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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03/225 50 00   -   0478/42 27 57

      03 /664  03  69

Mariaburg - Brasschaat

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

KOM 

LANGS

EYEWEAR

    

DE GELDER
FASHION

www.degelderfashion.com

de Gelder 
Herenmode

Handelslei 27, 
Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

Openingsuren:
ma t.e.m zat 10-18u

met GRATIS PARKING
 100m verder

nog tot 31 mei
Vanaf 2 MEYER broeken 

-20% KORTING

U kan steeds met ons een 
afspraak maken, wij komen tot 
bij u, of halen u op. Indien u niet 
tot onze winkel in Sint-Job kan 
komen.

Mis deze actie niet!

Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88 

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

 € 1.999
- € 300

€ 1.699
Geleverd en geplaatst
met 5 jaar waarborg

WKACTIE

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 30 jaar  -

ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
03-652 17 77

GRATIS

Paul Van der Auwera
(over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Ook alle goudsmederij

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

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.

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

SMEEDIJZEREN 
DEUREN

en RAMEN?
03/889.81.08

Kwalitatieve binnendeuren? 
Parket- of gietvloeren?

Nieuwe showroom:
Bredabaan 1026 - SCHOTEN 

www.FERENCO.be

NIEUW NIEUW NIEUW

DE ARGENTIJNSE 
TANGO 

in klank, beeld 
en dans. 

Zat. 26 mei 
om 14u30 

in Cafetaria Vesalius. 

Gratis inkom. 

Reserveren 
03/650 25 72

Paardenstal 
te huur

op luxe pensionstal
te Brasschaat. Alle

faciliteiten aanwezig.
Binnen- en buitenpiste. 
Vol pension. Aan bos 

met mogelijkheid 
tot weidegang.

Voor info:

0476/307 982
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Bezoek 
aan de 

nieuwe 
bewoners

 VOLUIT VOOR DRIEHOEK

BOB GEYSEN
3de PLAATS

EMMANUELLE 
HERBOSCH
21ste PLAATS

MARINA 
VAN UFFEL
22ste PLAATS

MARLEEN 
VAN GELDER
24ste PLAATS

DIRK de KORT
LIJSTTREKKER

TOTALE UITVERKOOP STOELEN STOCK

 200 
cashback

6 maanden 

GRATIS  
wasmiddelen

+

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

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

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 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

EPC/elektr. keuring: 
energie-epc@telenet.be
of 0475/606 404

Alg. bezett ingswer-
ken, binn. en buit., Gsm 
0496/873 461 
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 23 mei
Dagsoep

Gebakken pladijs 
met warme 

groentenvinaigrette

Donderdag 24 mei
Dagsoep

Fricassee van kip 
met groentjes

Vrijdag 25 mei
Dagsoep

Russische 
haringsalade, frietjes

Maandag 28 mei
Dagsoep

Kotelet met Ratatouille

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 
uw keuze  “à la carte”.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘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.

exploitatie ontspanningscabine 
voor aardgas

Eandis System Operator heeft 
een aanvraag ingediend om 
een ontspanningscabine voor 
aardgas te exploiteren aan de 
Sint Jobsesteenweg. 
De cabine heeft een maximaal 
debiet van 38.000 Nm³/h 
(Vlarem Rubriek 16.5).
Het openbaar onderzoek over 
deze aanvraag loopt van 17 mei 
tot 15 juni 2018. 

Je kan het dossier na afspraak 
raadplegen in het gemeente-

huis, Bredabaan 182, op de 
dienst ruimte en wonen.

meer info

Maak een afspraak op 
www.brasschaat.be of 
telefonisch op 03 650 02 00. 

dienst ruimte en wonen
T 03 650 02 50
ruimtelijkeordening
@brasschaat.be

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

Di tot vr: 10.00u tot 18.00u
Zat : 9.00u tot 17.00u
Zon: 9.00u tot 13.00u

Patisserie Charlotte
Gezellig genieten van een heerlijke lunch, 

afternoon tea of verrassend gebak!

www.patisseriecharlotte.be

Naar aanleiding van de Europadag werden er in onze gemeente 
allerlei activiteiten georganiseerd: Europese maandagmarkt met 
kraslotenwedstrijd en een Rad van Fortuin, stoomcursus Euro-
pese Unie voor laatstejaarsleerlingen, theatervoorstelling ‘De 
Man door Europa’ gebracht door Lucas De Man. Tot 1 juni loopt 
er in de bibliotheek nog steeds een interactieve tentoonstelling 
rond het thema Europa. Op 9 mei, de Feestdag van Europa, ver-
wende JHeMela Symfonic Band van het Atelier voor Muziek onze 
inwoners met een mooi muzikaal Europaprogramma. Alle aan-
wezigen werden ook nog getrakteerd op een heerlijke Europese 
lekkernij. Tot slot maakte schepen van Europese Aangelegenhe-
den, Adinda Van Gerven, de drie winnaars van de kraslotenwed-
strijd bekend: Myriam Seghers, Marie Claire Dujardin en Ria Van 

Nekker en een jaarabonnement op het Arboretum van Kalmthout.

BRASSCHAAT ZET EUROPA 
IN DE KIJKER

Man zkt alle renovatiewer-

€ 8,5 p.u. 0487/608 078 
(Albert)

Te huur: Brasschaat, 
onde rg rondse  au to -
staanplaats, hoek Door 
Verstraetenlei met Va-
gevuurvelden, gemak-
kelijk in-en uitrijden. €75 
Tel.:03.665.07.85

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

Schilderw Gyproc La-
mint. All, soorten bezett. 

0485/ 300 437
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HV TEGELS
De outlet voor al uw tegels 

Korting op 
alle

stocktegels

www.hvtegels.be

HV TEGELS Temse Hoogkamerstraat 229 9140   03/ 766 75 01 temse@hvtegels.be

HV TEGELS Kapellen
Essensteenweg 12
2950 Kapellen

03/ 877 78 04
Kapellen@hvtegels.be

25/05 T.E.M. 04/06

Vlakbij industriepark bosduin
Ook een vestiging te 

Temse

Volg ons op : 

E19 richting Breda afrit Sint-Job volg pijlen Kalmthout

E19 richting A’pen afrit Sint-Job volg pijlen Kalmthout

HV TEGELS

*niet cumuleerbaar met andere acties
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Zoekt u een loodgieter? 
Bel Koen. 03/663 60 79. 
Ook voor kleinigheden.

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

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

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.
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Comforthome

AUGUSTIJNSLEI 39
2930 BRASSCHAAT

WWW.COMFORTHOME.BE
INFO@COMFORTHOME.BE

Wij zorgen graag
voor uw huishouden!

Poetsen, strijken,
boodschappen
doen, koken,

en meer!

Info?
Bel ons!

03/651 90 97

Geen
extra kosten

voor onze klanten

Correcte verloning met
maaltijdcheques
voor onze hulpen

Langdurige
samenwerkingen

 Pssstt...
Word jij onze

nieuwe collega?
Wij zoeken

huishoudhulpen!

03/651 90 97

WUUSTWEZELSE

BANDENSERVICE

Banden alle merken en maten

UITBALANCEREN EN MONTAGE

Accu’s

Remmen

Schokdempers

Uitlaten

Trekhaken

Fietsdragers

Velgen Alu

Remschijven

Kampweg 54 - Wuustwezel - 0487 76 47 70

Maak nu
uw afspraak,

om lange

O
nt

w
er

p 
El

ite
 R

ek
la
am

In zijn nieuw wetsontwerp dat 
onder meer de bemiddelingswet 
behandelt, wil minister van Justi-
tie Koen Geens een volwaardige 
plaats in ons rechtssysteem geven 
aan bemiddeling als alternatief 
voor een gerechtelijke procedure 
bij het oplossen van geschillen. 
Het nieuwe bemiddelingskantoor 
punt-kom uit Antwerpen sluit met 
de accenten die zij legt in haar be-

De bemiddelaars van punt-kom zetten ten volle in op een actieve, juridisch cor-

ertoe te brengen zelf tot een duurzame oplossing te komen. 
Het vernieuwd wettelijk kader beoogt mensen ertoe aan te zetten om te zoeken 
naar een oplossing voor hun geschil onder begeleiding van een neutraal bemid-
delaar.
Daar waar de partijen voor de rechtbank het gevoel kunnen hebben met een 
winnaar en een verliezer te eindigen, kunnen zij bij bemiddeling tot een gedragen 
compromis komen. 
Dat is precies waar het bemiddelingskantoor punt-kom ten volle op wil inzetten. 

hun zoektocht naar een duurzame oplossing voor hun geschil. 
Elk van de bemiddelaars bij punt-kom heeft een juridische achtergrond. Dit laat 
hen toe om die bemiddelende oplossing te vertalen in juridisch sluitende over-
eenkomsten die de partijen ook rechtszekerheid bieden op lange termijn. 

lingsdomein’.
Daar waar het in familiale bemiddeling vooral gaat om het ontwarren en oplossen 
van vaak complexe familiekwesties, ligt de focus bij mede-eigendomsbemidde-

één deur’ te kunnen. 

gelijke ondernemingen zijn de zakelijke belangen en de familiebanden door de 
jaren heen onlosmakelijk verweven.
Aan de hand van een helder en duidelijk afgelijnd plan zorgt de punt-kom-be-

Elke punt-kom-bemiddelaar kan vanuit zijn specialisatie rekenen op een net-
werk van professionele partners, dat het bemiddelingsproces kan ondersteunen. 
Concreet kan dit gaan om schatters, immokantoren of accountants, maar even 

opkopers van inboedel.

Meer informatie over de bemiddelingsmogelijkheden van punt-kom vindt u op de 
website www.punt-kom.be . Hebt u een concrete vraag of probleem, aarzel dan 
niet om contact op te nemen! 

punt-kom
Vlaamsekaai 90 - 2000 Antwerpen - T: (+32) 3 434 75 59

de actieve medewerking van een onafhankelijke derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de 
partijen ertoe te brengen zelf tot een oplossing te komen”.

punt-kom zet in op een

ontzorgende bemiddeling

Huisje te huur gevraagd
Ver van gsm-masten en 
antennes. hoeft niet in 
Brasschaat te zijn. Verder 
weg is zeker goed en 
waar men geen slaap-
pillen nodig heeft voor 
een gezonde nachtrust. 
Ook voor onze kinderen. 

Student gezocht om klei-
ne tuin te onderhouden 

wenge.be

Gezocht: lieve dame om 

en te koken op DI en DO 

Te koop: Rolstoel, ma-
nueel en elektr., weg d. 

Zoekt u een loodgieter?

Ook voor kleinigheden.
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Bredabaan 950  •  2930 Brasschaat  •  03 663 09 27  •  info@klokkenhof.be  •  www.klokkenhof.be
Keuken is alle dagen geopend van 12.00 - 21.00 uur. • Oktober t/m maart is de keuken op maandag gesloten tot 17.00 uur

Na 17 u. en tijdens het weekend zijn we normaal via de Bredabaan bereikbaar
Brasschaat

Bre
dab

aa
n

E
ssensteenw

eg

Essen

Bruynseels-
Vochten

Wuustwezel
Bosduinstraat

K
oersdreef

St.-Job

Steeds bereikbaar via:• Essensteenweg• Bosduinstraat• Koersdreef
• Bredabaan

Ook tijdens de werken op de 
Bredabaan zijn wij bereikbaar!

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 
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Algemene glaswas • Reinigen van koepels
Carports • Cornishen • Afwassen houtwerk

Garagepoorten • Leegmaken dakgoot

0489 87 30 62

Na 15 jaar 
ervaring nu op 

zelfstandige
basis

Driesheide 78 - 2980 Halle-Zoersel - info@javaca.be

ZELFWERKEND PATROON

De ware liefde nog niet gevonden?

Zoek niet langer!
Exclusivia helpt u verder!

Van 25 jaar tot 80 jaar

Tel. 03 886 73 27 • www.exclusivia.be

Als dienstverlenend bedrijf bieden
we een reeks B2B-diensten aan als:

Bedrijfsschoonmaak
Groen- en Fleur Service

Om ons team in de diverse activiteiten te
ondersteunen en te versterken zijn we op 

zoek naar

MEDEWERKERS (M/V)
vaste basis

STUDENTEN (M/V)
maand juli & schoolvakanties

BSC - Facility & Event Solutions
meer info en contact

www.proclex.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

K&M

schoen- en
slotenmakerij

Leopoldslei 3
2930 Brasschaat
Tel. 06 651 49 98

Open: ma-vr van 9 - 18 u.
 za van 9 - 17 u. 

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten,

slotenmakerij en openen van deuren.

MEESTER-
SCHOENMAKER

SLOTENMAKERIJ
U kan bij ons terecht voor

handgemaakte schoenen en riemen

M
et

 s
te

un
 v

an
 

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”

Op zaterdag 12 mei 2018 vond de 3de editie van het "Stars inline hockey tournament Belgium" 
plaats in sporthal Peerdsbos te Brasschaat. Een evenement te ere van enkele leden van de Spor-
tiek Spins (inline hockeyclub van Brasschaat) die we in de loop van de voorbije jaren jammer ge-

die in Over-Time de winning goal maakten. We willen alle deelnemende teams bedanken voor de 
geweldige hockey die ze ons hebben laten zien!

STARS INLINE 
HOCKEY TOURNAMENT BELGIUM

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

Schilderw. bin. + bui., 
gevel, cornichen vliesbek. 
bk. ren. 0484/063 094

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

Ik ben goed 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

Gebed aan het H. Hart: 
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

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
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HORTA
BARBECUEDAG
ZATERDAG 26 MEI

  Kom een 

CORNET 
  degusteren

op het barbecue-
assortiment*

KORTING

10% tot

25%
*10% korting op de barbecue-afdeling, tot 25% korting 
op een selectie van barbecues en accessoires.
Enkel geldig op zaterdag 26 mei 2018.

 FOODPAIRING: Proef de unieke 
 BBQ-recepten in samenwerking  
 met grillkampioen Peter De Clercq

 Kortingen op heel 
 ons BBQ-assortiment

www.horta.org
HORTA BRASSCHAAT • De Winter
Miksebaan 195 •  2930 Brasschaat
Tel 03 651 80 60 •  brasschaat@horta.org
OPENINGSUREN: maandag tot vrijdag: van 9u tot 18.30u. 

zaterdag: van 9u tot 18.00u - Gesloten op zon- en feestdagen.
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Feestzaal Traiteur

Verzorging van al uw feesten
Huwelijksfeesten • Communiefeesten

Recepties • Diners • Avondfeesten
Banketten • Zakendiners • Jubilea

Personeelsfeesten • e.d.

In feestzaal De Jachthoorn, bij u thuis of in een zaal naar keuze!

Specialiteit:

BRUNCH
27 mei / 15 augustus (Moederdag brunch)

23 september / 18 november

€ 40 en € 55 all-in
Kinderen € 20 en € 25 all-in

Telkens van 11.00 t/m 15.00 uur
Enkel en alleen door reservatie voor vrijdag 18 uur

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 ???

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

Gevraagd

voor in de winkel (bakkerij)

woe-do-vr-zat-zo
dagen te bespreken

Niet meer lang!
Leuke, actieve m/v 
vinden hier nieuwe 

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

in de buurt.

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

PETAUQUE BRASSCHAAT ROUWT

Husky van 3j zoekt nieuw 
baasje met grote tuin. 
Prachtig zwart/wit reut-
je met felblauwe ogen, 
gechipt, gevaccineerd, 
gecastreerd. Regio: Bras-
schaat/Schilde/Brecht 
Contact: ?0497928979

Winkelhulp gezocht 
Brasschaat. 0470/707 101

Gevraagd

13 u week

Te huur: gvl appartement 
Tolbareel 13 Brasschaat, 
2 slpk, tuintje, garage, vrij 
€ 740. Tel 0470/313 126

Gevraagd:
voor Topslager De Clerck

&

Woensdag en zondag
 gesloten.

03/663 01 39.

Megagarage-opritver-
koop, 4 garages, 26-27 
mei. 10-17u. Oude Hoe-
veweg
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De Brasschaatse hockeyclub Dragons is voor de vierde keer 
op rĳ Belgisch kampioen geworden. De club kent al jaren 
een geweldige groei en stapelt de sportieve successen op. 
Belangrĳk hierbĳ is dat de kern van Dragons voor een groot 
gedeelte bestaat uit spelers die door de club zelf zĳn op-
geleid. Wie tĳdens de wedstrĳden al eens een kĳkje gaat 
nemen, zal merken dat het hockey in de gemeente heel wat 
toeschouwers lokt. Het aantal leden is met de jaren ook sterk 
gegroeid. Dragons speelt al geruime tĳd een belangrĳke 
rol op Europees niveau. En die rol willen de Brasschaatse
Draken verder zetten.
Enkele jaren geleden nam Dragons het baseballveld van de 
Brasschaatse Braves over. De Braves konden uitwĳken naar 
het militair domein aan de Licht Vliegwezenlaan. Zĳ zĳn 
daar zeer tevreden en dat is ook te merken aan de resulta-
ten. Het is intussen al wel van 2013 geleden dat de Braves 
nog eens Belgisch kampioen werden, maar de laatste jaren 
gaan de resultaten wel de hoogte in. Na de aanleg van het 
nieuwe veld kwam de club in een overgangsfase terecht. 
De sportieve ambities werden een beetje teruggeschroefd, 
de focus lag op de aanleg en het perfectioneren van de 
nieuwe velden. De tegenstanders zĳn alvast onder de in-
druk. Nu draaien de Braves opnieuw mee voor de titel. Ze 
staan samen met de Deurne Spartans op de tweede plaats 
op één puntje van de leiders uit Borgerhout. Vorig seizoen 
pakten de Braves een eerder onverwachte tweede plaats. 
Dit seizoen is de titel het doel. Net zoals bĳ hockeyclub Dra-
gons wordt heel wat aandacht besteed aan de eigen jeugd.
Het zou bĳzonder mooi zĳn mocht de Brasschaatse base-
ballclub zich in oktober tot landskampioen mogen kronen. 
Het zou de verkiezing van de Brasschaatse sportploeg van 
het jaar alleen maar bemoeilĳken. 
Het is in ieder geval opmerkelĳk dat de ploegsporten het in 
de parkgemeente zeer goed doen. Op individueel vlak is 
het echter al even zoeken naar grote namen. 

Plechtige Herinwijding Mariadomein Rustoord-Kaart door Monseig-
neur Johann Bonny, bisschop van Antwerpen. om 14u30  op 26 
mei Plechtige herinwijding Mariadomein, aansluitend receptie aan-

ten voordele van Chiro Kaart. 17u Dansinitiatie in de feesttent, gratis 
-
-

PLECHTIGE HERINWIJDING 
MARIADOMEIN RUSTOORD

Alpha Heating
haarden & interieur

vacature:
INSTALLATEUR HAARDEN (M/V)

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS!

Heide één van de grootste en indrukwekkendste aaneengesloten heide- en vennengebieden van 
-

-

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
voor vakantieperiodes en 

weekends!! 
Brasserie

De Hoge Boom
 Hoogboomsteenw. 94

 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg dit 
gebed 6x. p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-
mog. 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. D.L.

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn. Geen ge-
remde. 0492/263 118

Te huur : magazijn te 
mariaburg ong 70 m². € 
250 , tel 0486/62 46 46 , 
onmiddellijk vrij

Te koop: Tv & Hi-Fi 
meubel eik. Boekenkast 
(eik) tv: H=92  D=50 
L=92cm. HF: H=68 D=45 
L=110cm. bkkast: H=200 
Br=92cm. 4 laden ± 30cm 
h. 2 deuren ± 70 cm. Tel: 
047/4586130

Te koop: Alfa Romeo 
Spider van particulier,bj. 
1977, donker blauw met 
licht lederen interieur, 
zeldzame afwerking met 
k inderbankje.  Ui tste-
kende staat en rijklaar 
voor de zomer. €22.500 
Tel.:03.665.07.85

Gezocht : lieve dame 
(nanny) voor naschoolse 
opvang voor 2/4 kinderen 
in Brasschaat van maan-
dag tot en met donderdag 
voor de periode van eind 
aug. tot eind dec. 2018. 
Info : 0498/79.29.23  

Te huur: Brasschaat 
Centr. Hofstr. 40. Mooi 
rust. app. 2de verd. gn 
lift. 1-2 pers., gar. mog. 
03/651 77 68

Poolse mann. doen re-
novatiewerk: bezetten, 
gyproc, bet., park., schil-
deren., afbr. Nederlands-
talig tal. Gratis prijsof-
ferte Ref. 0496/084 168 
- 0496/637 978

ELLERMANSTRAAT 36-38 - ANTWERPEN - tel. 03/232.36.64
fax 03/234.22.14 - e-mail: dvc@dvc.be - www.dvc.be

nv DVC verkoopzalen

MOOIE OPENBARE VERKOPINGEN
op 2 & 3 juni 2018

AZIATICA (Cambodja, China, India,
Japan, Nepal, Thailand, Tibet

ETNISCHE KUNST
(Afrika, Azië, Oceanië)

ARCHEOLOGIE met mooie collectie 
oud-Egypte, Griekenland, Rome,…

JUWELEN & HORLOGES

Rome 
1°/2° eeuw

(marmer)

Art Nouveau
ca 1900

India - 10° eeuw China - 19° eeuw 100cm

EXPOSITIE
26 & 27/5 (11-18u)
28 & 29/5 (14-17u)

volledige catalogus: www.dvc.be 
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borduren & bedrukken
van uw werkkledij voor • BOUW • HORECA • INDUSTRIE

NIEUW TE 
BRASSCHAAT 

WINKEL VOOR 
MODERNE

WERKKLEDĲ 

Nieuw

WĲ  KOMEN OOK NAAR UW BEDRĲ F
0484/553 039 • info@reditex.be • www.reditex.be

Lage Kaart 203 • Brasschaat          Openingsuren: di. & do. van 9u tot 17u.  | andere dagen op afspraak

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

FLORENZA

PROMOTIE VAN DE WEEK
1 PAK PIOENEN KOPEN

+ 1 PAK GRATIS

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

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

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg dit 
gebed 6x. p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-
mog. 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. P.H.

Man zoekt tuinwerk en 
schilderen. 0465/591 870

Te huur: klassevol duplex 
apt met zicht Golf Bras-
schaat, 160 m2, 3 slk, 2 
badk, open haard in roy-
ale living op parket, open 
keuken bij ruime eethoek, 
overdekt terras, garage, 
parkeerplaats. 1350 eur 
pm, direct 0468131905

Te huur: Brassch. app. in 
kl. geb. lift 1-2 pers. Donk-
sestwg 14 a. gemeenteh. 
2 slpk. Tel. 03/651 77 68

Gratis gebruiksklare 
zuivere paardenmest, af 
te halen omgeving lage 
kaart, goed bereikbaar, bel 
0476/235885

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

Poetsvrouw zoekt werk, 
babysit ten, spr.  Eng. 
0487/701 527 en na 18u 
0479/748 185

FONOPLATEN. Ik koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 
60-70-80. Betaal beste 
prijs! GSM 0475/768 188
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Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie

Tel: 0478 743 881

Gespecialiseerde 
voetverzorging aan huis 

Ook manicure 
en gellak mogelijk 

Regio Brasschaat, Gooreind, 
Schoten, St Job, Brecht 

Tinneke Van Loock 
GSM 0468 298 825

Op het Vlaams Kampioenschap C hebben de turnsters van No Li-
mits knappe prestaties neergelegd. Bij C 12 jaar werd Ilayda Akda-
mar 9de, bij C 13jaar werd Victoria Emmers 2de, Nuria Hoes 3de 
en Maithe Sebregt 5de. Bij C 14-15 jaar was het goud voor Celina 

aan A en B -niveau, veel succes. Wilt u onze turnsters in actie zien, 
kom dan zeker naar onze jaarlijkse show op zondag 27 mei, in de 
sporthal van Sportoase, show begint om 15u. Special guests zijn 
zanger Johan Kalifa en de jiu jitsuschool van Magda De Sutter. Het 
zal een mooi spektakel worden.

GOUD VOOR NO LIMITS OP 
VLAAMS KAMPIOENSCHAP C

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)

HOTEL TERMINUS 1914
Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog 

vanuit een vrouwelijk perspectief!

Speciaal voor de
lezers van de

1 + 1 GRATIS
muzikale theatervoorstelling Hotel Terminus 1914 

donderdag 31 mei om 20.30u 
in Theater Het Klokhuis, Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen. 

Voor meer info/boeking over/van deze voorstelling kan u contact opnemen met 
Catrien Hermans bij Vlaams Fruit via info@vlaamsfruit.be en/of 03 231 71 81. 

Indien u gebruik wilt maken van deze unieke actie 
moet u verwijzen naar de 1 + 1 actie uit de Brasschaatse Film

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Laatste vrijdag 
van de maand 

HAPPY 
HOUR

van 17u30 - 18u30

Café Bagatel
St. Antoniuslei 44 
2930 Brasschaat

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv
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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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Schapen scheren
Demonstraties schapen drijven

met herdershonden
Demonstraties wol verven, wol spinnen, vilten breien, ...

Brood uit de houtoven
Vers hoeve-ijs en melkproducten

Bijenstand

kinderboerderij@aralea.be   -   www.aralea.be

L I N G E R I E

Bredabaan 180  l  Brasschaat 
T. 03 651 49 71

www.lingeriean.be
info@lingeriean.be

Wil jij graag zijn wie jij wil zijn 
en je Dromen omzetten in werkelijkheid?

Op maandag 4 Juni om 19.30u. nodigen wij je uit 
om jouw dromen om te zetten in realiteit.

Jennifer Van Balkom
Als LifeEngineer, ondersteun ik jou om jouw droomleven te leven, 
om jouw volle potentieel te leven. Daarvoor heb ik een gereed-
schapskist aan praktische tips en handvaten om jouw dromen 

om te zetten in de werkelijkheid. Voel de inspi¬ratie, maak je los 
en ontdek de tools voor jouw geluk en succes. 

Anne de Witte Leiderschap & business coach.
“In mijn lingerie zaak AN leg ik al jaren mijn hart en ziel in het 

contact met mijn klanten. Klanten geven er zich letterlijk en 
figuurlijk vaak ‘bloot’. Een diepe verbondenheid en een 

luisterend oor creëren Na tal van opleidingen bij internationale 
coaches ben ik er klaar voor.”

Schrijf je nu in via lingeriean@gmail.com 
en ontvang alle informatie

De eerste 15 inschrijvingen mogen tot 25 mei gratis iemand
meenemen. €57 p.p Locatie volgt

Gediplomeerde pedicure 
komt aan huis. Agnieszka. 
0484/949 951

Renoveren v. verlich-
ting: opnieuw bekabelen 
v. luchters en st. lampen, 
vervangen  stekk. en scha-
kel., install. snoerdimmer, 
enz... 0475/796 512

Computer probl. Ik kom 
aan huis herst. Snel-
dienst 0496/383 015. 
Verk. Comp. o.m.

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

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

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

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

Te huur  App.,  2e V, 
Lift, Bredab. 794,Brass.
MTH,tot.110m² Inkom, 
Living 45m²,geinstall.keu-
ken m berging, 2slpk’s, 
2Wc, badk.(douche,lig-
bad,meubel m.dubb lav.), 
zonnig terras 15m², park.
garage, 790€+45€,vrij 
1aug, 0472 709589

Man zoekt werk schoon-
maken, terreas, garage, 
verhuis, tuin, e.a.w. in huis 
0465 321 259

FIETS- en WANDELZOEKTOCHT 
“OUDERVERENIGING ROTONDE” 
De Oudervereniging Rotonde organiseert tijdens de 

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT - Piëmonte, een 
culturele wijnreis – lezing met wijnproeverij 
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Geassocieerd notaris Hans DE DECKER te Brasschaat zal openbaar ver-
kopen met recht van hoger bod:

DUPLEXAPPARTEMENT
met terras en tuin

Kortestraat 69 bus 1001

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in Deze Week, op 
ATV/De Woonkijker en teletekst, op Internet www.immovlan.be + www.hebbes.be,
Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat

Tel. 03 650 16 80 - fax 03 653 04 09
email: info@notariaatdedecker.be

KENMERK: F0201B4P0002 (A1.2). 
Ref EPC: 20180429-0002053199-
1. EPC Waarde: 344 kWh/m2. Op-
pervlakte: 923 m2 - K.I.: € 949,00.
INDELING: 1e verd. (tegelvloer): inkomhal 
met parlofoon (defect), toilet (met lavabo), 
berging met CV en aansl. wasm. en droog-
kast, keuken (2006) (met heteluchtoven, 
microgolfoven, keramische kookplaat, in-
gebouwde koelkast en ingebouwde vaat-
wasser (defect) allen AEG) en aansluitend 
overdekt terras (schuifdeur defect), living met open haard en wenteltrap naar de 2e 
verd. (slpks: laminaat en badk: tegels): nachthal, 2 grote slpks en 1 kleine slpk/ber-
ging, badkamer (met douche, hoekbad, dubbele lavabo, toilet, handdoekenradiator 
en boiler warm water) allen onder het schuine dak. 3e verd.: zolder met trekladder. 
Glvl: garage met kantelpoort en smeerput en tuin achter garage.
VOORZIENING: Overal dubbel glas, eigen zekeringenkasten in gem. gang op 1e 
verd. gedeelde watermeter met gelijkvloersapp (ieder betaalt 1/2e) centrale verwar-
ming op aardgas.
BESCHIKBAAR: Conform bijzondere verkoopsvoorwaarden.
BEZICHTIGING: Woensdag 14-16 uur en zaterdag 10-12 uur van zodra en zolang 

STEDENBOUW: Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.
INTEGRAAL WATERBELEID: Het onroerend goed is niet geheel of gedeeltelijk ge-

niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of een 
afgebakende oeverzone.

ENIGE ZITDAG: WOENSDAG 6 JUNI 2018 om 14.00 u
in Brasserie Excelsior, Armand Reussensplein 9-11, 2930 Brasschaat.
Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Enkel fysieke biedingen. Op de zitdag 
dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel 
huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegen-
woordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

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
Dame z.w. als poetsvr. 
ook strijk. nt r. Enk. Ser. 
aanb. 0487/458 528

TE HUUR 
Ondergrondse parkings 

en garageboxen. 
Broomansakker 

(Centrum Brasschaat) 
03/651 21 21

Nareka wandelingen
Deze wandelingen, onder lei-
ding van een natuurgids, du-
ren 2 à 3 uur. Inschrijven is 
niet nodig, deelname is gratis 
en iedereen is welkom! Juni: 
Za 02.06.2018 -Grenspark: 
Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide- Start: 10u 
- parking De Vroente Putse-
steenweg 129, 2920 Kalmthout  
Thema:  Kinderwandel ing 
met ouder en/of grootouders. 
Aanmelden: 0476 67 65 41 
- Gids: Rudy Sempels. Zo 
24.06.2018 -Reigersbos- Start: 
14u - Schouwvegersstraat 1 
parking achter de kerk, 2040 
Berendrecht. Thema: De blau-
we reiger.- Gids: André D’Hoine

Te huur/koop: Garagebox 
3x6m met kantelpoort. Vrij 
1/7/18. Electr. Martoug-
inlei 50 Bras. Tel. 03/651 
37 51

Te koop: 2 Elektrische 

0473/186 205

Verkoopzaterdagen en 
zondagen. Wegens over-
lijden van “Magda”. 50%  
voor Alzheimerstichting. 
Willy Staeslei 40, Maria-
burg. Ook op afspraak. 
03/664 28 74

Rolluiken elektrisch ma-
ken, plaatsen manuele 
rolluiken en algemene 
elektriciteit. 0485/429 105

Man zoekt werk tuin, 
poets, verhuis, erv. bouw, 
e.a.w. 0466 317 031

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. ge-
noeg. Lift, parlefoon, ge-
pans. deur. Vrij. Prijs € 
1.050. Tel. 03/685 75 70 

Te huur- studio instap-
klaar - schotensestwg 
Deurne. Vernieuwd. 430 
€/mnd. Onmiddellijk vrij. 
Tel 0476/826296.
 
BELASTINGBRIEF !!!! 
Belastingadviseur komt 
bij u thuis en berekent uw 
voordeel. Fiscale tips : 
0486/382228
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Te renoveren vrijstaande woning met zeer 
vele mogelijkheden. Centraal gelegen te Essen 
Wildert vlakbij openbaar vervoer, winkels en  
scholen. Ruime leefruimte met mogelijkheden 
tot gesloten en open keuken, badkamer,   
woning in te delen in 2 a’ 3 slpk’s, aansluitend 
een garage en oprit. bewoonbare opp van 
150m². Zeer rme tuin van liefst 650m². 

Ideale starters woning 
goed voor handige particulieren !

www.immodebacko.be
€ 175.000

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)

Ik zoek poetswerk en 
strijk. 0487/434 971 (Nava)

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

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

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

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

Gezocht: Wij zoeken een
ervaren huishoudster 
voor 3 dagen of max.20u 
per week ter ondersteu-
ning: poetsen/wassen 
en strijken/boodschap-
p e n / k i n d e r o p v a n g . 
0476 423 995

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

Alle renovatiewerken. 
0493/042 635

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

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

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

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

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

Lid B.I.V. - C.I.B.

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

TE HUUR

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan Brasschaat-Centrum
Handelspand met woonst. GLVL 
handelsruimte of praktijk, gr. 
keuk., terras, hof, wc, garage 
met servitude. 1e verd. living 
en keuken. 2e verd. 2 slpks m; 
ingem. kasten, badk. en wc. 
Beschikbaar vanaf 1 juni 2018 
(zonder overname). Bezichtigen 
alleen na afspraak. EPC: 128

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Op zondag 13 mei bracht provinciaal gedeputeerde Ludwig Caluwé 

kunnen aanleggen in de Laarse beek. Er is een speelvis geplaatst 

BEZOEK DEPUTÉ CALUWÉ 
AAN BRASSCHAAT
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>> Uw zwembad en aquarium? 
Onze expertise! 

>> Advies & optimalisatie fi ltratiesystemen 
>> Onderhoud 

0473/39 32 59 
www.aquamatters.be

Velodome Onder Stroom is tot eind au-
gustus dé pop-up shop aan de Bredabaan.

Deze tijdelijke zaak is een initiatief van de 
Antwerpse e-bike specialist Velodome die 
inspeelt op de toenemende vraag naar 
meer en vooral duurzame mobiliteit van, 

Nieuw in
Brasschaat

 Bredabaan 120 - Brasschaat

 velodome.cc/velodome-onder-stroom

 0475 729 865 - Luc Germis

 luc@velodome.cc

Brasschaat is een nieuwe 
klassezaak rijker

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

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP
Huis te koop: Zand 19 

Te Huur:  Penthouse 
Vilamoura,Portugal, T2 

golfbanen, Zeezicht,TV, 

AANKOOP ALLE WA-
GENS, jong & oud, met of 

Ik doe poets- en strijk-
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| volg ons op 
   

| 03/293.86.51

NIEUW IN UW REGIO!

Contacteer ons vandaag nog

www.franckpoorten.be
   

info@franckpoorten.be  
BE 0658.816.526 | RPR Antwerpen 

koolwitjeslaan 39 | 2950 Kapellen

Wandel gratis mee met een natuurgids!
Zondag 27 mei 2018 – Late lente- of vroege zomerwandeling in domein Vordenstein te Schoten. Thema: 
“Groei en bloei” Vordenstein maakt samen met het Peerdsbos en het Park van Brasschaat deel uit van de 
groene gordel ten noordoosten van de agglomeratie van Antwerpen. Aan de ene kant van de E19 ligt het 
Peerdsbos en het Park van Brasschaat (grondgebied van Brasschaat en Schoten), aan de andere kant 
ligt Vordenstein (grondgebied van Schoten), een parkdomein dat eigendom is van de Vlaamse Gemeen-
schap. Vordenstein is een oud kasteelpark met een merkwaardige dubbele structuur. Het bosgedeelte 
is ontworpen volgens de strakke Franse barokstijl, dit is duidelijk te zien aan het stervormig patroon, 
waar de vele rechte beuken en eikendreven op uitkomen. Het ontwerp van het Franse gedeelte wordt 
toegeschreven aan een leerling van de beroemde Franse landschapsarchitect Le Nôtre (bekend van 
de tuinen van Versailles). Een deel hiervan is later omgevormd tot een Engelse landschapstuin en oogt 
natuurlijker en romantischer, met open grasvelden, natuurlijk aandoende vijvers en riante boomgroepen 
die elkaar afwisselen. We verwachten je voor een mooie wandeling om 10h00 aan de Kopstraat, parking 
richting uitrit, links thv het bruggetje. De wandeling is gratis. Iedereen hartelijk welkom. Honden zijn 
echter niet toegelaten op het domein. Dit is een organisatie van Natuurgidsen afdeling Schoten (V.M.P.A.) 

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:

BERCHEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

SCHOTEN:

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

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
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www.m-montage.be   03 313 05 92 Smederijstraat 24/4 - 2900 Schoten (Industrie Kloosterveld - Sint-Job)

Grote showroom ! - Wij vieren 20 jaar bestaan!

Specialist in Renson Lamellendaken

OPEN HUIS
U bent welkom voor een vrijblijvend bezoek 
op 30 mei 2018 tussen 17.00 en 19.00 uur aan 

De Dries 72 te Brasschaat.

Inschrijven kan via brasschaat@deboerenpartners.be of  +32 (0)3 653 01 01

723 m2 200 m2 3 1 Ja

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Op woensdag 16 mei werd het lintje doorgeknipt van de nieuwe, 
natuurlijke speeltuin op Kinderboerderij Mikerf. Het project is een 
realisatie van het Brasschaatse maatwerkbedrijf Aralea. Je vindt er 

speelheuvel.
Joepie, een duurzame speeltuin!

teur van Aralea, vertelt: “We kozen zeer bewust voor een natuurlijke 
speeltuin die helemaal past in het kader van onze boerderij.” Zo 

nen, werden de speeltribune en het evenwichtspad aangelegd met 

geplaatst.
Peter Pittevils: “Het is met enige trots dat we u kunnen vertellen 
dat we deze speeltuin volledig zelf ontworpen hebben én met eigen 

der waardevolle leerschool voor onze medewerkers.” 
Talent voor Werk

derhoud, de aanleg en heraanleg van verhardingen, het plaatsen 
van omheiningen en op Kinderboerderij Mikerf in de cafetaria en 
op de boerderij. Het maatwerkbedrijf zet onder de slogan “Talent 
voor Werk” tewerkstelling voorop van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en biedt hen een leertraject aan op maat van hun 
competenties en talenten.
Aralea was niet aan haar proefstuk toe bij de aanleg van dit project. 
In het voorjaar van vorig jaar stond het bedrijf in voor de aanleg van 
een natuurlijk speelpad, volledig aangelegd met duurzaam hout. Het 
natuurlijke pad met uitdagingen en hellingen ligt in het speelpleintje 
in De Aard in Brasschaat en werd aangelegd in opdracht van de 
jeugddienst van de gemeente.
En ook nog…

jaar in de plaatsing van een waterzuiveringsinstallatie. De installatie 
van het type “actief slib” staat in voor een biologische zuivering van 
het afvalwater van kinderboerderij Mikerf. Daarnaast werd er ook 

zien worden.                   

ARALEA OPENT EEN 
NATUURLIJKE SPEELTUIN

OP KINDERBOERDERIJ MIKERF
Luc geeft reeds

 20 jaar de 
BESTE PRIJS 
voor de volledige 

kelder tot zolder

Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430
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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):

26-27/05 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

26-27/05 Annick Van Hoeck 0497/509 836

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 

26-27/05 Dr. Mennes 0496/939 630

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

Gediplomeerd verpleegkundige geeft professionele massage

Mijn naam is Véronique Van Hoof 
praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11

T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be
Nieuwe website: www.massagevanuitmijnhart.be

WELDRA OPENING 
VAN NIEUWE PRAKTIJKRUIMTE 

IN BRASSCHAAT

Ophal ing  huisvui l  mei

GFT

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

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    28
DINSDAG    29
WOENSDAG  30
DONDERDAG   31
VRIJDAG      1
ZATERDAG   2

Ophaling huisvuil mei/juni

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

GEEN OPHALING
OP MAANDAG

21 MEI
OPHALINGEN 

VERSCHUIVEN NAAR 
25/05 (RECYCLAGE-

PARK 21/5 GESLOTEN)

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

 

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Verticuteren • ontmossen 
gazon • aanleg onder-

houd snoeiwerken. 

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

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

zaterdag 9 juni 2018
Beweging.net Brasschaat ver-
welkomt u om 13.30 uur aan 
Ons Middelheem (Bredabaan 
425) voor een tocht van onge-
veer 27 km. We bezoeken de 
uitbreiding van ziekenhuis Klina 
en het nieuwe Open Gezond-
heidshuis bij het Sterrenhuis. 
Ter plaatse krijgen we telkens 
een deskundige uitleg. Tussen-
in maken we een mooie, rustige 

en gebak. Aankomst is voorzien 
rond 18 uur. 
Deelnameprijs: 2 euro. In-
schri jven voor 5 juni bi j :                                                                          
Marcel Schenk – 03 663 21 91 – 
marcelschenk@dommel.be of                                                                
Carina Rotthier – 03 295 63 
40 – daniel.verster@telenet.be

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

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

Te huur: De Panne, L. 
1 Espl. Gezell. app. glvl, 
2 slpk, 4-6 pers. + bedje 
0-4 j., 2 wc’s, gr. zonterr., 
garage, direct strand. Ook 
winterverhuur, Krokus, 
Paasvak., mei, juni, juli. 
Dichtbij Plopsa. Gsm: 
0476/504 351

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

Na een engagement van meer dan 14 jaar stopt Ivo Bellens als 
vrijwilliger bij het dorpdsdagcomité. Hij werd bedankt door sche-
pen Niels de Kort met een bon voor een etentje. Het dorpsdagco-
mité staat in voor de voorbereiding en de organisatie van de dorps-
dag. Ivo Bellens was jarenlang baankapitein en begeleider van de 
genodigden. "Het is altijd goed om op een hoogtepunt te eindigen. 
De 40e dorpsdag vorig jaar was een mooie editie" zegt Ivo Bellens.

IVO BELLENS NEEMT AFSCHEID 
VAN HET DORPSDAGCOMITÉ
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SUPER
VOORWAARDEN

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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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

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

inboedels opruimen 
afstand geen belang 
0478536719

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.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

HOEVEEL
BEZOEKERS
VERWACHT U?
Voor een vlotte verkoop van
uw woning, contacteer uw
ERA makelaar.

Meer info op era.be

Neem deel aan de

ERA OPEN HUIZEN DAG
op zaterdag 9 juni 2018

Stel uw huis in één dag aan tientallen kopers voor. Zonder
afspraak of verplichting vinden bezoekers sneller de weg 
naar uw woning en dit verhoogt uiteraard de kans op 
een snellere verkoop. Meerdere kandidaat-kopers zorgen
bovendien voor een positief effect op de vraagprijs.

Afgelopen editie namen meer dan 900 panden deel aan 
de ERA Open Huizen Dag. De ERA makelaars vonden voor 
1 op de 3 deelnemende woningen een nieuwe eigenaar.

Redenen genoeg om deel te nemen?
Neem snel contact op met ons.

WENST U
UW WONING
TE VERKOPEN?

VASTGOED RAAKT BETER VERKOCHT
MET EEN ERA MAKELAAR

ERA.BE

9 JUNI 2018

ERA NORTH ESTATES
Bredabaan 253
2930 Brasschaat
T 03 653 52 90
northestates@era.be
www.era.be/northestates

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


