
BOBO Fashion  •  damesmode  •  maat 36 - 46
Bredabaan 832  •  Brasschaat  •  Tel. 03 663 83 63

Open van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur & op afspraak

www.bobofashion.be                                             BOBO  Fashion

F A S H I O N
Voel je goed !

Mei-feest bij BOBO Fashion
Koop nu je nieuwe zomerkleedje

en ontvang je bloemen-waardebon van € 25*

*1 bon per klant, actie tot 1/6/18. Niet met andere acties te combineren

www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24

spring eens binnen voor je buiten!

Wij zijn open op zondag 20 mei 
én maandag 21 mei, van 9u tot 18u.

Ontdek onze nieuwe 

LAAT HET 
ZOMEREN! 

Ontdek ons 

seizoensplantjes.

TRIBÙ   I   NODI - ILLUM

Turnhoutsebaan 217-221
2970 Schilde

BOURBON-SLEECKX bvba

+32 (0)3 383 06 69
info@bourbon-sleeckx.com
www.bourbon-sleeckx.com

MAANDAG - VRIJDAG 
9.00u - 12.30u & 13.30u - 18.00u
ZATERDAG  
9.30u - 18.00u
ZON- & FEESTDAGEN 
11.00u - 17.00u

TUINMEUBELEN  VERLICHTING  BARBECUES  DECORATIE  ZWEMBADPRODUCTEN TERRASOVERKAPPINGPARASOLS 

BOURBON-SLEECKX

Sinds   1 9 5 5

Volg ons!

Aankoopactie
Bij aankoop in onze showroom

ontvangt u een Valiente Ice Bucket
t.w.v. € 225.

Voorwaarden in de winkel en niet cumuleerbaar 
 met andere kortingen of acties. 

PB-CASUAL   I   ANTWERP TEAK BOOMTAFEL

Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

actueelparkbodeactueel
63e Jaargang     nr. 20     16 mei 2018

met

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

DE JUISTE KEUZE
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 30 jaar  -

zowel staande, hang als antiek ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
03-652 17 77

GRATIS opgehaald en teruggeplaatst

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10, (over de Post) - 

Ook alle goudsmederij
Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG
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Pakket-
brievenbussen 

voor particulieren 
en bedrijven

Showroom: Kapelsesteenweg 291 - 2180 Ekeren

Laat uw pakketjes gewoon 
thuis leveren… simpel toch!

Maak kennis met LOXiT tijdens de 
opendeurdagen in onze showroom:

vrijdag 18 mei vrijdag 1 juni
zaterdag 19 mei zaterdag 2 juni
zondag 20 mei zondag 3 juni

Welkom van 12u tot 17u

www.loxit.be

Installatieservice
aan openings-
voorwaarden

Info
0475 86 01 59
info@loxit.be

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN BRASSCHAAT TOT € 50 TERUGBETAALD

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

BRASSCHAAT Bredabaan 346

WIJ GEVEN GELD VOOR UW GOUD TEGEN DE HOOGSTE DAGKOERS...

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 436 737

Hoe werkt het?

A
Breng uw 
goud naar 
ons

B
Wij onderzoeken 
en taxeren uw

SIERADEN

C
Meteen
contant
GELD!

INKOOP OUD GOUD 03 283 81 13
Bredabaan 346 2930 Brasschaat

Open van ma. tot vr. van 10.30 tot 15.45 u. • 
Zaterdag en zondag gesloten

Wat wij inkopen:
Oud goud • Sloop goud

Puur goud • Munten
Tandgoud (met of zonder tand)

Alle soorten zilver
Horloges

(Rolex, Breitling, Patek, enz.)

Diamanten / briljanten 
(vanaf 0,5 ct)

BRENG UW GOUD NAAR
INKOOP OUD GOUDNIEUW

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Is uw DAK, GEVEL, TERRAS 
en OPRIT zeer vuil,

onverzorgd en groen?
Dan is het voorjaar het beste moment om 

uw woning te laten
REINIGEN, ONTMOSSEN en COATEN!

0484/46.10.20
www.deluxeservices.be

LUDIEK
2e hands dames 

merkkledij, schoenen 
en handtassen
Een vaste waarde 

in luxe handtassen, 
Delvaux, LV, Gucci,...

Ludiek Boutique

Bredabaan 356 (naast Brasschaatse Film)
Zo. - Ma. gesl. • 03/652 00 92

SMEEDIJZEREN 
DEUREN

en RAMEN?
03/889.81.08

Kwalitatieve binnendeuren? 
Parket- of gietvloeren?

Nieuwe showroom:
Bredabaan 1026 - SCHOTEN 

www.FERENCO.be

NIEUW NIEUW NIEUW

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
STUDENTEN

m/v
Zaterdag & zondag.

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430
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TOTALE UITVERKOOP STOELEN STOCK

Beleggen? Graag. 
Maar dan wel in een duurzame toekomst.

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 965
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

 200 
cashback

6 maanden 

GRATIS  
wasmiddelen

+

Bredabaan 1007 - Tel. 03/663 57 25
Brasschaat - 2930 Maria-ter-Heide

Bij u thuis: gezelschap en 
bejaardenhulp. Verpl. op 
pensioen. 0470/279 602 - 
03/454 14 62

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-
wen en verbouwingen. 
Meer dan 20 jr. ervaring. 
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
.Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Te huur: Côte d’Azur - 
Port Cogolin (nabij St. 
Tropez) - vol. ingericht 
app. 2 à 3 pers. met 
mooi terras in residen-
tie met zwembad. Inl. 
0478/393955

Te koop gevraagd: Schil-
derijen, spullen v. zolder, 
curiosa. 03/663 65 70

Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466

Klusjesman inricht., elek-
tr. garagedeur, vliegraam, 
rolluik. 0499/216 561

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446

Man zoekt werk: Tuin-
werk, poetsen, oppas. Spr. 
Eng. + Fr. 0465/936 604

Ik zoek schoonmaak-
werk, babysit, mass. 
0465/312 851
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 16 mei
Dagsoep

Mixed grill met frietjes

Donderdag 17 mei
Dagsoep

kroketten

Vrijdag 18 mei
Dagsoep

Tonijnslaatje

Maandag 21 mei
Dagsoep

Sinksenfoor 
Menu
€ 32

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1150
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 
avonds op verzoek van 

18 tot 19u.
reserveren is wenselijk

OP = OP!
De restaurantkaart en 

seizoens menu’s blijven 
beschikbaar tot 21u.

SUPER
OPENDEURDAGEN

Milieuvriendelijk kuisen 
doe je met Ha-Ra

18 - 19 - 20 MEI 2018
Doorlopend van 10 tot 17 uur ten huize van

 03/651 67 24 • 

Defi nitieve ontharing met de Ellipse
3 behandelingen + 1 gratis
bv. 3 behandelingen oksels (€ 150)
+ 1 keer oksels gratis (t.w.v. € 50)
actie geldig tot 31 juli 2018

 schoonheidsinstituut
 Inge De Meyer
Defi nitieve - en wasontharing, mesotherapie, 
permanente make-up, medische pigmentatie, 
gelaats- en lichaamsverzorging,
manicure, pedicure, verkoop Sothys producten.

Oude Bareellei 67
2170 Merksem

Tel: 036459704
0488163155

EPC/elektr. keuring: 

of 0475/606 404

Te koop: Elektrische da-

Alg. bezett ingswer-
ken, 
0496/873 461

Ik kom uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen! 

Gediplomeerde pedicure 

0484/949 951

Schilderw Gyproc La-

0485/ 300 437

Renoveren v. verlich-

Jonge vr. z.w.

Te huur: Ruim nwbw 
app. 

massief parket terras voor 

0474/910 346

Computer probl. Ik kom 

Moto te koop gevraagd. 
0485/874 687 (Dirk)

Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

open: di. t/m vr. 11u-18u • zat. 11u-17u

Fashion maat 35 t/m 42 & Shoes maat 35 t/m 42

42ste Stratenloop van JH HOB NOB
Op zaterdag 25 augustus is het weer zover: de jaarlijkse Stratenloop van JH HOB NOB, voor de 
42ste keer voorzien we weer een leuk gevuld programma:
Ons feestelijk programma ziet er als volgt uit:
• Tussen 16:00 en 18:00 doorlopend kinderanimatie met springkasteel, ballonplooien en glittertattoos 
• 16:00 – start inschrijvingen 
• 17:00 – start Babyloop
• 17:30 – start 1KM
• 19:00 – start 5,25KM en 10,5 KM
• 21:30 – optreden Popvisit + afterparty. Voor de sportievelingen voorzien we douches en kleedka-
mers. Honger en dorst hoef je niet te lijden dankzij ons gezellig terras met friet – en hamburgerkraam. 
Het evenement gaat door aan JH HOB NOB, Turfaard 1, Brasschaat
Meer info op www.stratencross.be en info@stratencross.be
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JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Paul Driesen
T. 0473/697 679

caldera.coaching@gmail.com • Essensteenweg 34, 2950 Kapellen 

LOOPBAANBEGELEIDING.
JOB BEU? 
NOOD AAN EEN NIEUWE START? 
8 uur professionele 
begeleiding voor 
amper €10/uur.  
i.s.m. VDAB

Neem vandaag nog contact voor 
een gratis verkennend gesprek

CALDERA

Volwassenenatelier ’t Kratje organiseert “Kunst & Creatief“- Open-Art shop
Op 16 & 17 juni - “Opendeurweekend van Volwassenenatelier ’t Kratje vzw”. Het volwassenatelier 
’t Kratje in Wuustwezel (Gooreind) sluit zijn creatief werkjaar af met een tentoonstelling, demon-
straties en op zondag een Open-Art ambachtenmarkt. Het voorbije jaar konden de cursisten en 
enthousiaste geesten op verschillende gebieden hun creativiteit botvieren. Er werd gegoocheld 
met kleuren en lijnen in olieverf, acryl en aquarel en creativiteit en techniek gingen hand in hand 
met artistieke en functionele voorwerpen in het klei-atelier. Naar jaarlijkse gewoonte kon iedereen 
naar believen werken rond het jaarthema “In de keuken”. Een ruime selectie van de creaties die 
het denken en de handvaardigheden van de cursisten weerspiegelen, wordt tentoongesteld in de 
gebouwen van ’t Kratje: vormings-centrum, Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind-Wuustwezel. Door 
het grote succes van vorig jaar willen we nogmaals een “ Kunstige en Creatieve Open-Art Shop 
2.0”en “Ambachtenmarkt”.herhalen en organiseren. Hier al wat praktische informatie: - De markt 
gaat door aan het Vormingscentrum, Gasthuisstraat 7 , 2990  Gooreind-Wuustwezel op zondag 
17 juni ’18 van 11:00 u tot 17:00 u - De voorinschrijving bedraagt  30 €, waarvan 20 € waarborg 

en te laden. Daarna kan u parkeren op de aangeduide parkeerplaats. Vanaf 10:45 u mogen er 

wel herkennen. - Iedere standhouder krijgt een nummer, en bij aanmelding krijgt u een plan met 
daarop alle standplaatsen en nummers. - Elke standhouder zorgt zelf voor tafel, stoelen, tent,.. , al 
wat u denkt nodig te hebben om een kraam op te stellen. De deelnemers die elektriciteit wensen, 

af, en geeft aan onze medewerkers door als alles is opgeruimd. Bij het verlaten van het terrein 
krijgt u de waarborg terugbetaald. Contactgegevens: Voor dringende vragen kan u terecht via mail 
hermano-jr@skynet.be ( tot de avond voordien) of op GSM 0499/39.22.33 ( de dag zelf) of  via 
atelier@kratje.be. Voor de standhouders vragen we om vooraf in te schrijven.  Om in te schrijven 
vragen we de deelnemers om vooraf in te schrijven via onze website www.kratje.be met vermel-
ding cursus : “Open-art shop” en vermelding wat u verkoopt en te betalen. IBAN: BE11 7331 6109 
9448,   BIC-code: KREDBEBB. van Volwassenenatelier ‘t KRATJE vzw, Gasthuisstraat 7, 2990 
Gooreind-Wuustwezel.Bij overschrijving noteert u uw naam, Open Art Shop en wat u verkoopt.
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Bakkerij Mortier 
zoekt dringend 

studenten!
Ben je een gemotiveerd persoon?
Heb je zin om in weekends vroeg op te staan om 
met leuke collega’s een centje bij te verdienen?

Stuur dan nu je motivatie & CV door naar 
info@bakkerijmortier.be
   
   Wij zijn op zoek naar
   - winkelbedienden (m/v),
   - bakkers (m/v) 
   - banketbakkers (m/v)
   Enkele verwachtingen
   - Stiptheid
   - Gemotiveerd
   - Sociaal
   - Willen werken

Bestel nu ook 
online!

BAKKERSONLINE

Mortier Maria-Ter-Heide  - Kerkedreef 2, 2930 Brasschaat - Tel.: 03/663.00.37 - info@bakkerijmortier.be
Mortier Kaart - Hoogboomsteenweg 28, 2930 Brasschaat - Tel.: 03/653.02.93 - www.bakkerijmortier.be

M
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Genieten van een kleine, heerlijke snack, 
warme of koude drank,

met een overweldigend uitzicht,
midden in het park van Brasschaat?

Vernieuwde speeltuin
Roeibootjes

Strand met ligstoelen

4 jonge
ondernemers 

blazen nieuw leven 
in het vernieuwde 
boot- & badhuisje

Volg ons op Facebook: “boothuisje brasschaat”

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, strijk, babysit, e.a.a.w. 
0465/724 831

Student zoekt werk, alle 
soorten v.w. 0466/266 018 
(Eugène)

Dames en heren, verwen 
uzelf. Pedicure, manicure, 
a. huis. m. voetmassage. 
Enk. op Afspr. 0496/908 
029

Te huur: Brass. Hofstraat 
47 glv app. + tuin-2slk-
douche-vr i j  aug. Tel . 
0497/172 108

Kapster aan huis , meer 
dan twintig jaar ervaring . 
Nog plaats vrij op woens-
dag en donderdag . Te-
lefoonnr : 0476 60 25 19 
.MVG Ingrid 

Voetverzorging Eline 
Tjoens Pedicure (nagels 
knippen, eelt verwijde-
ren, eksterogen verwij-
deren, behandeling van 
kalknagels, voetcrème) 
€30 Luxe Pedicure €40 
Ook aan huis mogelijk. 
Telefoneer voor afspraak 
0499/693.661

Zoekt u een loodgieter? 
Bel Koen. 03/663 60 79. 
Ook voor kleinigheden.

Man zoekt werk, tuin, 
schilderen, strijk, poetsen. 
0467/823 841 (Michael)

De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

VERMIST
Poes “Musti”

verdwenen op maandag 
morgen 7 mei.

gechipt - gestereliseerd
2 jaar - schuw

kijk in tuinhuisjes

Lage kaart 180
Tel. 03 653 58 84
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BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20 • TEL.: 03/651 72 43

De promoties zijn geldig t.e.m. 27/05/2018.

DENNENSCHORS 
“MULCH 10/40” 60 L
023715

HERBISTOP READY-TO-USE 2.5 L
- gebruiksklare totale onkruidbestrijder
- werkzame stof aanwezig in natuur
- snelle werking (3u)
- zaaien en planten mogelijk na 3 dagen
- 25 m².
881839

Gebruik pesticiden en biociden veilig.  
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

2 + 1 GRATIS!

TUINSCHERM 180 x 180 cm
- geïmpregneerd
- 19 planken (7 x 100 mm).
253839

BLEEKWATER 5 L
015203

HUISHOUDAZIJN 14° 5 L
830759

PROFESSIONELE KWALITEIT: 15°! - 100% VRIJHOUDEN VAN OPRIT EN PADEN
- RESULTAAT BINNEN 2 UUR

- 100% NATUURLIJK.

VIERKANTE PAAL 
- 68 x 68 mm
- geïmpregneerd.

180 cm
357399

210 cm
568195

240 cm
357400

PAALHOUDER
- 7 x 7 cm
- model met pin.
005904/063526

UNIVERSELE POTGROND 70 L
512591

WERKHANDSCHOENEN
832951/833002-003

TIP

GRONDDOEK  
2 x 5 m  
of 1 x 10 m
866077-078

TIP

-24%
11,99

15,79

4,52/zak

0,11/L

6,79

-33%

-44%
19,99

35,99

-31%
1,69

2,45

-18%
8,99

10,99
0,34/L 1,80/L

5,19
6,49

5,99
7,49

-20%

6,79
8,49

5,79

-41%
5,-

8,59

0,07/L

€1

-61%
5,-

12,99
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Grote keuze tuinmeubelen
AAN SCHERPE PRIJZEN

90% voorradig

Eden
De tuin van Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16 

www.detuinvaneden.com • info@detuinvaneden.com
Open: woensdag tot vrijdag: 10 - 18 u, zaterdag, zon- en feestdagen: 10 - 17 u
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

KWALITEIT 
IN ELKE STIJL

Mooie keuze kwalitatieve binnenmeubelen

LOUNGE TORONTO
INCL KUSSENS + SALONTAFEL 

PROMO NU €599

LOUNGE LOS ANGELES 
INCL KUSSENS + TAFEL + 2 POEFKES 

PROMO NU €999
In taupe en antraciet op stock

SET BERLIJN COMPLEET

STUNT €899
TEAKTAFEL VENETIË 240 + 6 SS TEAK GRAN CANARIA 

OF WICKERSTOEL VALENCIA

GROTE KEUZE ZWEVENDE PARASOLS VANAF €169

Afmetingen op stock:2,5 x 2,5 m €169 / Diam 3,5 m €299 / 3x3 m €3303,5 x 3,5 m. en 3x4 m. met extra stevig frame €549Alle afmetingen op stock in vele kleuren

LUXE LOUNGE BALI
VERSTELBAAR

INCL SUPERDIKKE KUSSENS + TAFEL 

NU €1589
In taupe en grijs-wit op stock

RELAX ORLANDO NU €89

STOEL VENUS NU €59 LIGBED MAURITIUS NU €120

STOEL VALENCIA NU €89 INCL KUSSEN

Grote keuze gerecycleerde 

massieve teaktafels

OPEN
met Pinksterzondag 

en -maandag

Velt Eco-tuindagen in Brasschaat 
Het eerste weekend van juni 2018 kan je ruim 250 tuinen  gratis gaan bezoeken in Vlaanderen en Ne-
derland. Jaarlijks zijn er meer dan 40.000 enthousiaste bezoekers. Alle informatie en de openingsuren 
kan je terugvinden op www.velt.nu/ecotuindagen. In Brasschaat kan je volgende tuinen bezoeken:
Natuurtuin d’Oude Caert – Joris Thoné - Julialei 11. In deze tuin vind je verschillende themavelden, 

natuurbeheerder, landschapsontwerper ... Op een zeer boeiende manier leidt hij je door zijn tuin, 
vertellend over al zijn creaties. Beslist een aanrader! Tijdens het onthaal zal de mama (actrice!) 
een voordracht geven over de geschiedenis van het pand. Verspreid over de tuin vind je diverse 
ornamenten. Het is een ware sprookjestuin! De mensen krijgen bubbels /frisdrank!  
Eco- en kringloop - Hilde Buysse - Werverbos 52
Deze tuin begeeft zich op verschillende plaatsen, in dezelfde straat; een moestuin achter het huis, 
een siertuin voor het huis, een wei met paarden een lemen stal (met composttoilet) en hoogstam 
fruitbomen in dezelfde straat. Dit alles in een zeer groene omgeving naast het anti-tankkanaal. 
Zeer mooie wandelgelegenheid! De eigenares houdt zich veel bezig met diervriendelijk tuinieren!
Bij-vriendelijke siertuin van Ingrid Van Cauwenbergh - Sionkloosterlaan 28
Ingrid studeerde in Engeland voor tuinontwerp. Al haar kennis heeft ze gebruikt voor het ontwerp 
van deze tuin. Ze experimenteert met planten die het in deze bosrijke omgeving goed doen en die 
doorheen het ganse jaar samen voor een mooi uitzicht zorgen. Het ontwerp is zeer belangrijk. De 
tuin is gelegen in een buurt met veel grote huizen en grote tuinen en kan zeker inspirerend zijn voor 
mensen uit de buurt met gelijkaardige tuinen. 
Ingrid wil hen graag aanzetten tot het gebruik van meer insectenvriendelijke planten. Ze zoekt 
voortdurend naar planten die insectenvriendelijk zijn, esthetisch zijn en toch weinig onderhoud 
vragen. Zo weinig mogelijk onderhoud en zo veel mogelijk de gang van de natuur laten gaan is de 
bedoeling in deze grote, landschappelijke tuin. De tuin bestaat voornamelijk uit gazon, met daarin 
vele eilandjes van bomen met daarrond een stuk vaste planten/bloemenweide. Zowel de bomen als 
de vaste planten dienen aangepast te zijn aan de omgeving als een meerwaarde voor de dieren. 
Vergeet niet de website te raadplegen voor de juiste openingsuren.  www.velt.nu/ecotuindagen.

Als afsluiter van het seizoen brengen we samen met Avondtoilet uit 
Kapellen een klassieker van Neil SIMON: FOOLS, een buitenbeen-
tje in het indrukwekkend oeuvre van deze Amerikaanse toneelau-
teur. De plaats van handeling is het idyllische dorpje Kulyenchikov. 
De lokale dokter heeft een jonge leerkracht Leon uitgenodigd om 

zijn: op het dorp rust immers al tweehonderd jaar een vloek, zo-

maken, te slagen, anders wordt hij even dom als de andere dorps-
bewoners. Bovendien wordt Leon gedwarsboomd door Graaf You-

het schijnt rust er op de zaal de vloek van de zuurpruim. Enkel wie 
keihard lacht tijdens het stuk ontsnapt er aan. Zeg niet dat wij u niet 
verwittigd hebben. 
Regie: Pug met assistentie van Ann De Ridder. Met Jasmien Bey-
ers, Dirk Daggelinckx, Ziggy Daggelinckx, Cathy Jochems, Luc 

Van Gucht, Gert Van Putte. Op 19, 24, 25 en 26 mei om 20.00 uur, 
op zondag 20 mei om 14.30 uur. Zaal ’t Kerkske, Kapelsestraat 182 
te 2950 Kapellen. Prijs VVK € 12 - Kassa € 14 - Studenten € 10

Speciaal voor de lezers van
de Brasschaatse Film verloten we

5 X 2 TICKETS
voor de matinee van 20 mei

Vermeld dat je het in de Brasschaatse Film hebt gelezen in je 
mail naar ktuna@telenet.be of avondtoilet@proximus.be.

Een onschuldige hand doet de rest.

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Man zoekt werk, tuin, 
s ch i l de ren ,  k l us j es . 
0497/067 968

58 jarige jonge man zoekt 
lieve vriendin. 0472/641 
207

Schilderen, bezetten, 
tuinwerk. 0487/566 652

Tuinwerk, schilderen. 
0486/797 441

Te koop: € 1.100,00 
Rechte traplift (MERK:  
STANNAH) (Geleidings-
stang lengte: 360 cm) 
Uitstekende staat, kan 
getest worden. Met nood-
baterij. Werkt op zwak-
stroom en heeft twee 
afstandsbedieningen. 
weynants@t-online.de-
0498 15 37 16
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  Do’s Store

  shopdostore1

OPENINGSUREN:

DINSDAG: 14u - 18u
WOE EN ZAT: 10u - 17u
DON EN VRIJ:  10u - 12u30 
 14u - 18u
ZONDAG: 10u - 14u

WINKELCENTRUM PATIO DONK

DONKSESTEENWEG 214/216    2930 BRASSCHAAT
03/647 14 25 - WWW.DO-STORE.BE

GRATIS WORKSHOPS
ZORGENVRIENDJES HAKEN 
Vrijdag 25 mei van 14u tot 16u

Woensdag 30 mei van 19u tot 21u
Vooraf  inschrijven in de winkel of  via tel 03/647.14.25

RUIME

GRATIS 

PARKING

M
et

 s
te

un
 v

an
 

10%
KORTING 
op de aankoop van wol 

voor zorgenvriendjes, 

actie geldig tijdens 

de workshops.

Zorgenvriendjes 
zijn zelfgemaakte monstertjes in de gekste kleuren en formaten die een zakje hebben om de zorgen van kinderen te dragen. .Ze worden verspreid op  de oncologische afdeling van AZ Klina en op palliatieve eenheden. De eerste popjes hebben al voor veel steun gezorgd, hopelijk mogen we rekenen op jullie vrijwillige inzet voor dit hartverwarmende 

initiatief !

lanceren de

BOUW- & TUINVAKBEURS BRASSCHAAT

open coffee

Ben jij de vakman zoals de loodgieter, schrijnwerker, tuinman of architect die we zoeken?
Neem dan snel contact op en schrijf je in vóór dinsdag 29 mei a.s.

UNIZO ZAKELIJK NETWERK BNI POLYGOON OPEN COFFEE
Hans De Beenhouwer Lutgart Smekens Lutgard Heyvaerts Bruno Van de Poel
Tel.0485/95.00.99 tel.0477/87.20.75 0475/96.32.08 0472/611164

Op 5 juni 2018 geven wij aan 10 vakmensen
de kans om zich voor te stellen aan collega-ondernemers.

Groene Jager, 

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

Veilig investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaarlijkse
meerwaarde van 4%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marcpraats@gmail.com • www.europesegoudstandaard.com

3E PLAATS IN ESSEN VOOR 
U6 VAN KFC BRASSCHAAT

De u6-kes van KFC Brasschaat hebben deelgenomen aan het 
Stan Van Tichelen-tornooi bij Exc. Essen op 5 mei. In de zif-
tingen werd geen wedstrijd verloren, maar te weinig doelpunten 
gemaakt waardoor ze op de 3e plaats terecht kwamen. Dikke 

SOCIALE FIETSTOCHT ZATERDAG 9 JUNI 2018

Gezondheidshuis bij het Sterrenhuis. Ter plaatse krijgen we telkens een deskundige uitleg. Tussenin 
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FLORENZA

by Sylvie Van Gastel
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Van harte welkom
 

uw aanwezigheid bevestigen via

infoavond@sereni.be

IEDER MENS IS
UNIEK dus ook
jouw afscheid

Info avond I 
Augustijnslei 58 
2930 Brasschaat 

 
sereni.be

• Wanneer: in welke situaties kan euthanasie?

• Wetgeving: wat is de precieze regelgeving?

• Stappen: Welke concrete stappen moet je 
hiervoor zetten?

• Communicatie: Hoe kan je dit best naar familie en 
vrienden communiceren?

Woensdag 23 mei 2018
om 19 uur rond
euthanasie & uitvaartwensen
in samenwerking met

mensen en verenigingen die stre-
ven naar een waardig levenseinde 
voor iedereen, waarbij respect 

staat.
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Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout - 03 613 21 32

Ø

STOCKVERKOOP
19 & 20 mei van 10-17 u

Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout - 03 666 63 96

Verkoop van Toonzaalkeukens, 
accessoires, toestellen (AEG, Miele, 

Neff, Atag, Electrolux,...)



Brasschaatse Film,     Nr. 20,     16-5-2018  13

Op 3 mei stonden er 120 sporters klaar om deel te nemen aan de 
jaarlijkse Sporteldag +50. Die maakt deel uit van de regionale Spor-
teltoer, een organisatie van Sport Vlaanderen in samenwerking met 
de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, 
Schoten, Stabroek, en Wuustwezel. 's Morgens konden de sportie-

que, curve bowls, curling, boogschieten, tafeltennis, spierkracht voor 

120 BRASSCHAATSE 50-PLUSSERS NEMEN DEEL AAN SPORTELDAG

natuur? Daarom werd in de namiddag een wandelzoektocht georga-
niseerd in het gemeentepark, waarbij de deelnemers vogelgeluiden 
en afbeeldingen moesten zoeken. De sportieve dag werd sfeervol 

beleven nu eenmaal meer, zeker in de natuur...

Garage S.W.A.

www.autologic.com

Kalmthoutsesteenweg 272
2990 Wuustwezel
Tel. 03-666 70 43
www.swa.be

DRUKKERIJ MARC TROCH 
KAPELSESTEENWEG  3 0 3
2 1 8 0   E K E R E N - D O N K
T E L. :  0 3  -  6 4 5 . 3 0 . 6 9
www.drukker i j t roch .be

PRINTEN
T H E S I S
-10% KORTING

ECOLOGISCH 
I N B I N D E N

Zwembaden herstel-
len, renovatie, rolsyst., 
vernieuwen lamellen en 
zeer betaalbare prijs. 
0494/188 003

Alle schilderw. binnen en 
buiten dr Poolse mann. 
0496/084 168 of 0496/637 
978

Bomenpatrickgeerts@gmail.com
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863

Alle werken met mini 
graafmachine: Sluiven 
voor nutsvoorziening: 
Riool, Elek., gas, enz. 
Uitdoen hagen en strui-
ken, aansluiting van rio-
len. Gratis prijsopgave. 
0474/204 607

Opruimen, Zolders, kel-
ders, huizen, garages, 
enz. Ook kleine afbraak-
werken. Tel. 0474/204 607 
Gratis Prijsopgave.

Ik zoek poetswerk en 
s t r i j k .  0487/434 971 
(Nava)

Ambachtelijke pralines. 
‘La Praline’, Isabellalei 87 
Ekeren, tussen 15-17 u.
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PERRONNEKESFEEST

IEDEREEN WELKOM

PERRONNEKESRALLY
P E R R O N  N O O R D  -  B R A S S C H A AT

2 JUNI 2018 

Le Muguet
Bredabaan 187

Dank voor jullie talrijke opkomst!
De derde editie van

was weer een toppertje!

Dit zijn de 15 winnaars van
6 x € 10 aan WaardeBons

De winnaars worden door ons persoonlijk gecontacteerd en mogen hun prijs 
afhalen bij Kaasmeester Lourdon

Slagerij Gysels
Bredabaan 214

Poule & Poulette
Bredabaan 271

Tartes Françoise
Bredabaan 212

Lourdon
Bredabaan 295

L’antipasto
Veldstraat 7Volgende editie van Brassmaakt: 17 november 2018

 F. Heyse - Ekeren F. Klassen - Brasschaat
 M. Stoop - Brasschaat A. Van der Eycken - Wuustwezel
 C. De Smet -  Kapellen M. Gysen - Brasschaat
 D. Van Thuyne - Kalmthout E. Andries - Brasschaat
 W. Weyts - Wuustwezel A. Averens - Schilde
 F. Van de Mieroop - Schoten C. Aerts - Brasschaat
 N. Vanheyste - Kapellen T. Van der Aa - Brasschaat
 M. De Backer - Brasschaat
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Roel 
Augustyns

Kwalitatief
juridisch advies
met een efficiënte en 
persoonlijke dossieropvolging
Roel.augustyns@vav-advocaten.be 
0476/97.61.51
Kantoor Brasschaat: De Caterslei 20 • Brasschaat
Kantoor Antwerpen: Leopoldplaats 10 • Antwerpen

• Contracten
• Handelsrecht
• Huurgeschillen
• Burgerlijk recht
• Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

• Invordering onbetaalde facturen
• Schuldbemiddeling
• Aannemings-bouwrecht
• Vastgoedrecht
• Personen- en familierecht

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)

Alpha Heating
haarden & interieur

vacature:
INSTALLATEUR HAARDEN (M/V)

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

De Brasschaatse jeugddienst wou wel eens onderzoeken wat jongeren in Bras-
schaat vinden van de gemeente, en wat ze er zoal uitspoken. Kwestie om te weten 
waar de jeugddienst de komende jaren zijn energie moet instoppen. De jeugd-
dienst stelde een bevraging op voor twee leeftijdscategorieën: van 10 tot 15 jaar en 
van 16 tot 25 jaar. Via scholen, social media en website werden ze verspreid. Het 
werd een onverhoopt groot succes; er stroomden maar liefst 1823 antwoordfor-
mulieren binnen. Ongeveer de helft daarvan kwam van jongeren die niet in Bras-
schaat wonen, maar er wel naar school gaan. Een eerste belangrijke conclusie 
van de bevraging is dat het overgrote deel van alle jonge Brasschatenaren hier 
lekker in zijn vel zit. 3 op de 4 jongeren antwoordden namelijk dat Brasschaat een 
heel aantrekkelijke gemeente is om in te leven. Vooral de aanwezigheid van de 
vele sport- en jeugdverenigingen dragen bij tot dit gevoel. Maar evenzeer het vele 

mogen er ook gerust nog extra hangout-plekken bijkomen zoals pleintjes en skate-
terreinen. Wat doen Brasschaatse tieners in hun vrijetijd? Het zal niemand verba-
zen dat alle jongeren van 10 tot 25 jaar het overgrote deel van hun vrijtijd besteden 

andere kant scoort quality time met familie en vrienden ook hoog. Shoppen en naar 
de cinema gaan doen het eveneens erg goed. Helaas voor onze jongeren, vinden 
zij dat ze nog steeds te veel vrijetijd aan huiswerk of studie moeten besteden. 
Feesjeeee! Op de vraag of onze jonge tieners tot 16 jaar jeugdhuis HobNob ken-
nen en of ze er meer workshops of activiteiten willen zien, is het antwoord nee en 
nee. Wat kan HobNob binnenkort dan wel voor hen betekenen? De plek waar ze 
ook als prille tieners volop kunnen feesten en fuiven. “Want er is wel veel te doen 
voor 16-plussers, maar nog te weinig voor ons”, zeggen ze.
De angel aan deze wens is dat de jongvolwassenen lieten weten dat HobNob maar 
beter niet investeert in meer fuiven voor -16-jarigen: “Het is nu al ne kindertuin”, 
zoals een deelnemer het overduidelijk formuleerde. Ook bijna 70% van de jong-
volwassenen laat weten jeugdhuis HobNob niet te kennen. En als ze het kennen, 
vinden ze het aanbod niet interessant. Toch zegt bijna 1 op 3 geregeld af te zakken 
naar HobNob, vooral omdat het dichtbij is en de drank goedkoop. De jongeren stel-
len voor HobNob aantrekkelijker te maken door aan zijn imago te werken en meer 
activiteiten te organiseren als free podia, groot-scherm-events en café-avonden.

Waar gaan onze jongeren uit? HobNob ligt dus voorlopig nog niet in de hoogste 
schuif. Jongeren gaan graag naar events die anders zijn. En die vinden ze blijkbaar 

scoren het laagst. De jeugddienst gaat dan ook de vinger op de pols leggen om uit 
-

ren zelf aan dat dat niet zo is: ze gaan gewoon uit waar de anderen uitgaan... De 
Brasschaatse cafés en discotheek Dixies scoren lang niet slecht als uitgaansmo-
gelijkheid, al kunnen ze niet op tegen de grote aantrekkingskracht van metropool 

Werk aan de winkel: Er zijn nog heel wat tieners en jongvolwassenen die nog 
nooit van de jeugddienst gehoord hebben, laat staan dat ze weten waarvoor deze 
dienst staat. We weten dankzij de bevraging nu wel wat ze van de jeudgdienst 
verwachten: het voorzien van hang-, speel- en studeerruimte, hulp bij persoonlijke 
en sociale problemen en de link vormen met sport- en cultuuractiviteiten.
82 jongeren hebben aangegeven mee te willen nadenken over toekomstige the-
ma’s en werkpunten. We kijken uit naar hun input.
De bevraging leert ons dat we onze tieners het best en snelst bereiken via Insta-

op kantoor of via zitdagen op school of jeugdhuis kunnen op opvallend minder 
enthousiasme rekenen.

voorgeschoteld: “Hoe staan ze tegenover pop-up ruimten en wat zouden ze ermee 
doen?” Feestjes in geven, of wat dacht je? Maar 1 op de 3 jongeren gaf toch ook 
aan dat zulke ruimtes evengoed ingezet kunnen worden voor projecten, start-up-
ondernemingen, repetities en tentoonstellingen. 1 op de 5 zegt helemaal geen 
behoefte te hebben aan pop-up ruimten.
Beloning voor de deelnemers
Op 14 april konden de tieners als beloning alvast komen genieten van een eerste 
feestje, een glow-in-the-dark-party met DJ Senne.
Voor de deelnemende jongvolwassenen organiseren we op 4 mei ook een belo-
ningsfeestje. Crimson Clouds komt optreden en er wordt een gratis vat gegeven! 
Voor meer info of duiding over de bevraging, kan je terecht bij Niels de Kort, sche-
pen van jeugd, op het nummer 0499 11 86 86 of via niels.de.kort@brasschaat.be

ONDERZOEK NAAR VRIJETIJDSBESTEDING BRASSCHAATSE JONGEREN AFGEROND:
JONGEREN WONEN GRAAG IN  BRASSCHAAT, MAAR FEESTEN IN ANTWERPEN

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

SCHRIEK 362 • 2180 EKEREN • 03 605 63 60
WWW.LEGANNAILS.BE • INFO@LEGANNAILS.BE

RIJSCHOOL
Kantoor Brasschaat
Bredabaan 450
Tel.: 03/653 53 03
ma: 16u tot 18u woe: 15u tot 18u

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be



actueelparkbodeactueel

F 100  
jaar na  
1918 rtengordel

www.fortengordel.be

20 mei 2018

Fortengordel 2018: honderd jaar later 
Zondag 20 mei – 10 tot 18 uur
29 locaties in de binnen- en buitengordel rond Antwerpen

Zondag 20 mei organiseert de provincie Antwerpen de 10e editie van de Fortengordel. Met 

Honderd jaar na de erfenis van 
1918 zijn de forten meer dan ooit 
springlevend! Heel wat forten zijn 
immers exclusief die dag open. 
Daarenboven zijn de forten gratis 
toegankelijk. 

Honderd jaar na 1918 hebben 
de forten een nieuwe uitdaging 
of bestemming gevonden. Elk 
fort brengt met een eigen stem 
het verhaal van de doorgemaak-
te evolutie tijdens de afgelopen 
eeuw. Interessante verhalen, 
tentoonstellingen, historische 
weetjes, wandelingen, kindera-
nimatie. Nooit eerder was het 
aanbod zo gevarieerd. Deze rijke 
verscheidenheid in programmatie 
benadrukt dat er anno 2018 een 
boeiende toekomst voor deze 
(voormalige) militaire bolwerken 
wenkt.

De provincie Antwerpen voorziet 

deelnemende forten met elkaar 

Een gedetailleerd programma van alle deelnemende forten en een overzicht van de bijho-

van leegstand naar opbrengst 
infoavond 13 juni

Een gebouw of woning wordt door de gemeente als leegstand beschouwd als 
het langer dan twaalf maanden aaneensluitend niet bewoond werd. Leegstaan-
de gebouwen of woningen zorgen voor een verloedering van de omgeving, ze 
verminderen in waarde en als eigenaar loop je huurgelden mis. Op woensdag 
13 juni organiseert de gemeente om 19 uur een infoavond in zaal theater Hemel-
hoeve (Azalealaan 1) om je verder in te lichten hierover.

Als je woning te lang leegstaat betaal je een boete.
Wanneer je woning langer dan twaalf maanden aaneensluitend niet is bewoond, wordt 
een administratieve akte opgemaakt, die wordt opgestuurd naar de eigenaar van de 

nen bij het college van burgemeester en schepenen. Als hij niet in beroep gaat of het 
beroep wordt ontvankelijk verklaard, krijgt de eigenaar een boete van 1 500 euro na 
één jaar inventarisatie. Dit bedrag wordt elk bijkomend jaar hoger!

Het volledige regelement vind je op de website van je gemeente.

Wat kan je doen?
Na het opmaken van de administratieve akte (vaststelling leegstand) kan je een 

bij renovatie, aankoop, ramp, onteigening, gerechtelijke procedure, opnamen in het 
rusthuis…De bewijsstukken moet je binnenbrengen in het gemeentehuis.

Maar wist je ook dat je een maatschappelijk steentje kan bijdragen door de leegstaan-

Sociaal verhuren: een win-win situatie
Het is niet verstandig om je woning te laten leegstaan en je hebt ongetwijfeld gehoord 
van de ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen. Je kan dit prangende probleem 
mee helpen oplossen door de woning te verhuren via het sociaal verhuurkantoor Het 
Sas.

SVK het Sas huurt jouw woning en verhuurt ze op haar beurt door aan een woning-
zoekende op de wachtlijst. Er worden dus twee contracten op gemaakt: een huurcon-
tract met jou als eigenaar en een onderverhuurcontract met de huurder. Daarnaast 
worden de administratieve taken, de controle van de betalingen en het toezicht op het 
onderhouden van de woning volledig door het SVK geregeld.

Wat zijn de voordelen voor de eigenaars?
• Een stipte en gegarandeerde betaling van de huur, ook als je woning tijdelijk niet 

bewoond is
• Een degelijke verzekering tegen brand en andere schade
• Overname van alle administratieve taken
• Wettelijke en juridische garanties
• Een maatschappelijk werker, die toekijkt op het onderhoud van je woning
• Indien je nog aanpassingen moet doen om je huurwoning conform te maken, heb 

je recht op premies (dit is niet het geval indien je verhuurt op de private huur-
markt).

Wat wordt van de eigenaar verwacht?
• Je gaat akkoord met een eerlijke huurprijs
• De woning is in goede staat en conform (voldoet aan de minimale vereisten van 

de Vlaamse Wooncode).

meer info

groepsaankoop zonnepanelen
Zijn zonnepanelen nog interessant nu er geen 
subsidies meer zijn en je moet betalen om 

de prijs van zonnepanelen is sterk gedaald en 
ook de elektriciteitsprijs is opnieuw gestegen. 
De provincie wil met deze groepsaankoop haar 
inwoners maximaal ondersteunen om toch in 
groene elektriciteit te investeren.

De provincie biedt een totale begeleiding gedu-

maak van een persoonlijk voorstel, bespreking 
van je dossier, installatie bij je thuis, keuring en 
aanmelding van de installatie en het bewaken 

van een goede werking van de installatie.

Wanneer je zelf elektriciteit opwekt, betaal je 
minder of geen elektriciteit aan je leverancier 
en help je mee aan een beter milieu.

meer info

www.provincieantwerpen.be

nieuwe tentoonstelling 
Breng een bezoekje aan de nieuwe tentoonstelling in de oude 
verkeerstoren en ontdek het verhaal van het Klein Schietveld. 

Het begint allemaal in 1820 met de komst van de eerste militairen met schietoefeningen 
op de Brasschaatse Heide en de ontwikkelingen in de artillerie.  Je ontdekt er hoe de na-
tuur, de militaire aanwezigheid en de luchtvaartactiviteit dit gebied gevormd hebben.

Sinds 2000 is de ecologische waarde van het vliegveld en haar omgeving erkend. Het 
Klein Schietveld maakt deel uit van het Europees ecologisch netwerk van NATURA 
2000-gebieden.

Groepen kunnen een bezoek brengen tijdens de week mits reservatie. Inkom 2 euro per 

voor Natuur en Bos (ANB), War Heritage Institute, Aeroclub, Vlaanderen, 
Provincie Antwerpen en Kempen. 

www.den-toren.com

PMD-ZAK TE SNEL VOL?

…gebruik dan deze handige tip. 

plat duwen met je voet en er dan 
pas terug de dop opzetten. Zo blijft 

minder plaats in in de blauwe zak. 
Ook blikjes en drankkartons kan je 
zo eenvoudig verkleinen. Zo krijg je 

tot 5x meer afval in 1 zak.
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G-SPORT VLAANDEREN EN PARANTEE-PYSLOS
ORGANISEREN OP ZONDAG 27 MEI 2018

TE BRASSCHAAT – MARIA TER HEIDE

WIELERWEDSTRIJD
Rotonde Classic Voor G-Sporters

Grote prijs BOUWWERKEN SUS VAN LAERHOVEN
Zowel recreatie als competitieve sporters zijn welkom!

Start 12u.: PIDPA G-CRITERIUM voor recreatieve sporters
Start 13.15u. competitiewedstrijden G-SPORT VLAANDEREN
Inschrijven via website Partantee-Psylos - www.parantee.be
Met de medewerking van de gemeente Brasschaat

BRASSCHAAT IN HET GUINNESS BOOK OF RECORDS?
Rotonde Brasschaat nodigt iedereen uit om het record van:

“DE HOOGSTE STAPEL PANNENKOEKEN 
MAKEN TE VERBREKEN”

Wereldrecord staat op 101.8 cm!
Kom onze mensen aanmoedigen en smullen van onze overheer-
lijke pannenkoeken in de school - “MATER DEI” in de Kerkedreef 
te Brasschaat- Maria-ter-Heide. aanvang pannenkoekenslag om 
10u. tot18u. Dit allemaal ten voordele van Rotonde Brasschaat.

werft aan!

Wegens uitbreiding zijn wij dringend op zoek naar:

PLAATSER ZONWERING
Jij
• Bent een goede teamplayer maar je kan ook perfect 
 zelfstandig werken.
• Hebt reeds enige ervaring in het plaatsen van zon-
 wering en/of ramen & deuren.
• Woont in de regio rond Brasschaat en hebt een hands-
 on mentaliteit.
• Werkt graag en hebt geen 9 to 5 mentaliteit, hiervoor
 krijg je een aantrekkelijk loonpakket in de plaats.

Kandidaten kunnen zich melden via
info.dekeyser@gmail.com met CV en motivatiebrief.

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen/uren o.v.t.k.
Zeer goede verdienste! 

Wezelsebaan 256 - Schoten - 0475 444 243 - 0485 065 411
Open van maandag tot zaterdag vanaf 19u tot ???

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS • RAMEN EN DEUREN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u. - Maandag gesloten

ACTIE
ZONNE- 
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

Uitmuntend in verhuizen en bewaren
Verhuizingen Meys verhuist al 70 jaar.  
We weten dus perfect wat u van een verhuizer verwacht. 
Nationaal en internationaal.

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

Nodig ons uit voor een offerte op maat.
Lage Kaart 460, 2930 Brasschaat  

E info@meys.be  T +32(0)3 653 22 11www.meys.be

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, juwe-
len, diamant, oud papier-
geld, merkhorloges, oude 
pols- en zakuurwerken, enz. 
Di-vr. 11-17.30 u., za 11-16 
u. Paardenmarkt 27. Tel. 
03/233 24 32. Kontante be-
taling. www.goldcompany.be

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02

BOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

9 - 23 u. - 7/7
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80



Brasschaatse Film,     Nr. 20,     16-5-2018  19

VIEF Brasschaat genoot van een gastronomisch verblijf in Daun (Vul-
kaaneifel). Interesse in onze werking, kom vrijblijvend even langs in 
de refter van het GIB de woensdagnamiddag tussen 14 en 16.30u.

VIEF BRASSCHAAT OP REIS

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 
Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
woe-do-vr-zat-zo

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

terreinen.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65

8e WuustWezelse Oldtimer Meeting in GOOREIND
Voor de 8 e editie  WuustWezelse Oldtimer Meeting zakken de 
organisators WWOM terug af naar Gooreind op zondag 20 mei 
2018! De Kerkplaats en de omliggende straten worden die dag 
afgesloten en gebruikt om de mooie bolides een plaats te geven! 
Theo Verellenlaan wordt die zondag de blinkende oldtimerstraat 
in hartje GOOREIND. Dit jaar heeft de organisatie beslist om 
het aantal inschrijvingen terug op te trekken naar 250 oldtimers. 
Eveneens is er ontbijt voorzien voor de betalend ingeschreven 
personen met hun oldtimer. De Meeting is vrij toegankelijk 
en wel vanaf 9 u. Om 10 u. wordt het startschot gegeven en 
kleuren de deelnemende voertuigen de startboog gevolgd door 
het fotomoment. De rondrit is ongeveer 80 km lang en voor 
de minder snelle voertuigen is er een rit van 30 km voorzien. 
Op deze hoogdag hebben wij in de namiddag om 14.00 u een 
live optreden van Coverband “ MIDLIFE “  bij het terras aan ‘t  
Schoolhuys. Dansschool SPILLEMAECKERS uit Brasschaat 
verzorgt om 15.00 u  & 16.00 “ Dance To The Sixties“  met leuke 
Rock ’n Roll  dansdemonstraties brengt Alida Leenaerts van de 
organisatie ter sprake. Drank , fritten , hamburgers , ijsjes , mini 
- kermis , springkasteel , krijtauto , het is er allemaal aanwezig. 
Kortom , een leuke en gezellige dag voor jong en oud. Zondag 
20 mei 2018 Kerkplaats GOOREIND van 9.00 u – 19.00 u
http://www.wwom.be

Oprit of parking

Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469
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Garage, hal, toilet, 
ruime woonkamer 
met half-open geïn-
stalleerde keuken, 
terras en tuin. 1ste 
verdieping: toilet, 3 
slaapkamers  (13.5-
13.2-9m²)en badka-
mer met douche en 
bad. Tweede verdie-
ping: 2 slaapkamers 
(21-14m²). 
Epc: 281kwh/m².

€365.000 

TE KOOP

Batimmo Vastgoed
 03/292.50.50 of 

0473/45.77.37

stijlvol afgewerkte 
woning (bj 2005/2006)

BRASSCHAAT - Lage Kaart 158b

Eens de turnmicrobe je te pakken heeft laat deze je niet meer 
los: Dat bewezen onze gymnasten op de turnshows van 5 en 6 
mei! Zowel de kleinste als de grootste gymnasten schitterden 
op de vloer en gaven het beste van zichzelf en brachten het 
publiek in vervoering met hun mooie en kleurrijke optredens. 
Ook de individuele nummers van onze acro- en tumblingwed-
strijd gymnasten waren van hoogstaand niveau! Het was een 
afwisselende shows met zowel grappige, spannende als ont-
roerend mooie optredens. Zij werden allemaal aangemoedigd 
door het talrijk opgekomen enthousiaste publiek. Dit alles zou 
niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp van alle mensen voor 
en achter de coulissen… DANK AAN: het organiserende co-
mité / al onze leiding voor de vele uren van voorbereiding / alle 
deelnemende gymnasten / de presentatie- regie- geluids- en 
belichtingsploeg die zorgden voor een feilloos verloop van de 
shows / de materiaalploeg die zich uit de naad heeft gewerkt 

-
ligers !! en de gemeente Brasschaat. Het bestuur van Acro II 
Gym is supertrots op onze club!

ACRO II GYM SCHITTERT OP 
TURNSHOW “COLOR FESTIVAL”

Dienstencentra Brasschaat
De burelen van de dienstencentra zijn gesloten op 21 mei. In 
Vesalius zijn restaurant en cafetaria wel open! 

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove

euro) en namiddag smikkelwandeling (9 euro). Je kan de hele dag 
mee, of een halve!  Nog enkele plaatsen!

Noteer ook al de modeshow op 31 mei!

lessen op 16/5 en 18/5.

Do 17/5 om 14 uur: Bingo

van je stuk, reserveer dit dan op voorhand in het dienstencentrum.

als je dit niet wil missen.

Dienstencentrum Vesalius

lessen op 16/5 en 18/5.

Do 17/5 om 14 uur: Bingo

van je stuk, reserveer dit dan op voorhand in het dienstencentrum.

als je dit niet wil missen.

Dienstencentrum Antverpia

we zorgen dan voor het materiaal

Je mag je al opgeven voor 15 juni: dan gaan we Kegelen mét lunch 
in Kegelkluis
Je kan al inschrijven voor volgende busreis naar De Haan (aan 

0496 96 78 21

Mon Bonbon, Bessie & Barnie, 

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
Vanaf € 29,-

Enkele dozen of een 
volledige inboedel?

Wij hebben steeds de 
geschikte opslagruimte 

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

ALLEEN?
Niet meer lang!

Leuke, actieve m/v 
vinden hier nieuwe 

liefde. (35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak 

in de buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be



KAPELLEN
ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande uit 
5 woongelegenheden. Nu nog beschikbaar: glv-
studio met tuin prijs € 168 800. Appartement op de 
1ste verd met 2 slk en ruim terras 15 m² prijs € 182 
500. Autostaanplaatsen en kelders beschikbaar in 
de ondergrondse parking mits meerprijs. Epeil:70. 
Centrum Kapellen!

KAPELLEN
HEIVELDLAAN 23 - 2DE
Centraal gelegen appartement met 2 slaapka-
mers, terras en garage. Klein beschrijf mogelijk! 
EPC: 345

€ 148.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBRASSCHAAT 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLEN

HOEVENEN

EKEREN

EKEREN

KOEKOEKLAAN 17 - 2DE
Ruim appartement met 3 slaapkamers op de 2 
de verdieping in een klein appartementsgebouw. 
Gunstig gelegen in doodlopende straat nabij 
‘golf van Brasschaat’ en op fietsafstand van de 
Bredabaan en Centrum.Terras aan achterzijde. 
Garagebox gelegen achter hoofdgebouw. Bouw-
jaar 1981. EPC: 230
€ 240.000

HOGE KAART  TOEKOMSTIG HUISNR. 298
Zeer gunstig gelegen perceel bouwgrond voor 
half-open bebouwing. Mooi recht perceel van ca. 
510 m². Straatbreedte 9,4 m.Stenen constructie 
van ca. 75 m² achteraan op perceel.Aangename 
woonomgeving ‘Brasschaat-Kaart’ op kleine 
afstand van natuurdomein ‘De Uitlegger’.

€ 225.000

MAGDALENALEI 57
Gunstig gelegen karaktervolle en ruime gezinswo-
ning met 4 slaapkamers en tuin met achteruitgang 
naar Kaarttuin. Aangename ligging in mooie 
verbindingsweg tussen Centrum en wijk ‘Kaart’. 
Mogelijk klein beschrijf. Grondoppervlakte ca. 
252 m². EPC: 536

€ 287.500

KORTESTRAAT 16
Zeer gunstig en rustig gelegen gesloten bebou-
wing met 3 slaapkamers, garage en grote tuin. 
Op de eerste verdieping een volledig ingericht 
appartement met 1 slaapkamer en groot terras. Alle 
modern comfort aanwezig. Mogelijk bruikbaar als 
2- woonst of kangoeroewoning. EPC: 539

€ 295.000

VAN HEMELRIJCKLEI 50
Gezellige en mooie, voll.gerenoveerde (2012)ruime 
woning met 5 slpks.  Glv: inkomh, apart toilet, living, 
ingerichte keuken, badk., waspl., 1 slpk, dressing, 
terras en ruime tuin.  1ste verd:  4 slaapkamers.  
Met zolder en kelder. Mooie voorgevel in crepie.  
Aangename ligging! EPC: 173

€ 299.000

BERGSTRAAT 52 - 2DE
Gunstig gelegen ruim app mt 2 slk en garage in 
verzorgd en goed onderhouden gebouw te ‘Bras-
schaat-Kaart’.Bwjr 1994.Lift aanwezig. Voorzien 
van alle hedendaags comfort. Aangename ligging 
nabij winkels,scholen en openbaar vervoer,op 
kleine afstand van centrum. EPC: 206

€ 262.500

BREDABAAN 820 - 1STE
NIEUWBOUW: modern app met 2 slks van 112 
m² met terras, afgewerkt met hoogwaardige 
materialen. Voorzien van binnengebied met afge-
sloten garageboxen of carports, alsook afgesloten 
bergingen, fietsenlokaal en vuilnisberging. Ideale 
ligging aan het centrum. 

€ 259.000

HEISLAGSEBAAN 80
Recent gerenoveerde gezinswoning met 3 slaap-
kamers en praktijkgedeelte of studio op het gelijk-
vloers.Recent gerenoveerd en voorzien van alle 
modern hedendaags comfort waarbij een mooie 
keuze gemaakt is van de afwerking en materialen.
Aangename ligging op kleine afstand van centrum, 
winkels en openbaar vervoer. EPC: 442
€ 359.000

BREDABAAN 909
Gunstig gelegen magazijnruimte met achter-
uitgang voor laden en lossen. Mogelijkheid om 
de oppervlakte op te splitsen.Totale oppervlakte 
magazijn ca. 400 m². Goede verbinding naar 
autosnelweg. Vele mogelijkheden.

€ 310.000

SPECHTENDREEF 27
PRIJSVERLAGING! Bouwgrond of bestaande ver-
zorgde chalet van 1997 op een perceel van 820 
m², een perceelbreedte van 20 meter. 2 terrassen, 
voldoende parkeerplaatsen, garagebox, tuinhuis, 
geïsoleerd dak, CV op gas. De tuin vooraan is 
ZW gericht. Recreatief woongebied = permanent 
wonen toegestaan! EPC: 661
€ 225.000

GROOT HAGELKRUIS 135
Gerenoveerde woning(2006) ideaal voor iemand 
met vrij beroep, garage en grote tuin (1160m²).  
Deze ruime woning heeft mogelijk 2/3 slpks, 2x 
badk., 2 ruime keukens en voldoende bergruim-
te. Gelegen nabij centrum van Ekeren, openb.
vervoer en winkels. EPC: 448 kWh/m² Glv - 487 
kWh/m² verd.1
€ 320.000

PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke woning met 2 slaapkamers en tuin, zij-in-
gang naast de woning. Tuintje met achteruitgang. 
Gelegen in doodlopend straatje nabij centrum 
van Ekeren Donk. De woning is reeds gedeeltelijk 
gerenoveerd maar moet wel nog iets verder 
afgewerkt worden. EPC: 630

€ 227.500

AKKER 93
Charmante te moderniseren woning op perceel 
van 260 m² met 2 slaapkamers en grote zuidwest 
tuin. Klein beschrijf mogelijk. EPC: 802

€ 159.000

AKKERSTRAAT 121
Prachtig gelegen halfopen bebouwing op een 
perceel van 527 m². Deze zeer verzorgde gezins-
woning beschikt oa over 3 slaapkamers, recente 
keuken, grote tuin en garage. Recente ramen in
aluminium! Rustige ligging nabij het centrum van
Kapellen. EPC: 595

€ 289.000

MARKT 6 - GLVL
Fantastisch gelegen nieuwbouw appartement in 
hartje Hoevenen. Voorzien van 2 slaapkamers, 
ruime badkamer en leefruimte. Ook de open 
keuken en de Zuid-Oost geörienteerde tuin zijn 
een groot pluspunt. Autostaanplaats mogelijk. 

€ 216.000

EKEREN

KAPELLEN

WUUSTWEZEL

BRECHT

LUCIEN BEVERNAGESTRAAT 17
Super toffe en zonnige herenwoning met 4 slpks, 
2xterras en tuin. Fantastische ligging in zeer aan-
gename buurt, nabij het centrum van Kapellen, 
station en promenade. De woning heeft authen-
tieke elementen zoals hoge plafonds. Glv: inkomh, 
living, nieuwe eilandkeuken, nieuwe badk., waspl. 
INSTAPKLAAR! EPC: 376
€ 339.000

MEEUWENDREEF 7
Open bouwgrond van ca 2000 m² in bosrijke 
omgeving waar permanent wonen is toegestaan 
mits aanvraag nieuwe bouwvergunning volgens 
RUP. Prachtig open zicht op weilanden, bouwvoor-
schriften voorhanden.

€ 159.000

LARKENDREEF 49
In groene omgeving gelegen, ruime villa, geschikt 
voor iemand met vrij beroep.  Dit landhuis omvat 
5 slpks, een living, 2xbadk, 2xterras, ingerichte 
keuken en een ruime tuin. Op de 1ste verd is een 
polyvalente ruimte+praktijkruimte(46m²) voorzien 
met aparte trap en deur. Met carport.  Zeer rustige 
ligging! EPC: 385
€ 595.000

SCHOTEN
VENUSSTRAAT 34
Leuke op te frissen gezinswoning gelegen tussen 
Schoten en Merksem. Nabij scholen, supermarkt, 
apotheek en Cogelspark. Ruime woning met 3 
slaapkamers, living, keuken, veranda, tuin en ga-
rage. Achteringang mogelijk via garage. In totaliteit 
mogelijkheid tot 3 - 4 staanplaatsen. EPC: 454

€ 219.000

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

HOEVENEN
ANTWERPSE STEENWEG 112 - GLV 05 BEL ETAGE
Nieuwbouwwoning in residentie ‘Polderzicht’ met 
Zuidwest tuin/terras en prachtig panoramisch zicht 
over de achtergelegen polders. Gemeenschap-
pelijke vuilnisberging en meterlokaal aanwezig. 

€ 259.900

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV) (VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)
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RAGERS
GEZOCHTD

Interesse: Stuur een mailtje naar 
info@brasschaatsefilm.com of bel ons 03/651 83 71

Voor het wekelijks bussen
van de Brasschaatse Film

U bent zelfstandige
of zelfstandige in bijberoep.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Bestratingen Omega
bvba

Aanleggen sierbestrating - Arduin - Dolomiet
Herleggen van terrassen, opritten, parkings

www.omega-bestratingen.be
0476/611 625 - 03/664 01 27

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

gevel, cornichen vliesbek. 
bk. ren. 0484/063 094

Ik zoek werk, poetsen 
en strijken, ref. en erv. 
0486/479 774

in huishou-
den en zou graag bij u ko-
men poetsen en strijken. 
0486/022 169

Te huur appartement, 3 
slpkamers, tuin, terras, ga-
rage, ing. keuken. €1050/
mnd 0485/356 445

dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen der 
eeuwen, amen. Zeg dit ge-
bed 6x. p.d. ged. 9 dgn en uw 
gebeden worden verhoord, 
zelfs indien dit onmog. lijkt. 
Vergeet niet het H. Hart te 
danken met de belofte dit 
ber. te public. vr. de bekomen 
gunst. Dank. a. H. Hart v. de 
bekomen gunst. E.G.

Frans: Erv. ler. (+25) geeft 
privé-bijwerkles (alle niv); 
proefex. 03/652 16 99

 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn. Geen ge-
remde. 0492/263 118
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Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14  I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be

Algemene houthandel  I  Stalen deuren 
Binnendeuren  I  Maatkasten in bouwpakket
Parket & laminaat  I  Terras- en gevelbekleding

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Problemen met uw 
verwarming, gas of mazout? 

Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd in: 
Onderhoud en herstelling 

CV gas/stookolie
met wettelijk reiniging 
en verbrandingsattest.

Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

0468/116.116

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468
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Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

T:   +32 (0)3 663 49 85
M:  +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  13:00 - 17:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

Alle behang- en schilderwerken
Meer dan 20 jaar ervaring
Zelfwerkend patroon

Pauwelslei 54, Brasschaat
brasschaats.schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Overige panden kan u bekijken op onze website 
www.notarismerksem.be of op www.notarimmo.be

UIT DE HAND TE KOOP
DEURNE:
tement op 1ste V met salon-eetkamer, hall, keuken met 
terras, kleine slaapkamer, grote slaapkamer, badkamer 
met douche en toilet, kolenkelder KL1 en provisiekelder 
PL1 – klein beschrijf !
BERCHEM:
appartement op 8ste verdiep met hal, keuken, living 

badkamer, WC.
MERKSEM: Lambrechtshoekenlaan 155 - appartement 

slaapkamers, living met eethoek en open keuken.
MERKSEM: Sluitberg 4 - gunstig gelegen appartement  
4deV met lift, inkomhal, vestiaire, living met open haard, 
parket en terras, halfopen ingerichte eiken keuken, ruime 
berging met douche, ingebouwde kasten, badkamer, 
apart toilet, 1 grote slpk met terras, 1 kleine slpk, eiken 
binnendeuren, dubbele beglazing, garagebox achter het 

MERKSEM:
verdiep met  hal, wc, living, keuken, terras, badkamer, 

plaats 5 en garage 33.
MERKSEM:

kamers, badkamer, WC.         
MERKSEM:

eetkamer, slaapkamer, buro, keuken, wc, veranda, tuin - 
1ste V : nachthal, 3 slaapkamers, badkamer met douche, 
wc, voorraadkamer
SCHOTEN:

mer, apart toilet, kelder.
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>> Uw zwembad en aquarium? 
Onze expertise! 

>> Advies & optimalisatie filtratiesystemen 
>> Onderhoud 

0473/39 32 59 
www.aquamatters.be

Brandhout eik (vers)

Los geleverd:
lengtes van 2m = € 40/m³ excl. btw

Gratis geleverd vanaf 10m³ 
(binnen straal van 15km)

lengtes van 30-35cm = € 60/m³ excl. btw
Gratis geleverd vanaf 5m³ 

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

In- en verkoop van 
oud goud en juwelen

Bredabaan 246
Brasschaat

T.: 03 430 20 83
Info: 0497 431 767 

Di t/m Vr: 10u-13u
 14u-18u
Za: 10u-16u
Zo & Ma: gesloten

info@prinskavelhof.be  •  t. 03 340 18 75  •  www.prinskavelhof.be

Kiezen voor Prins Kavelhof is . Je kan er heerlijk, veilig en 

zelfstandig wonen met oog op de toekomst. Prins Kavelhof biedt een gezellige groene omgeving met 

tal van sociale ontspanningsmogelijkheden zodat je levenslang kan genieten. Onze woonassistent 

heeft oog voor . Prins Kavelhof, waar het leven écht begint. 

Waar het leven écht begint

TE HUUR

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782

Te huur App. 3 slaap-
kamers, omgeving Golf, 
stenen vloeren, rolluiken, 
terras voor en achterzij-
de, nieuwe keuken en 
badkamer met inloop. Vrij 
vanaf 1 juli. 745 €/maand 
inclusief garagebox. 0478 
364463. marc.permen-
tier@proximus.be

Jonge man zoekt werk, 
m. ref. schoonmaken, 
strijken. 0465/961 546

Huis te koop: Zand 19 
Zuidertuin, 3 slk. garage, 
295.000 €. Op te frissen. 
Tel. 485461057 Geen immo

Te Huur:  Penthouse 
Vilamoura,Portugal, T2 
met en-suite bdmr. 2/4 
pers. Gelegen aan top 
golfbanen, Zeezicht,TV, 
gratis Wifi.... Recht van 
eig. 0479/415 745 of sun-
ny.algarve@gmail.com.
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ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

Voor al onze panden zie onze website
www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be

Brasschaat, Prins Van Oranjestraat 60:
Charmante woning dicht bij het centrum van Brasschaat. Gelijkvloers: hal, toilet, kelder, 
living, nieuwe geïnstalleerde keuken, tuin met terras. 1ste verdiep: 2 slaapkamers, ber-
ging, ruime badkamer met toilet, hoekbad, inloopdouche en kast met dubbele lavabo.
2de verdiep: 2 slaapkamers en een berging EPC 457 kWh, elektrische keuring niet 
conform, Opp.: 179m², K.I.: € 829,00, (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7101310)

Schoten, Fluitbergstraat 48:
Een half open bebouwing: Gelijkvloers: living met ingebouwde bureauruimte, volledige 
vernieuwde en geïnstalleerde keuken, badkamer met bad, douche en lavabo, aparte 
waskamer/berging & aparte toilet, toegang tot de kelder. 1ste verdieping: 4 slaapka-
mers en een luik met toegang tot de zolderverdieping waar men nog een slaapkamer 
van kan maken. EPC 649 kWh, Elektrische keuring niet conform, verwarming met gas-
kachel, Opp.: 250m², K.I.: € 448,00, (VG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 63427)

Uw Immo-partner in & rond Brasschaat 
bij VERKOOP en VERHUUR. 

WWW.ENTREZ-VASTGOED.BE
Tel: 0475 540 400 • Gratis Schatting!

TE HUUR: Brasschaat 
Laagland 5, 1e verd: Pr 
ruim app mét gar. in rust 
wijk. ink, ruime living, 
open kkn, ruim terras, 
badk met ligbad, 2slpk, 
EPC 119 beschikt 01/07; 
730,-/mnd bez zat 10-12u 
en woe 17-19u T. 0475/ 
616.200

AANKOOP ALLE WA-
GENS, jong & oud, met of 
zonder schade. Erkende 
handelaar. Voor meer info 
0476/749 178
 

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Verticuteren • ontmossen 
gazon • aanleg onder-

houd snoeiwerken. 

Gsm: 0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
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Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

SMEDERĲ STRAAT 32, UNIT 16 - SINT-JOB - TEL. 03 298 47 96 - INFO@RDG-BVBA.BE - WWW.RDG-BVBA.BE

RDG-team

10
jaar

KORTING MEI = BĲ  AANKOOP RAMEN 
GRATIS HOOGRENDEMENTSGLAS 1,1KW***

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.be

(vg,wg,gmo,gvkr) EPC 250kWh/m² 

EKEREN-DONK: 

OPBRENGSTEIGENDOM: 3 
appartementen + garage. 

Volledig verhuurd. 
Gerenoveerd in 2015. 

4,25% rendement. 

TOPBELEGGING!

€ 549.000

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

Te koop aanhangwagen, 
goede staat bellen na 17u 
aub. 03/651 23 05

Gevraagd poetshulp 1x/
week 3 uur op maan-
dag. Nederlandstalig. Tel. 
0486/884 610

Prachtig huisje te huur 
in Marbella, 2 slpk, 2 bdk, 
zwembad, goed gelegen. 
0475/422 934

Mega garage - opritver-
koop, 4 garages, 26-27 
mei, 10-17 u. Oude Hoe-
veweg

Te koop: Audi A3 1.6 
tdi, attr. zw. met leder in-
ter.  68000 km 2010, 1ste 
eig. 4 winterb. + velg incl. 
0474/910 346

Ik doe poets- en strijk-
werk, hulp bi j  koken. 
0488/292 864

Alleenst. zoekt vriendin v. 
vriendschap, in wacht op 
jou. 03/653 11 52

3de middelbaar wiskunde 
wetenschappen wil hulp 
examen, iets voor u? Tel. 
0475/841 431

Te huur: studio cen-
tr.-Schoten gemeub. € 
495 vr. 0495/214 041

Te koop speelhuisje met 
tafel en 3 stoelen beeld 
Jonny Walker prourtk. ga-
rage + verk. Heislagseb. 
21 Mei-0477/576 689
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DE PADDESTOEL
merkkleding

nieuw en tweedehands
is op 1 en 2 juni

uitzonderlijk geopend 
van 10 tot 17u.

en 3 juni van 10 tot 14u.
Lage Kaart 320

Tel. 03 651 39 72

Alle renovatiewerken. 
0493/042 635

Alle renovatiew. Gyproc, 
bezet., schild., lam., ge-
velw. 0485/551 584

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Ref. en erv., eigen 
auto. 0484/907 317

Collecties: Ik koop LP’s 
45T, cd, dvd, jazz, pop, klas-
siek. Ook strips, boeken. 
Beste prijs. 0475/376 496

DE ARGENTIJNSE 
TANGO 

in klank, beeld 
en dans. 

Zat. 26 mei 
om 14u30 

in Cafetaria Vesalius. 

Gratis inkom. 

Reserveren 
03/650 25 72

Gevraagd:
GARÇON/
DIENSTER

voor weekendwerk

In restaurant te Gooreind
Voornamelijk op zaterdag
Sporadisch ook op vrijdag 

en/of zondag

Aanmelden via e-mail 
op nineke@live.be

Paardenstal 
te huur

te Brasschaat. Alle
faciliteiten aanwezig.

Binnen- en buitenpiste. 
Vol pension. Aan bos 

met mogelijkheid 
tot weidegang.

Voor info:

0476/307 982

Te huur- studio instap-
klaar - schotensestwg 
Deurne. Vernieuwd. 430 
€/mnd. Onmiddellijk vrij. 
Tel 0476/826296. 

Te koop wegens ver-
huis: slaapkamer Auping 
- zetel 2.10 m met 2 paar 
overtrekken kussens - sa-
lontafel - tafel 4 stoelen 
keuken - diverse kasten - 
tuingerief - en allerlei klei-
ne meubeltjes en divers 
gerief tel 0475/811 393

Te koop: Scooter vr min-
der mobiele, nog in nieuw-

Nwprijs €2230 nu € 1150 
zien is kopen. 03/651 58 56

Man zoekt werk, tuin, 
schilderen, schoonmaken, 
cv. 0493/374 025

Te koop: Fietsrek, prijs 
€ 35. gsm: 0497/771 154

Gezocht: Wij zoeken 
een ervaren huishoudster 

per week ter ondersteu-
ning: poetsen/wassen en 
strijken/boodschappen/
kinderopvang. 0476 423 
995

Verkoop en plaatsen 
v. ramen en deuren. 
0486/987 772

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Vorige week hadden we het in deze column over de zome-
revenementen die eraan komen. Maar er zĳ n natuurlĳ k ook 
de permanente toeristische attracties die Brasschaat rĳ k is. 
Het park en het Peerdsbos zĳ n tot ver buiten Brasschaat be-
kend. Vaak komt de meerderheid van de wandelaars daar 
van buiten de gemeente. 
Minder gekend is de hele site van het Klein Schietveld. On-
langs opende Toerisme Brasschaat daar in samenwerking 
met de militairen en het Agentschap Natuur en Bos nog 
de permanente tentoonstelling in de verkeerstoren. De 
bezoeker kan dit perfect combineren met een wandeling 
doorheen het Klein Schietveld. Dat is trouwens het enige 
schietveld in ons land waarin kan worden gewandeld. Per-
ron Noord biedt de bezoeker een oase van rust. Wie geïnte-
resseerd is in militaire aangelegenheden kan best even het 
Gunfi re Museum binnen gaan. 
Aan de Rustoordlei bevindt zich het Mariadomein. Dankzĳ  
de inzet van enkele Brasschatenaren kon dit domein hele-
maal worden opgewaardeerd. Voor veel Brasschatenaren 
betekent dit Mariadomein een oord van bezinning. De be-
zoeker kan er een korte wandeling maken langs de Lourdes-
grot, de Kruisweg, de VII-Weeënweg en de Rochuskapel. 
Voor het jonge volkje is er het avontuurlĳ k en natuurlĳ k 
speelterrein bĳ gekomen naast de velden van baseballclub 
Brasschaat Braves. Plezier verzekerd.
Een pareltje waar je in het buitenland een ommetje voor zou 
maken is Park De Mick. Dit park is minder gekend dan het 
gemeentepark maar heeft evenveel te bieden. De oudste 
Amerikaanse eik van het land staat er. De kinderen kennen 
natuurlĳ k allemaal de Kinderboerderĳ  Mikerf. 
Wie hiertussen nog altĳ d zĳ n gading niet heeft gevonden, 
kan opteren voor de Inslag en de Uitlegger, twee prachtige 
natuurgebieden waar men ongestoord kan wandelen. Nu 
rest ons alleen maar te hopen op een mooie warme zomer.
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET  
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

 
DAKWERKEN

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

 

 KORTING

 
 

Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
Gevelbekleding in sidings eternit
Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramik, leien, enz...
Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder coating en garantie.
Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.
Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie
Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

 
 

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice
ERVARING EN VAKMANSCHAP

3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT & magazijn St.Job  03 652 18 09  www.michielse.be

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D

S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Te huur: Ruim app., Do-
mein Blauwhof Kapel-
len. 2de Verd. Inkom liv., 
kkn, berg, 2 slk, 2wc, 2 
terassen. 1 Badk. 1 dou-
cheruimte met lavabo. 
Ondergr. garage, buiten 
parkeergelegenh. genoeg. 
Lift, parlefoon, gepans. 
deur. Vrij. Prijs € 1.050. 
Tel. 03/488 60 81

BELASTINGBRIEF !!!! 
Belastingadviseur komt 
bij u thuis en berekent uw 
voordeel. Fiscale tips : 
0486/382228

Te huur: app 2e verd in 
augustijnslei, Brasschaat. 
Living op massieve parket, 
open keuken( met toestel-
len) en berging.  2 slaap-
kamer + dressing/bureau.  
Badkamer met bad/dou-
che,aparte wc. Terrassen 
voor en achteraan.  On-
dergrondse garage. Geen 
lift. Huurprijs: 780 + 75 
kosten. Tel. 0477.78.89.16

ver-
nieuwen, herstellen, go-
ten en koepels, enz. Tel. 
0474/204 607

 alle renovatiewer-

€ 8,5 p.u. 0487/608 078 
(Albert)

I 
 bezet-

ten, gyproc, bet., park., 
schilderen., afbr. Neder-
landstalig tal. Gratis prijs-

- 0496/637 978

S  v. ge-
vaarl. bomen, coniferen, 
m. eig. hoogtewerk., frez. 
v. stronken. 0475/511 603
www.garden-solutions.be
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WACHTDIENSTEN

De huisarts van wacht te Brasschaat is enkel nog te bereiken 
via het centraal oproepnr:

Tel. 03/650 52 56

Elk weekend vanaf vrijdagavond 19 u tot maandagmorgen 8 u
uitz: feestdagen op di, woe, do, vr, 25/12 en 1 jan. begint de 

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

19-20/05 van Muylder Germaine 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

19-20/05 Fockaert Lieve 0476/306 624

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90,  03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Gemeentepark 15

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Gemeentepark 15

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 11

Dierenarts van dienst 

19-20/05 Dierenartsen Noord 0485/56 03 67
21/05 Dr. Stuyck 0476/33 02 38

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - €1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

Ophal ing  huisvui l  mei

GFT

MAANDAG   21
DINSDAG   22
WOENSDAG  23
DONDERDAG   24
VRIJDAG     25
ZATERDAG   26

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    14
DINSDAG    15
WOENSDAG  16
DONDERDAG   17
VRIJDAG      18
ZATERDAG   19

Ophal ing huisvui l  mei

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

GEEN OPHALING
OP MAANDAG

21 MEI
OPHALINGEN 

VERSCHUIVEN NAAR 
25/05 (RECYCLAGE-

PARK 21/5 GESLOTEN)

BURGELIJKE 
STAND

Van Gucht Flo 27-04, Merksem
Karsman Eden 26-04, Kapellen
De Clippeleir Floor 28-04, Ekeren
Pillens Luca 27-04, Ekeren
Muys Axelle 27-04, Brecht
Van Looveren Jef 27-04, Kalmthout
Van Gestel Etienne 26-04, Kalmthout
Keuppens Laura 03-05, Essen
Keuppens Imke 03-05, Essen
Marcaillou Lyandro 01-05, Antwerpen
Akkermans Robin 26-04, Brasschaat
de Kort Liann 08-05, Stabroek
Dreesen Meghan 30-04, Brasschaat
Van Looveren Luce 30-04, Wuustwezel
Parmentier Lotte 30-04, Ekeren
Van Deuren Nina 02-05, Sint-Lenaarts

Suiker Rosalie 03-05, Meerle
Delafortry Lucas 03-05, Merksem
Martens Rosalie 30-04, Wuustwezel
Mortiers Emma 02-05, Brasschaat
Cambré Noah 30-04, Wijnegem
Hofses Liyana 02-05, Berendrecht
Decoux Driesen Louise 07-05, Kalmthout
Schmit Lex 07-05, Brasschaat
Van den Boom Thibeau 07-05, Stabroek
Herremans Mila 07-05, Ekeren
Libens Nora 05-05, Putte,
Cant Emiel 04-05, Wuustwezel
Roosenboom Lars 07-05, Brasschaat
Verlaak Charline 07-05, Brasschaat
Poppeliers Rafaël 02-05, Hardinxveld-Giessend.

Ernst John te Brasschaat met Vlaminckx Sally, te Brasschaat
Van der Borght Sven te Brasschaat met Neegers Yorick, te Brasschaat
De Corte Diederik te Brasschaat met Hoet Marieke, te Brasschaat

Niekerk Paul, 86 jaar, echtgenoot van Kongbuntad Nipa, Kalmthout
Quirynen Paulina, 91 jaar, Antwerpen
Drissen Walter, 83 jaar, echtgenoot van Ansiaux Simone, Brasschaat
Jolie Georgette, 86 jaar, weduwe van Cotteleer Jaak, Antwerpen
Neyt Marcel, 86 jaar, echtgenoot van Van Rie Maria, Brasschaat
Eygenraam Jean Marie, 93 jaar, echtgenoot van De Pooter Maria, Brasschaat
Roofthooft Maria, 70 jaar, echtgenote van Struman Paul, Brasschaat
Hey Maria Katharina, 87 jaar, weduwe van Sweevers Albert, Brasschaat
Vrancken Joannes, 84 jaar, echtgenoot van Schippers Maria, Kapellen
Jehin Charlotte, 84 jaar, weduwe van Bossaerts Constant, Brecht
Hoddaers Christina, 86 jaar, weduwe van Ceulemans Walter, Brasschaat
Philips Ludovicus, 85 jaar, echtgenoot van Verhoeven Joanna, Schoten
Verachtert Maria, 85 jaar, weduwe van van Etten Louis, Schoten
Redig José, 94 jaar, echtgenoot van Schouterden Marie, Kapellen
Claes Roger, 77 jaar, echtgenoot van Huybrechts Louisa, Kapellen
Hak Hélène, 60 jaar, Schoten
Beyers Margaretha, 79 jaar, weduwe van Tack Noël, Wuustwezel
Wouters Inge, 52 jaar, Antwerpen
Van Linden Maria, 92 jaar, weduwe van De Herdt Alfons, Brasschaat
De Vos Andreas, 80 jaar, echtgenoot van Vervliet Ingrid, Antwerpen
Mathyssen Rudiger, 64 jaar, echtgenoot van Peeters Maria, Wuustwezel
Aertsen Ludovicus, 81 jaar, Wuustwezel
Schindler Betsy, 79 jaar, echtgenote van Verheijen François, Schoten
Ibens Charles, 74 jaar, echtgenoot van Van Roost Nancy, Antwerpen
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Zoveel moois... 

Dit moet u zelf ervaren!

 

 p/p 
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‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Dame geeft computerles 
aan huis, w10/8/7, mail, 
internet, foto’s, tablet, 
smartphone, alle merken, 
updates. 0479/872 410

Te koop gevr. schilderijen 
en spullen v. zolder, curio-
sa. 03/663 65 70

Part. zoekt te koop open 
of halfopen bouw kortbij 
centr. Brass. 0486/891 413

Te huur:  Mar iaburg 
Kap 408. Modern app. 
2V-2slpk-gr. liv. + Ing. kkn 
+ berg. € 685 + €15. Onm. 
besch. Bel. 03/605 90 01

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

03 653 52 90

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

meubelen

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur

•

0
%

INTEREST
OP 10 

MAANDEN

www.toonzaalmeubelen.be

verschillende
van onze

toonzaalmodellen
moeten weg !

-30%
€399

-10%

in 
stock


