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Spring eens binnen voor je buiten! 

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

Tijd voor  
barbecue!

Ontdek ons groot 
aanbod seizoens-

plantjes, vaste 
planten, bomen en 

heesters.

Laat het zomeren!

EYEWEAR

Brasschaat • Bredabaan 465
03 337 97 87
Kapellen • Hoevensebaan 27
03 434 69 39 NIEUW
Schoten • Verbertstraat 21B
03 284 04 84
Schilde • Turnhoutsebaan 465
03 337 97 87

NIEUWE FORMULE

BIJ START 2 EXTRA GRATIS SESSIES*
*enkel voor nieuwe klanten t.e.m. 9 juni 2018

‘t AfslankHuys
de workout met garantie

GRATIS FIGUURANALYSE
+ 1 SESSIE VAN

2 AFSLANKTOESTELLEN

Ook te Aarschot, Aartselaar, Antwerpen, Beerse, Berchem, Beveren, 
Boechout, Brugge, Deurne, Eeklo, Essen, Geel, Heist-op-den-Berg, 
Herentals, Keerbergen, Lier, Nijlen, Sint-Katelijne-Waver.

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

*

Broekenactie  bij aankoop vanaf 2 broeken BRAX (niet op bermuda’s)

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

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

Art & Design

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Wij maken er
iets moois van!

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

COUPONNENWEEK!

KOM 

LANGS

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.
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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

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

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN BRASSCHAAT TOT € 50 TERUGBETAALD

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

BRASSCHAAT Bredabaan 346

BRENG UW GOUD NAAR
INKOOP OUD GOUD

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

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 436 737

Hoe werkt het?

A B C
Breng uw 
goud naar 
ons

Wij onderzoeken 
en taxeren uw

SIERADEN

Meteen
contant
GELD!

INKOOP OUD GOUD
03 283 81 13
Bredabaan 346

2930 Brasschaat
Open van maandag tot vrijdag  

van 10.30 tot 15.45 uur
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)

NIEUW

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

EVANGELISCHE KERK

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Lage Kaart 324 
Brasschaat

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)

’S-GRAVENWEZEL FEEST EN BRUIST OPNIEUW
TIJDENS KERMISWEEKEND VAN 2 & 3 JUNI 2018
Zaterdag 2 juni: DORPSDAG - ‘Wezel Zomert’
Na een geslaagde uitbreiding van de Dorpsdag in 2017, gaat het evenement ook dit jaar weer door 
in zowel de Kerkstraat als de Wijnegemsteenweg. Tegelijk is er ook weer de kermis op het Lodewijk 
De Vochtplein, wat dus maakt dat heel de centrale dorpskern van ’s-Gravenwezel zal worden omge-
toverd tot een bruisende hotspot.
Veel lokale handelaars uit de Wijnegemsteenweg en de Kerkstraat, maar ook van daarbuiten, zetten 
op 2 juni dus hun beste beentje voor en tonen de troeven van hun aanbod tijdens de extra lange feest-
markt. Het in the picture plaatsen van dat unieke aanbod beperkt zich voor een aantal deelnemende 
handelaars trouwens niet alleen tot hun eigen winkel; nieuw dit jaar is immers de organisatie van een 
modeshow, waarbij professionele mannequins de mooie kledingstukken en andere items van lokale 
winkels aan het publiek tonen. Ook diverse lokale verenigingen zetten zich in de kijker, met als een 
van de blikvangers de ambachtengalerij van Heemkring De Drie Rozen die gratis wordt opengesteld, 
en tal van marktkramers maken de feestmarkt compleet. Het hele gebeuren wordt omkaderd met een 
aantal leuke attracties. Zo zorgen onder meer de optredens van de muziekbands The Lost Souls & 
Friends, Time-Out en Endless Road voor nog meer sfeer en ambiance. En ook aan de kinderen werd 
gedacht, want naast de kermis is er ook nog allerhande kinderanimatie voorzien. De Dorpsdag gaat 
van start om 17u en wordt afgesloten met een spetterend vuurwerk om 23u, onmiddellijk gevolgd 
door een afterparty. DJ Ravello (bekend van ondermeer Plein Publiek en Mercado) tekent hiervoor 
present. Hij zal er ongetwijfeld voor zorgen dat er ook na 23u nog een tijdje kan worden doorgefeest. 
Place to party is de feestzaal van het Dorpshuis, Kerkstraat 24. De toegang is GRATIS.
Zondag 3 juni: WIELERWEDSTRIJD
Wielerfans komen aan hun trekken tijdens de wielerwedstrijd voor Eliterenners zonder contract en 
Beloften Cycling Vlaanderen.
Vertrek: 15u - Afstand: 112 km (28 ronden) - Omloop: Kerkstraat, Moerstraat, de Dreef van Zon-
nebos, Sint-Jobsteenweg, Kerkstraat. Koersformaliteiten en vertrek/aankomst: Café Hof van Wezel, 
Kerkstraat 34. De toegang is GRATIS Van zaterdag 2 t/m dinsdag 5 juni: KERMIS. Vier dagen lang 
zijn er diverse attracties op de kermis op het Lodewijk De Vochtplein.

TERRAS-
RENOVATIE

 - aanleg en heraanleg 
  van terrassen
 - uitslijpen voegen 
  + heropvoegen
 - vervangen van 
  kapotte tegels
 - vervangen van 
  putdeksels enz...

Gratis advies 

0491/883 597
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Brasschaat telt meer dan 30 speelplekken 
verspreidt over de hele gemeente. In elke 
wijk zijn er speelplekjes te vinden. 
Het is belangrijk dat kinderen kunnen spelen 
in hun omgeving, zo dicht mogelijk bij hun 
thuis en met de kinderen uit de buurt.

De voorbije jaren heb ik veel tijd en energie 
gestoken in de renovatie van openbare 
speelterreinen. We hebben er maar liefst 
12 volledig vernieuwd. 
Nu is het tijd om de speelplaatsen van de 
scholen aan te pakken. 

Scholen die hun speelplaats renoveren en 
na de schooluren openstellen voor de wijk, 
kunnen voortaan rekenen op ondersteuning 
van de gemeente. Twee scholen hebben een 
aanvraag ingediend. Op GIBO Mariaburg 
komen er vier nieuwe speeltoestellen en op 
GIB Centrum zal een pannakooi voor voetbal 
worden geplaatst. 
  

Niels de Kort,
schepen van jeugd, 
wonen en feestelijkheden

 Investeren 
in speelruimte 

                              

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

58 j., jonge man zoekt 
lieve vrouw. 0472/641 207

Golfballen: € 5 v. 25 st. - € 
15 v. 100 st. Tel. 0479/306 
499

Schilderwerken  b in-
nen en buiten met ref. 
0486/766 847

Vr. z. w. schoonm., mass., 
strijk, babysit. 0489/799 
125

Te koop: Engelse eet-
kamer, zwarte zetel 3zit, 
2pers. bed 160 cmm, 1 
pers. bed 90 cm, vrouwen-

Rambler. Te bezichtigen. 
0497/112 613

Calpe te huur - prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr. zeezicht, tv Vl., 

comfort. 03/326 13 87

Te koop: Fietsendrager 
Thule voor trekhaak, twee 
fietsen € 120. Perfecte 
staat. Tel. 03/653 25 48

Vakantie: Zuid-Frankrijk 
te huur: zeer mooi app. 
2/4 p. zeer goed gelegen 
& bereikb. t.g.v. 0477/456 
770 (info)

Te koop: 2 authentieke 
China carpetten met mo-

per stuk €250 nu per stuk 
€ 50. Tel. 0495/173 307

Jonge vr. zoekt werk: 
Poetsen, babysit, Eng. les, 
tuin, e.a.w. 0465/876 037
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 30 mei
Dagsoep

Gebakken kabeljauw-
filet, parmezanpurée, 

tomaatjes

Donderdag 31 mei
Dagsoep

Gemarineerde kippebil
 met sla mixte en frietjes

Vrijdag 1 juni
Dagsoep

Gebraad met wortel-
tjes en saliesaus

Maandag 4 juni
Dagsoep

Griekse sla, aardappel 
in veldkleed

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.

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

Het begon met een valse noot: 3-0 verlies op Herakles. Het zou de enige nederlaag worden. 
Daarna volgde een moeizame zege tegen Antwerp met 2-1 en gelijke spelen op Isca(3-3) en 
Brax(2-2)
De eindsprint mocht er zijn met zeges tegen Brugge 3-0, Herakles 3-0, Isca 5-0 en Antwerp 2-8. 
Dat maakte dat bij winst tegen en op Brugge de 1e plaats binnen was. Brugge is steeds een taaie 
tegenstander dus het kon nog spannend worden… Dat werd het ook. 
Onder een stralende zon begon men aarzelend en kwam men 1-0 achter… het zal toch niet 
zeker? Een (allicht) motivatiespeech tijdens de rust moet wonderen gedaan hebben want het 
ging veel beter. Aanvalsgolven maar die resulteerde nog niet in goals. Halfweg 2e helft dan toch. 
Mooie aanval en mooi afgerond 1-1. Intussen kwam het nieuws binnen dat Herakles verloor en de 
titel was sowieso binnen. Het was dan ook mooi dat ze die pakten in stijl door zelf nog te winnen 
met een goal in de laatste seconden 1-2. Match gedaan en een feestje barstte los onder de talrijk 
meegereisde supporters. Dat de supporters de bar van KHC Brugge uiteindelijk sloten is maar 

DRAGONS GIRLS U12-2 KAMPIOEN

Te koop: 2 Elektrische 

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

Rolluiken elektrisch ma-
ken, plaatsen manuele 
rolluiken en algemene 

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. 

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

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 

Kapster aan huis , meer 
dan twintig jaar ervaring . 
Nog plaats vrij op woens-
dag en donderdag . Te-

.MVG Ingrid
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Thuismakers maakt 
er echte belevings-
ruimten van!

Een stijlvolle keuken of bad-
kamer op maat van je wensen. 
In lijn met jouw levensstijl.

Turnhoutsebaan 100 - 2970 Schilde 
Bussestraat 44 - 2840 Rumst

za: 10.00 - 17.00 u. en op afspraak
za: 10.00 - 17.00 u. en op afspraak

T: +32 (0)3 500 04 13   -   info@thuismakers.be   -   www.thuismakers.be

ma-vr: 14.00 - 18.00 u.
do-vr:  14.00 - 18.00 u.

Ontdek vandaag nog de mogelijk-
heden in één van onze toonzalen!  
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organisatie cultuurraad 
Brasschaat 

ondersteund door
Cultuurcentrum Brasschaat

Concerten in een stretchtent, 
gezelligheid,  programma nieuw 

cultuurseizoen, foodtrucks, 
beeldende kunsten, eten, drinken, 

springkasteel, animatie...
tussen 13 en 19u.

op de Hemelweide
Iedereen welkom!

www.cultuurcentrum.wix.com/het-ei-
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FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

FLORENZA

PROMOTIE VAN DE WEEK
1 PAK PIOENEN KOPEN

+ 1 PAK GRATIS

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

Met het vertrek van een aantal spelers moet Dragons niet alleen de eigen jeugd aanspreken, 
maar ook versterking van buiten halen. Eerder meldde Dragons reeds de contractverlengingen 
van Henri Raes, Robbert Rubens, Felix Denayer en Florent van Aubel, alsmede het binnenhalen 
van Dominic Uher, Luke Noblett en Louis Willems. Dragons denkt op korte termijn nog enkele 
transfers bekend te maken
 

TOBIAS WALTER
Zoals bekend verlaat doelman en Dragons jeugdproduct, Loic 
Vandoren, Dragons na een 4de opeenvolgende titel voor een 
avontuur bij Den Bosch in de Nederlandse Hoofdklasse. Hem 
vervangen is uiteraard geen sinecure… Gelukkig heeft de Cel 
Tophockey van Dragons een topdoelman kunnen strikken om 
de leemte in te vullen: de Duitse nummer 1 Tobias Walter!
Walter (28) is doelman bij de Duitse topclub Harvestehuder uit 
Hamburg won brons op de Olympische spelen in Rio en telt 
inmiddels 45 caps bij de “Honamas”, de Duitse nationale ploeg. 
Zijn hoofddoel is de Olympische Spelen van Tokio en om dat 
te halen wil hij zich blijven ontwikkelen als doelman. “Toen ik 
hoorde dat Dragons op zoek was naar een doelman, was ik 
meteen geïnteresseerd. Ik krijg de kans om te spelen in een 
nieuwe, hele sterke competitie, en bovendien in een Europese 
topclub! Toen Dragons me benaderde, zijn we snel tot een ak-
koord gekomen, ook al verlaat ik mijn club met pijn in het hart”, 
aldus Walter.
Voorzitter Hans Borstlap is dolblij met de aanwinst: “Het is veel-

zeggend dat een Duitse en internationale topkeeper vereerd is om voor Dragons te spelen! Wij 
zijn heel blij dat we zo’n klepper hebben weten te strikken, temeer omdat het vertrek van Loic 
Vandoren een stevige aderlating was, het wordt niet gemakkelijk om in zijn voetsporen te treden. 
Maar met een doelman als Tobias, met zijn ervaring, kunnen we 
op onze twee oren slapen!”
Voor onze tweede keeper Daan Drijver, die klaar staat om in de 
toekomst het grote werk aan te kunnen, is de komst van Walter 
een goede zaak. Daan gaat veel leren van de zeer ervaren Wal-
ter, die op zijn beurt zijn collega keeper beter wil maken.
 
KIRK SHIMMINS
Kirk is 24 jaar oud en met meer dan 90 caps een zeer ervaren 
Iers International. Hij komt van Pembroke en speelt op het mid-
denveld. Kirk maakte met Ierland de Olympische spelen van Rio 
mee. Kirk gaat in Antwerpen studeren aan de Antwerp Manage-
ment School. Deze studie werd mogelijk gemaakt dankzij de sa-
menwerking tussen de AMS en Dragons.
Coach Jean Willems: “Wij hebben zeer goede ervaring met Ie-
ren, zij passen vrij goed bij ons DNA, onze winnaars mentaliteit. 
Kirk is absoluut een vertrekking voor onze ploeg”

NIEUWE TRANSFERS VOOR DRAGONS Mooi Gelijkvloersapp te 
huur: zonnige living op 
massieve parket, keuken 
met toestellen en berging. 
2 slaapkamers op parket, 
1 met ingemaakte kasten. 
Badkamer met dubbele 
lavabo en bad/douche, 
aparte wc. Tuin met over-
dekt terras en tuinhuis, 
garage. Huurprijs: 870€ 
tel: 0477/788.916.

Nederlandse poetsdame 
is op zoek naar een werk-
gever regio Brasschaat 
20uur p/week in VM, voor 
huishoudelijk werk, evt. 
kindjes van school ha-
len. Bekend met duur-
zame materialen te wer-
ken. Via dienstencheques 
0474/091.171. 

Te koop: Paardenwei 
2500m². In de nabije toe-
komst bouwgrond mo-
gelijk. € 165.000. Tel. 
0499/761 273

Te huur: Paardewei te 
Braschaat. 7.500 m². € 
600 - Paardenstallen - wa-
ter - elektriciteit voorzien. 
Tel. 0475/541 027

Ik z.w. schoonm., strijk, 
ref. en erv. Spr. btje Ne. + 
Eng., ser. aanb. 0487/323 
414

31 jaar  “Vrijdagavond- 

 Brasschaat  Driehoek 
Vanaf vrijdag 1 juni fietsen 
wij elke vrijdagavond tot en 
met 17 augustus  ongeveer 
30 km in en rond Brasschaat. 
Het vertrek is stipt om 19.00u 
aan de kerk Sint-Jozef, Rerum 
Novarumlei. Wij rijden aan een 
rustig tempo zodat iedereen 
meekan. Halverwege is er een 
rustpauze.  Wij respecteren de 
verkeersregels. 1 juni: Kalm-
thout/ 8 juni: Ekeren/ 15 juni: 
Sint Job.  Iedereen is welkom.
Meer info: Vic De Schepper 03 
651 99 31

Ik z.w. poetsen strijk, erv. 
ref. Spr. Ned ser. aanb. 
0496/828 554

Te koop: Modern tafel 
uitschuifba. + 6 stoelen € 
120. 0475/624 062

Zeer betrouwbare poets-
vrouw z.w. voor 1 dag. Heb 
ref. en veel erv. 0489/004 
207

Spaanse vrouw zoekt 
werk. Poetsen, strijk, ba-
bysit. 0485/071 505 (Jen-
nifer)

Te huur: Studio Merksem, 
gemeubeld 1 pers., tram, 
bus, alle kosten inbegre-
pen ook internet, tv. € 
595 per maand. Inlicht; 
0497/623 179
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Augustijnslei 58 

2930 Brasschaat 

T 03 650 15 15 

quirijnen@sereni.be 

 
qui.sereni.be03 650 15 15

24/7

Quirijnen

afscheidslocatiesVRAAG NAAR

SERENI, SAMEN
KOESTEREN we de

mooie herinneringen

ELK AFSCHEID IS UNIEK

Je Sereni uitvaartspecialist is een luisterend 

oor en neemt de tijd om de wensen van de 

overledene en nabestaanden te vertalen naar 

een mooi en warm afscheid.

We nemen heel wat zorgen uit handen 

zodat jij tijd hebt voor de essentie: afscheid 

nemen, rouwen en samenzijn met familie en 

vrienden.

• De gepaste locatie voor jouw afscheid, 

dat formeel of juist in een lossere sfeer kan 

zijn

• Het bundelen van herinneringen in een 

mooi levensverhaal dat professioneel 

wordt voorgedragen

Voorbije week overhandigde OCMW-voorzitter Bart Brughmans symbolisch aan Dirk Van Peel 
(zelf jarenlang voorzitter in Kalmthout) een straatnaambord dat sinds 1977 als eerbetoon aan 
zijn vader V. A. Van Peel de weg aanduidde die het domein Prins Kavelhof scheidde van het 
vroegere OCMW-ziekenhuis Vesalius. De naam Van Peel is blijvend verbonden aan de ge-
schiedenis van Brasschaat; vader Van Peel was sinds 1953 raadslid van de Commissie voor 
Openbare Onderstand, en van 1962 tot 1977 voorzitter van de C.O.O. Het was onder zijn voor-
zitterschap dat het ziekenhuis Vesalius en het rusthuis Prins Kavelhof werden gebouwd. De 
eerste steenlegging van Vesalius vond plaats op 18 september 1965 en het nieuwe ziekenhuis 

-

cultuurraad om de naam te wijzigen in Vesaliusdreef.
« Ieder zijn advies natuurlijk maar V.A. Van Peel verdient zeker onze erkentelijkheid voor z'n 
verdiensten voor Brasschaat », aldus Bart Brughmans. De familie was blij dat ze het straat-
naambord als aandenken krijgen. Dirk Van Peel wist overigens te melden dat de benaming van 
het ziekenhuis Vesalius eigenlijk aan hem te danken is. In die periode werden vele ziekenhuizen 
genoemd naar Sint-Jozef, en ook in Brasschaat leek dat vanzelfsprekend, temeer omdat men 
wilde verwijzen naar wijlen burgemeester dokter Jozef Roossens. Men gaf echter de voorkeur 
aan de naam Vesalius om twee redenen: het ministerie van volksgezondheid huisde in het 
Vesaliusgebouw in Brussel, maar bovenal was het tweedejaarsstudent geneeskunde Dirk Van 
Peel die aan zijn vader voorstelde het nieuwe ziekenhuis te noemen naar de grondlegger van 
de anatomie : Vesalius. Een bijzonder verhaal. 

VAN PEELDREEF WORDT VESALIUSDREEF

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, manicure, babysit, str. 
0465/387 795

Te koop: Styl salon als 
nw. 3-zit + 1 zetel € 250. 
Terras verwarmingpaal 
als nw nooit gebr. € 150. 
03/353 10 44

Vr. zoekt werk, poetsen, 
babysit, oppas, bejaarden-
hulp. Erv. 0466/272 836

Man zoekt werk. Rest., 
bakkerij, schoonmakern, 
tuin, schilderen, e.a.w. 
0499/826 686

M.z.w. schoonmaken, 
rest., bakkerij, tuin, schil., 
e.a.w. 0492/225 807

28 j. man is op zoek naar 
alle soorten v. werk. Erv. 
tuin, klusjes. 0466/273 
038 (Zaza)

SUMMER SOUND
OPENLUCHTFEESTEN

Familie openluchtfeesten aan de chalet, Trefpunt 1 Wuustwe-
zel, zondagnamiddag 17 juni
Wij houden een gezellige middag voor gezinnen, voor u als 
genieter van een heerlijk streepje muziek, een lekkere BBQ, 
allerlei drankjes tegen democratische prijzen. Natuurlijk ver-
geten we de kindjes niet. Zij kunnen die middag de springkas-
telen naar believen uittesten. 
Coverband ”de Peulschil” bijt de spits af. Zij brengen grandi-
oze meezingers en spelen alles wat lekker swingt. 
Ook onze eigenste harmonie De Jonge Scheuten blijft niet 
achter. Zij geven een gezellig openluchtconcert onder leiding 
van dirigent Raf Van Looveren.
Nadien sluit De Peulschil deze middag af.
Onder het genot van deze heerlijke klanken kan u ook genie-
ten van een zomerse BBQ. Hiervoor vragen wij wel vooraf 
in te schrijven. Dit kan tot en met zondag 10 juni door uw 
bestelling te mailen naar reservaties@dejongescheuten.be U 
betaalt ter plaatse maar vergeet niet uw keuze te maken uit 
volgendevleessoorten: barbecueworst, gemarineerde saté, 

personen aan € 10,00 (= 2 stukken vlees per persoon) en 
totaal aantal personen aan € 13,00 (= 3 stukken vlees per 
persoon of vegetarisch) 
Wij begroeten iedereen graag op ZONDAG 17 juni aan de 
chalet.  Toegang gratis!
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Mogen wij U vriendelijk uitnodigen op onze
volgende netwerk activiteit in samenwerking met:

ZAKELIJK NETWERK, UNIZO,
OPEN COFFEE & BNI Polygoon

5 JUNI 2018
in de Groene Jager, Bredabaan 889 - Brasschaat

vanaf 19 uur bent u welkom op onze

TUIN- & VAKBEURS
Een 20-tal ondernemers stellen zich graag voor:
 Vitalis tuinarchitectuur
 Pro Garden tuinmachines
 Silent Walls geluidschermen
 DCA Digital Creations Agency 3d-bouwvisualisatie
 Jacobs beveiliging BVBA beveiliging
 Godevaart Eyckerman gereedschappen
 Feba Wood houtskeletbouw
 Dakambacht dakwerken
 Jeroen de Jonghe parketwerken
 Souvavy natuursteen
 Françoise Bliek Architect architectuur
 Teletechnics audio-visuele techniek
 Solar Power Systems zonnepanelen
 Garvo Garagepoorten garagepoorten
 MBG algemene bouwwerken
 Accent Vastgoed immobilien
 Ferenco smeedijzeren ramen en deuren
 Paintiful schilderwerken
 About art in situ art
 IN2SKY drones
 Acobo aluminium buitenschrijnwerk
 Crea-Accent verlichting

Vanaf 20 uur:
high-end walking diner met veel netwerking.

Manu Goossens, eigenaar van HUPPLE,
vertelt hoe hij “hondenkoekjes kan verkopen in China”

Wil je zelf inschrijven of een collega ondernemer meebrengen, 
dat kan door € 75 te betalen voor 1/6 op rek. nr.733-0511043-77

van Zakelijk Netwerk.

Noteer alvast 11 SEPTEMBER voor onze volgende ontmoeting.
Met vriendelijke groet en tot 5 juni

Hartelijk Welkom!

open coffee

UNIZO ZAKELIJK NETWERK
Hans De Beenhouwer Lutgart Smekens
Tel.0485/95.00.99 tel.0477/87.20.75
hans@debeenhouwer-leonard.be lutgart.s@skynet.be

BNI POLYGOON OPEN COFFEE
Lutgard Heyvaerts Bruno Van de Poel
0475/96.32.08 0472/611164
info@comtext.be bruno@abeka.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

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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Zuivelspecialiteiten

Wij zoeken voor onmiddelijke indiensttreding (M/V): 

Magazijnier/orderpicker
     

Functie:     
 - Ontvangst & wegzetten goederen
 - Werken volgens het FIFO principe
 - Aan de hand van orders dagelijks bestellingen klaar maken
 - Instaan voor orde en netheid van het magazijn
    

     
 - U bent in goede fysieke conditie en wil werken in een koude omgeving +5°C
 - Werken met transpallet en heftruck
    

    
 - Interne opleiding, voltijdse job
 

    
 Stuur uw CV naar jobs@deleliezuivel.be
 De Lelie NV Kwade Weide 5, 2920 Kalmthout

De LelieDe LelieDe Lelie

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

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

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
Tijdens het veertigste Zonnefeest van de VBSM (Vrije Basisschool sint-Mariaburg) zal in het 
Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren door het Heemkundig Documen-
tatiecentrum  een tentoonstelling georganiseerd worden over de geschiedenis van de school en 
van het Zonnefeest.
Zaterdag 2 juni van 14 tot 19 uur en zondag 3 juni van 10 tot 12 uur kan het publiek er een massa 

onderwijs in de wijk evoceren. Gratis inkom. Tevens gelegenheid om in de gezellige ruimte van 
het Wijkcentrum herinneringen op te halen aan de tijd van toen...
Ook in de week nadien zullen verschillende klassen van de VBSM deze tentoonstelling met hun 
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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

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

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

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

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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

De verkiezingen zijn in aantocht…
Hoed u voor “Argumentum ad Populum”…

patrick@vannoten.net 

Een diamanten paar bij 
K.F.C. Brasschaat 12 april 1958-2018 
Van Bergen Frans - Lemmens Paula

Dit werd gevierd op vrijdagavond 18 mei 2018 met een hapje en een 
drankje in hun clublokaal, Het Boshuisje. Veel dank aan de ganse 
familie en al de vrienden van K.F.C. Brasschaat. Het was een avond 
om nooit te vergeten. Bedankt voor alle prachtige cadeaus.

Frans en Paula

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

Tot eind juni inschrij-
ven mét grote korting 

voor een najaarscursus 
in het Dakhuus !

Je kan na de grote vakantie 
meedoen met één van de bijna 
zestig taalcursussen. Maar je 
kan ook hobby- en informatica-
cursussen volgen. Wie zichzelf 
eens lekker wil verwennen, 
kan dan weer kiezen voor een 
wellness-cursus massage en 
ontspanningstechnieken. Snel-
le beslissers krijgen tot begin 
juli e.k. een mooie vroegkorting 
van 12 euro! Graag meer info? 
Neem een kijkje op www.dak-
huus.org, bel naar 03/633 1 696 
(ma, en do 13-17u) of mail naar 
info@dakhuus.org 

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

†
Op 23 mei 2018 is vredig en gesterkt door

de Ziekenzalving van ons heengegaan
in het WZC Eikendal te Kapellen ‐ Hoogboom

Constant “Stan” Block
Levenspartner van Rita Van Deuren
Weduwnaar van Germaine Bossaers
Hij werd geboren te Brasschaat op 9 april 1929. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid
bij te wonen op donderdag 31 mei 2018 om 11 uur in
de parochiekerk van O.‐L.‐Vrouw‐Onbevlekt‐Ontvangen
te Brasschaat ‐ Maria‐ter‐Heide.

Samenkomst in de kerk, Bredabaan 1047, om 10.45 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld op de
begraafplaats aldaar, Durentijdlei.

Correspondentieadres : Fam. Constant Block
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

“Er is meer tussen hemel en aarde”

Gratis Spirituele beurs
Zondag 03 juni 2018

van 10.00 tot 18.00 uur

• Tenen lezen en voetrefl ex
• Half edelstenen en kristallen
• Spirituele kaarten maken
• Scrabboeking
• Kaartleggen
• Healingen

Breng ook een bezoek aan onze website
www.delphi-shambhala.be

Ruime parkeergelegenheid in de onmiddelĳ ke omgeving 
van de zaal. Gelegen vlak bĳ  het Park van Brasschaat en het 
Kasteel van Brasschaat. Vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer via de buslĳ nen 445, 640, 648, 649

•  Intuïtief schilderen
• Gezichtsmassage
• Energetica juwelen
• Kracht jus en Aloë Vera
• De kracht van de sjamaan
• ...

Doorlopend
Demo’s en 
lezingen

VIERGESLACHT

Bakkerij Mortier 
werft aan!

Deeltijdse winkelbediende +-33 uur
* Wisselende werkweken (6-12u/12-18u)
* 2 weekends per maand vrij

Kerkedreef 2, 2930 Brasschaat
03/663.00.37

info@bakkerijmortier.be
www.bakkerijmortier.be

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

MINISTER JO VANDEURZEN 
OP BEZOEK BIJ OLO VZW

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

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

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

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

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
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Beste klanten, 

Na 21 jaar Bjorn Borg, stoppen we er mee. De winkel in Antwerpen op 
de Lombardenvest 74 gaat eind augustus dicht en in Brasschaat 

op de Bredabaan 270 sluiten we eind september 2018.

In beide winkels zijn we sinds kort een TOTALE UITVERKOOP 
gestart met kortingen op outlet artikelen tot -70% 

en op nieuwe collectie vanaf -20% tot -40%.

Ik heb speciaal extra goederen ingekocht zodat iedereen een 
mooie voorraad kan inslaan en voor een paar jaar gesteld is!

Uw klantenkaarten zijn nog steeds geldig dus kom alsjeblief 
langs, al is het maar om dag te zeggen en afscheid te nemen.

Tot snel, team Björn Borg

TOTALE UITVERKOOP

OUTLET
KORTINGEN 

tot -70%



Brasschaatse Film,     Nr. 22,     30-5-2018  14

Woonzorgcentrum Molenheide is in volle ontwikkeling en zoekt
enthousiaste krachten om het team te versterken:

• verpleegkundigen (deeltijds, uren otk, geen nachtdienst)           VPK1806

• zorgkundigen (deeltijds, uren otk, geen nachtdienst)                    ZGK1806

• zorg- en verpleegkundigen voor weekendwerk          WEE1806

• jobstudenten zorg (met visum zorgkundige = 1ste jaar verpleging
 met succes afgerond)                                                                     STZ1806

• jobstudenten keuken                                                                    STK1806

Waarom zou je voor ons kiezen ?
• Werk in eigen streek midden in het groen
• Een open cultuur met ruimte voor eigen inbreng
• Verloning volgens wettelijke barema’s met overname relevante anciënniteit

wij betalen verhoogde toeslagen voor onregelmatige prestaties
• Vergoeding woon-werkverkeer, warme maaltijden aan democratische
 prijzen, groepsverzekering
• Interne / externe opleiding en doorgroeimogelijkheden
• De stabiliteit van een groep met een gezonde visie op zorg

Stuur je motivatiebrief met CV naar jobs.molenheide@vivaltohome.com met 
vermelding van de juiste referentie in het onderwerp. Respect dragen we hoog in 
het vaandel.  Alle kandidaten met motivatiebrief en CV ontvangen een antwoord.   

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Bredabaan 309, Brasschaat M
et
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Samen Mariaburg

#SamenMariaburg
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Schriek 366, 2180 Mariaburg • Tel.: 03 665 41 42

VERKOOP + VERHUUR + NIEUWBOUW

WWW.NEONVASTGOED.BE    03/366.88.88
KAPELSESTEENWEG 348           2930 BRASSCHAAT

Kapelsesteenweg 553, 2180 Ekeren
03 313 04 70 | 04 73 99 22 25

info@studioanvers.eu

Kapsalon / Haarshop
De Dyn

Tel. 03/664.66.60
Schriek 345 •  2180 Mariaburg (Ekeren)

www.dedyn.be
www.HaarShopDeDyn.com

Kapelsesteenweg 615
2180 Ekeren
Tel & Fax: 03 605 17 64

BTW: BE0 550 712 352
e-mail: hetkrantenkopje@telenet.be

www.hetkrantenkopje.be
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Gelaatsverzorging, 
manicure, ontharing, 
bruidsarrangement,

make-up, 
zwangerschapsmassage, ...

Tel.: 0477/79.96.89

Haarwerken, pruiken,
sjaals & turbans, badmode,

lingerie & homeware, ....

Tel.: 03/605.36.28

Redken, Sebastian, 
Kérastase,

Vidal Sassoon, ....

Tel.: 03/605.36.28

KAPELSESTEENWEG 320-322, 2930 BRASSHAAT

DE HELE ZOMER 
OPEN

Bĳ  vertoning van deze advertentie in onze shop 
krĳ g je een stappenteller gratis en maak je een 

kans op een zomerabonnement!*

*Aanbieding geldig tot einde voorraad

Kapelsesteenweg 318 • 2930 Brasschaat

WWW.DEYOGASTUDIO.BE

yoga • pilates • fi tbarre • Aerial yoga • meditatie • gigong

ACTIE 
Estée Lauder

7-8/6
Gratis make-up 

of mini-verzorging
 

Leuk geschenk bij aankoop 
van 2 producten 

(waarvan 1 verzorgingsproduct)
Op afspraak!

PARFUMERIE SIMONNE
KAPELSESTEENWEG 372 • 2930 BRASSCHAAT (MARIABURG) • 03.664.41.91

Hairstyle 
Mijn Zus & Ik 

Molenweg 1c 2930 Brasschaat 
tel 03/315.07.00 

Like us on Facebook en Instagram

wij helpen 
jullie graag met 

of zonder 
afspraak

Kapelsesteenweg 537
2180 Ekeren

Tel: 03/660 10 90
marjan@emreizen.be

OPENINGSUREN:
di-wo-do-vr: 

09.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00
zaterdag: 

doorlopend van 10.00 - 15.00 
maandag: gesloten

NIEUW
Begeleide 

Nederlandstalige cruises



Samen Mariaburg
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Bredabaan 481
2930 Brasschaat

T. 03 294 36 42

 RUGKLACHTEN, PREDIABETES type 2
 AFSLANKEN & FIGUUR
 BALANS, MOBILITEIT
 REVALIDATIE, VITALITEIT, KRACHT
 REUMA, FIBROMYALGIE, ...

Wij VERHUIZEN op 1 juli naar 
Kapelsesteenweg 382 - Brasschaat

PRE-SALES
LEVENS LANG 

KORTING 10euro
per 
maand

op een gezondheidstraject bij EasyFit Premium 
Brasschaat - Kapelsesteenweg 382

 geldig bij afgifte van deze bon, 
voorwaarden in de vestiging

Sint-Antoniuslei 6 - 2930 Brasschaat - Tel. 03 665 43 95

Elk filiaal is open van maandag tot en met vrijdag van 9.30u tot 18.30u 
en zaterdag van 10 tot 17u.  Gesloten op zon- en feestdagen.

Kapelsesteenweg 490 • 2930 Brasschaat
070 750 060

FUTUR Conceptstore 
is uw feel-good cadeauwinkel 

in hartje Mariaburg!

Kapelsesteenweg 589  2180 Ekeren 
03 291 36 29

www.futur-conceptstore.be
info@futur-conceptstore.be
        @futurconceptstore
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actueelparkbodeactueel

wijkmarkt op 1 juni

Wat zijn we allemaal van plan met onze mooie gemeente 
 

Een bruisende gemeente als Brasschaat 
leeft, is altijd in beweging. Elke dag maken 
we nieuwe plannen rond straatinrichting, 
vrijetijdsaanbod, sociale voorzieningen, 
verkeersmaatregelen en nog veel meer.

Wil je weten wat er de komende jaren alle-
maal staat te gebeuren, wat we van plan 
zijn met onze mooie gemeente? Heb je 
vragen of suggesties over deze plannen? 

Dan zijn onze wijkmarkten beslist iets voor 
jou.

Wie er op de eerste wijkmarkt op 19 april 
niet bij kon zijn, nodigen we van harte 
uit op de tweede waar we alle plannen 
opnieuw voorstellen. Die vindt plaats op 
vrijdag 1 juni in de Ruiterhal, Azalealaan 6, 
van 16 tot 20 uur.

Een greep van de onderwerpen die aan 
bod komen: werken gemeentepark, Zegers-

lei… alle info rond projecten zoals scholen-
project Kaart of project Wipstraat. Verder 
ook een demonstratie van een AED-toestel, 

Neem je kinderen gerust mee, er is een 
speelhoekje voorzien.

roken in bushokjes 
verboden

Roken op bus of tram mag uiteraard niet, maar wist je dat ook 
roken in een bushokje verboden is?De eerste keer dat je wordt 
betrapt, riskeer je een boete van 75 euro. Word je binnen de 
twaalf maanden opnieuw betrapt, dan kan de boete oplopen tot 
500 euro. Een gewaarschuwd man/vrouw...

Goesting om samen te studeren?

In juni kan je op verschillende locaties in 
onze gemeente samen komen met andere 
studenten om samen te studeren. 

JVC Bielebale

van 28 mei tot 22 juni, elke werkdag van  
9 tot 16 uur.  

 

hoofdbibliotheek
Bredabaan 407  
tijdens openingsuren 

brandweerkazerne

van 28 mei tot 22 juni, elke werkdag van  
8.30 tot 15.30 uur

infopunt voor 
mantelzorgers

telzorg lanceerde recent de website 
www.expertisepuntmantelzorg.be. 

In een eerste fase biedt de website 
informatie voor de mantelzorgers 
zelf. Later groeit de site verder uit 
tot een portaal voor professionelen, 
met informatie op maat die hen helpt 
mantelzorgers te ondersteunen.

NIEUW: vuilbakje 
van 40 liter

Voortaan zijn er ook vuilbakjes van 40 liter 
voor restafval beschikbaar, de perfecte 
oplossing voor goede sorteerders en 
mensen die op appartement wonen. 
Het bakje kost 22,50 euro en per ophaling 
kleef je er een sticker op van 1 euro. 
Deze stickers kan je aankopen op het 
gemeentehuis en in elke supermarkt.



Bredabaan 889 | 2930 Brasschaat
Tel. 03 663 28 40 | fax 03 633 01 73

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

In het kader van een achttiende eeuwse 
Kasteelhoeve heten wij u hartelijk welkom. 
Prachtige, sfeervolle zalen tot 300 personen, 
een orangerie, een romantisch terras en 
een 2,5 hectare aangelegde tuin met vijvers 
en eeuwenoude bomen vormen de ideale 
entourage voor uw huwelijksfeest.

Wie een onvergetelijk huwelijksfeest zoekt, 
is bij ons aan het juiste adres. U kan onder 
het bladerdak van de allermooiste boom 
samen met al uw gasten de meest originele 
huwelijksmis laten plaatsvinden in onze tuin. 
Wij zorgen werkelijk voor alles, zelfs voor het 
altaar en de priester...
Naast de klassieke mogelijkheden bespreken 
wij graag samen uw wensen en persoonlijke 
verlangens voor uw receptie, garden-party, 
hedendaagse verrassende buffetformules, 
hapjesmenu's, walking dinners, cocktails 
enz.

Daarenboven krijgt u reeds vanaf het eerste 
contact een duidelijke voorstelling van wat 
uw feest kan kosten, zonder onaangename 
verrassingen achteraf. 
Ook de belangrijke details zoals zilverwerk, 
gepersonaliseerde menukaartjes, verse 
bloemen, vestiaire- en toiletdame, enz. zijn 
steeds in onze prijzen inbegrepen.

seminaries
diners en

Feesten
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ONTBIJT - LUNCH

ZOETIGHEDEN
ALLE DAGEN OPEN VAN 8U30 TOT 18U.

zon- & feestdagen gesloten

BREDABAAN 232

2930 BRASSCHAAT

TEL: 03/651.48.62

WWW.LEBALLOTIN.BE
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Art

Kunstenaar Peter Engels ontwerpt Franse award 
voor internationale chef competitie

CANNES, Frankrijk - Michelin sterrenchef Roger 
Vergé, vader van de ‘nouvelle cuisine’ overleed in 
2015. Brasschaats kunstenaar Peter Engels schilderde 
zijn portret en creëerde zijn grote sculptuur in roestig 
Cortenstaal. De sculptuur prijkt sinds 3 jaar op 
Place Roger Vergé, net tegenover Vergé’s restaurant 
‘L’Amandier’, in het mooie, authentieke Franse 
dorpje Mougins, net buiten Cannes. Voor de jaarlijkse 
Roger Vergé Chef Competite kreeg Peter Engels recent de opdracht om 
een miniatuur van het grote beeld te maken. Op 3 juni 2018 tijdens de 
feestelijke “Étoiles de Moigins” zal de kunstenaar deze award persoonlijk 
overhandigen aan de winnaar van deze prestigieuze culinaire wedstrijd.

Peter Engels Artist       Peter Engels Artist www.peterengels.eu

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 ???

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

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

Gezocht: lieve dame om 
onze drie kindjes (8,6 en 
4) van school te halen 
en te koken op DI en DO 
(0479921864)

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

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

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

WUUSTWEZEL
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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.
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ZOLDERAFWERKING
EN GYPROCWERKEN

0470 01 35 85
info@stucagyp.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

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

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 28/05 om 13.45 uur: info nieuwe mantelzorgpremie
Ma 28/05 om 14 uur: bingo!

-
centrum
Di 29/05 om 14 uur: bloemschikken
Wo 30/05 om 9 uur: centrumraad
Do 31/05 om 13.30 uur: modeschow “marktboetiek Hilde”. Met 
mannequins die de mode tonen! Geen aankoopverplichting, wel 
een leuke namiddag!
Vr 01/06 om 9.30 uur: mandala tekenen
Di 05/06 om 14 uur : volksspelen en pannenkoeken, door leer-
lingen van 5de verzorging van Mater Dei
Wo 06/06 om 13.30 uur: informatie over welke hulpmiddelen je 
dagelijks leven makkelijker kunnen maken, gratis, wel inschrijven
Do 07/06 om 9.30 uur: PC-club
Ma 11/06: gezelschapspellen en smulnamiddag
Do 14/06: BBQ en dansnamiddag, info in DC, op voorhand inschrijven
Schrijf ook al in voor de daguitstap naar Poperinge op woensdag 
27/6, 33 euro
Elke vrijdag: tienweekse “slagen halen”

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

Woe 6/6 om 14 uur: “Charlamos” (Spaans praatgroepje). Oefen 
je Spaans in een klein groepje. Gratis, wel inschrijven.
Do 7/6 om 14 uur: aardbeienbingo. Wil je graag een bakje aard-
beien die dag, dan kan je dat aankopen aan 3.50 euro per stuk. 
Te reserveren voor 31/5.
Di 12/6 vanaf 13 uur: Naai- en brei atelier Moeders voor Moeders.

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Maandagnamiddag: zangstonde: we verwelkomen nog graag 
mannelijke stemmen. Op dinsdagnamiddag is het hier hobby-
moment, iedereen welkom = gratis
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) 
vertrek aan sportoase (9.45 - 11.15). Gratis
Woensdagnamiddag: schaken: iedereen welkom = gratis
Ma 28/05: Naald en draad
Di 29/05 om 9.30 uur: centrumraad
Wo 30/05 om 9.30 uur: cursus Android vervolg (ook op 31/5 en 7/6)
wo 30/05: dansnamiddag
ma 04/06: kantklossen
wo 06/05: digitaal spreekuur (op afspraak)
Ma 11/06 om 14 uur: bingo
Je mag je al opgeven voor 15 juni: dan gaan we Kegelen mét lunch 
in Kegelkluis. Je mag je als opgeven voor een verwenmoment 
“handverzorging op 18 juni. Je kan al inschrijven voor volgende 
busreis naar De Haan (aan zee) ma 16/07: 12 €

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De horeca in de parkgemeente heeft het niet gemakkelĳk. 
Maar hier en daar zĳn er toch opnieuw tekenen van herople-
ving. In vergelĳking met twee jaar geleden zĳn er enkele zaken 
die opnieuw de deuren openen of dat in de nabĳe toekomst 
zullen doen. 
Zo is er het misschien wel bekendste etablissement van Bras-
schaat, De Kroon. Vanaf 1 juni ontvangt Lieven Wauters daar 
de eerste klanten.  Wauters baat ook al d’Oude Pastorie uit en 
weet dus van wanten. De Kroon wordt opnieuw een ontmoe-
tingsplaats voor de Brasschatenaar. Het wordt opnieuw een 
café, restaurant en hotel. 
Tegenover De Kroon werd Crèmerie ‘t Park omgetoverd tot het 
Italiaans restaurant Oregano. Zaakvoerder Nemo Luyckx haalde 
chef-kok Michele Ursini uit Puglia om de klanten te verwennen. 
In vergelĳking met twee jaar geleden kan de Brasschatenaar 
ook opnieuw terecht in de Vieux Depot en de Vreemde Vogel. 
Jongerencafé “De Vremde” wordt nu beheerd door enkele 
jongeren. 
Het Brasschaatse gemeentebestuur is op dit ogenblik nog op 
zoek naar een nieuwe uitbater voor De Hemelhoeve. Deze ho-
recazaak is gelegen op een toplocatie en wordt ook gebruikt 
als foyer voor Theater Hemelhoeve. Er wordt onderhandeld 
met verschillende kandidaat-overnemers, maar voorlopig is 
het nog wachten op witte rook. Tĳdens de zomer van 2017 
werd de Hemelhoeve even Club Noir, een pop-up beheerd 
door enkele jongeren. Zĳ openden de deuren tĳdens het 
weekend in afwachting van nieuwe uitbaters. 
Het concept pop-up wordt steeds populairder. Volgende week 
opent Kasteel Withof de deuren onder de naam NIEUWITHOF. 
WK voetbal en food gaan er hand in hand. Intussen opende 
ook Velodome onder Stroom de deuren aan de Bredabaan. 
In het opvallende glazen pand op de hoek met de Lemmélei 
worden tot eind augustus e-bikes verkocht. Als deze pop-up 
een succes blĳkt, dan is de kans groot dat er in Brasschaat naar 
een definitief onderkomen wordt gezocht.

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

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

Gevraagd:
voor Topslager De Clerck

WINKEL
BEDIENDE

&
POETSHULP
voor ‘s avonds

Woensdag en zondag
 gesloten.

03/663 01 39.

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
STUDENTEN

m/v
Zaterdag & zondag.

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

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

Schilderen, bezetten, 
tuinwerk. 0487/566 652

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

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 SMEEDIJZEREN 

DEUREN
en RAMEN?

03/889.81.08
Kwalitatieve binnendeuren? 

Parket- of gietvloeren?

Nieuwe showroom:
Bredabaan 1026 - SCHOTEN 

www.FERENCO.be

NIEUW NIEUW NIEUW

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

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

Student gezocht om klei-
ne tuin te onderhouden te 
Brasschaat.
Nadia@wenge.be

Man zoekt tuinwerk en 
schilderen. 0465/591 870

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



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
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

WWW.GOETSTOUWERS.BE
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BRASSCHAAT 
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BRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

KAPELLEN

EKEREN

KALMTHOUT

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

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

VELDSTRAAT 13 - 1STE
Zeer gunstig gelegen appartement op de 1ste 
verdieping in een klein gebouw in centrum nabij 
Bredabaan.Verzorgd en goed onderhouden 
appartement met 2 slaapkamers, voorzien van 
alle hedendaags comfort.Lift aanwezig.Garagebox 
inbegrepen,gelegen achter hoofdgebouw.

€ 280.000

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

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

€ 260.000

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

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

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

BERKENDREEF 19
Gunstig gelegen te renoveren karaktervolle 
open bebouwing met 2 slaapkamers,tuinkamer 
en inpandige garage op een mooi perceel van 
ca. 735 m².Straatbreedte 20 m.Zéér rustige 
woonomgeving nabij Heide Kalmthout. Bouwjaar 
1960. EPC: 761

€ 329.000

VORSTERSLAAN 9
Halfopen bebouwing gelegen in een rustige 
woonwijk nabij het centrum van Ekeren-Donk. 
Deze gezinswoning beschikt over 3 slaapkamers, 
inpandige garage en tuin van 140 m². Het dak 
werd vernieuwd en geïsoleerd in 2017. EPC: 494

€ 265.000

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

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

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

€ 146.000

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
€ 319.000

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
OOIEVAARSDREEF 17
Aan het park van Brasschaat, midden in het natuur-
gebied “Peerdsbos/De Zeurt” gel. villagrond van 
6988 m². Mog. tot het bouwen van riante vrijstaan-
de villa gezien de bouwopp. op het glvl 400m² 
bedraagt. De bouwkavel grenst achteraan aan de 
Reigersdreef (bijgeb. mog. en is daar de allerlaatste 
in woonparkgebied, verder enkel bosgebied!
€ 435.000

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)

KAPELLEN
RUBENSHEIDE 27
Goed gelegen bouwgrond met een oppervlakte 
van 453m².  Geschikt voor het bouwen van een 
gesloten bebouwing.  Grondbreedte is 6 me-
ter(vooraan), 10 meter(achteraan). Goede ligging 
nabij uitvalswegen.

€ 149.000

(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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Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

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.

-

-
-

-

SUCCESVOLLE FIETSTOCHT VAN 
CD&V BRASSCHAAT MET “STRAFFE 

VERHALEN VAN DEN BETHANIE”

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

0496 96 78 21

Mon Bonbon, Bessie & Barnie, 

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

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

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

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  

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

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.

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

Renoveren v. verlich-
ting: opnieuw bekabelen 
v. luchters en st. lampen, 
vervangen  stekk. en scha-
kel., install. snoerdimmer, 
enz... 0475/796 512
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Vrijdag 13 en zaterdag 14 juli vindt de vijfde editie plaats op de 
weide naast het Kasteel. De organisatoren trotseren het noodlot 
van vrijdag de 13de. De befaamde pianiste Eliane Rodriguez zal 
het eerste concert starten met gepaste stukken zoals de Nood-
lotsymphonie van Beethoven en Dance Macabre van Camille 
Saint-Saëns. Na de pauze zingen sopraan Liesbeth Devos, te-
nor Stefan Cifolelli en bariton Ronan Collet, begeleid door het 
Robert Groslot Ensemble "Figaro Revisited". Een bloemlezing 
uit de drie opera's van Figaro. Zaterdag gaan we op concertreis 
door Rusland samen met het symfonisch orkest, vocale solisten 
en koor. Sopraan Hanne Roos, tenor Denzil Delaere en het koor 
Fine Fleur brengen Russisch geïnspireerde werken van o.a. 
Glinka, Tchaikovsky, Khatchaturian, Rachmaninov, Borodin en 
Prokofjew maar ook Lehar, Verdi, Weber en Heuberger komen 
aan bod. Zoals de traditie het wil wordt de tweede concertavond 
afgesloten met een ode aan de wals en uitnodiging tot dans. 
Dansgroep Pivolté geeft ook een optreden op muziek van Het 
Zwanenmeer en Danse des Cygnes.
Voor het eerst krijgen 2 jonge solisten de kans om voor een 
groot publiek op te treden. Vrijdag speelt Alexandra Krinkels een 
Quatre-mains met Eliane Rodriguez en zaterdag vertolkt Jappe 
Dendievel (14 jaar) deel
1 uit het fagotconcerto van Weber, gesteund door groot orkest 
en dirigent. Een kleine demonstratie van deze laatste zorgde 
voor een kippenvelmoment tijdens de persconferentie (dit was 
nog zonder orkest).
Vanaf seizoen 2019 wordt deze jaarlijkse productie ook aange-
boden buiten Brasschaat met Deep Bridge als exclusieve part-
ner. Daarom de naamswijziging "Klassiek in het Park".
Alle info en reservatie: www.klassiekinhetpark.be & 070 345 345
Het terrein gaat telkens open om 18u en de beide concerten 

regen voorspeld wordt beslissen de organisatoren 48u vooraf of 
het volledige terrein overdekt wordt.

(v.a. 1/6 - 8u.)

BRASSCHAAT KLASSIEK WORDT 
“KLASSIEK IN HET PARK”

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

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02

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

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

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

Schil-
derijen, spullen v. zolder, 
curiosa. 03/663 65 70

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

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

OPENDEURDAG
ZATERDAG 2/06/2018 VAN 11U TOT 14U.

 – eengezins-
won ing op ca  2000m² 
met  2  s lpks.  EPC537. 
v g , w g , g m o , g v v , g v k r

€ 209.000

 –  ge l i j k -
vloersapp met 2 slpks, 
tuintje en gar. EPC 406. 
v g , w g , g m o , g v v , g v k r

€ 224.900

 – in-
stapklaar appartement met 
2 slpks en terras. EPC241. 
v g , w g , g m o , g v v , g v k r

€ 219.000

Laarsebeekdreef 8B te 
 –  instapklare 

eengezinswoning op ca 
480m² met 6 slpks. EPC 
196. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 395.000

-
schaat – open bebouwing 
op commerciële topligging 
met 3 slpks op ca 1000m². 
EPC680. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 295.000

-
 – grotendeels geren-

oveerde eengezinswoning 
op 215m² met 3 slpks. EPC 
334. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 239.000

V te Brasschaat – ruim 
appartement met 3 slp-
ks en terras.  EPC124. 
v g , w g , g m o , g v v , g v k r

€ 215.000

te Brasschaat – Instap-
klaar app met 2 slpks, terras 
en autostaanplaats. EPC 
229. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 189.000

-
 – unieke mees-

terwoning met 6 slpks, 2 
badks en stadstuin. EPC 
393. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 735.000

-
 – gerenoveer-

de eengezinswoning op ca 
530m² met 3 slpks. EPC 
598. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 325.000

-
 – te renoveren open 

bebouwing op ca 2400m² 
met rme gar.  EPC723. 
v g , w g , g m o , g v v , g v k r

€ 389.000

U kan 
alle panden 
uitgebreid 

bekijken op 
www.ikvindmijnhuis.be

PASAR WUUSTWEZEL- LANDGOED MATTEMBURGH EN HET MARKIEZENHOF

Mattemburgh gelegen nabij het Markiezaatsmeer, waar we een wandelingetje doen en iets eten/drinken.  
Op het landgoed zijn er verscheidene wandelingen uitgestippeld, je kan kiezen voor een wandeling 
van 1,5 km tot eentje van 7,5 km. Na het natje en het droogje rijden we verder naar het Markiezenhof.  

binnenstad waar alleen het poortgebouw aan de Grote Markt en hotel De Draak van gespaard bleef.  
Bergen op Zoom stond lange tijd bekend als “la pucelle” (de maagd) omdat de stad in de 17e en 18e 
eeuw oninneembaar geacht werd. Het Markiezenhof is een voormalig woonpaleis dat ontstaan is tussen 
1485 – 1520 als resultaat van verbouwingen en uitbreidingen van het middeleeuws hof van de Heren en 
Markiezen van Bergen op Zoom.  Later heeft het verschillende functies gehad zoals militair hospitaal en 
kazerne.  Sinds 1968 is het een museum.  Op wandelafstand vind je ook de Gevangenenpoort. Vertrek 
met carpool aan de Bib, Dorpsstraat, Wuustwezel op zaterdag 16 juni om 09.30 u. Verkenning landgoed 
Mattemburgh en lunch (voor eigen rekening). Bezoek Markiezenhof om 14.00 op eigen tempo. Kosten : 
leden 8 €, niet-leden 10 € bij voorkeur op voorhand storten tnv Pasar Wuustwezel op BE26 7755 9075 
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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.

Het weekend van 19 en 20 mei 2018 was superspannend voor onze tumbling- en acrogymnasten! 
Na vele voorbereidende wedstrijden selecteerden ze zich voor het Belgisch Kampioenschap, dat is 
op zich al een hele prestatie. Op het BK tumbling Categorie A te Essen schitterde Dylan Verboven 
in zijn categorie 13-14 jaar: hij behaalde een ZILVEREN medaille! Ook Laure Julien sprong een 
goede reeks in Cat. 12 jaar en behaalde een mooie 7e plaats.
Op het BK Acro Categorie A te Gent veroverde het duo Cat. Seniores Silke Macharis (A2G) en 

(A2G) en Tuur Verlent (APG Puurs) behaalden een BRONZEN medaille.
In Categorie 11-16 jaar werden Annelore Mos en Elise Julien knap 4e; het trio Cat. 12-18 j. Helena 
Heijens, Sara Van Hooydonk en Ise Schellekens werden 6e en het trio A Seniores Elisa Bott, Karen 
Peeters en Elke Knaepkens behaalden een 7e plaats.
Wat een afsluiter van het wedstrijdseizoen… Een dikke pluim voor al onze gymnasten, hun leiding 
en al hun trouwe suppoters. Al de wedstrijdresultaten kan u vinden op www.gymfed.be
Info: www.acro2gym.be

MOOIE RESULTATEN VOOR ACRO II GYM  
OP HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP!

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

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

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
SOCIALE FIETSTOCHT ZATERDAG 9 JUNI 2018
Beweging.net Brasschaat verwelkomt u om 13.30 uur aan Ons 
Middelheem (Bredabaan 425) voor een tocht van ongeveer 27 km. 
We bezoeken de uitbreiding van ziekenhuis Klina en de nieuwe 
gebouwen van het Sterrenhuis. Ter plaatse krijgen we telkens een 

voorzien rond 18 uur. Deelnameprijs: 2 euro. Inschrijven voor 5 juni bij:                                                                          
Marcel Schenk – 03 663 21 91 – marcelschenk@dommel.be of                                                                
Carina Rotthier – 03 295 63 40 – daniel.verster@telenet.be

Te koop: Rolstoel, ma-
nueel en elektr., weg d. 
sterfgeval. prijs € 500. 
nw € 1100. Tel. na 18u 
0494/054 813

Schilderwerken Gypr. 
Lamin. All, sort., Bezet., 
schilderkl. Gr.: Pr. Off. 
0485/300 437

Computer probl. ik kom 
a. huis herst; Sneldienst 
0496/383 015.  Verk. 
Comp. o.m.

Te huur: Gooreind-
Wuustwezel, Mezen-
nestje 7, 1ste verdieping, 
app. met 2 slpkms, nw 
kkn, living, Badk. en gar. 
huurprijs: 690 euro per 
maand, geen vaste kos-
ten! onmiddelijk beschik-
baar, bevragen: 03/235 
49 10 

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

Wij komen uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen! 
gsm.:0488/863.673 

frisse 70er zoekt via 
deze onsympathieke 

om samen reisjes, eten-
tje, gezellige babbel, te 
doen schr met tel nr post-
bus 5. 2930 Brasschaat 

Ik geef bijles aan kinde-
ren van de lagere school. 
0477/970.504
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KLUIZEN
EN GELDTELLERS
Kies uw cash management system, 
kluis, brandkast of geldteller.

SLOTEN EN
SLEUTELMAKERIJ
Een minimale beveiliging van uw woning 
of bedrijf begint bij een slot op de deur!

KLUISKAMER
EN PANICROOM
Een beveiligde ruimte die als kluis of 
als vluchtzone kan gebruikt worden.

TOEGANGSCONTROLE
Elektronische beveiliging, slagbomen,
roadblockers,  deurcommunicatie, 
draaitrommels, enz.

VEILIGHEIDSDEUREN
Inbraak- en kogelwerende deuren,
branddeuren, gepantserde appartements-
deuren, industriedeuren, enz.

BENT U KLAAR
VOOR DE ZOMER?
HIJ WEL.

UW VEILIGHEID IS ONZE ZORG.

Beveiligingsspecialist TAKI is gespecialiseerd in 
algemene woning- en industriebeveiliging, kluizen 
en veiligheidsdeuren. 

Bredabaan 706  2170 Merksem (Antwerpen)
Tel  03 646 13 78  |  Mail  info@taki.be

Open van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 
tot 12u30 en van 13u30 tot 18u00. Zaterdag 
en zondag gesloten
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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 

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

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

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

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

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

Vlnr: Niels De Kort, Seger De Kort, Babs De Vocht, Dave van 
Bagatel, Stijn Van Thielen, Shana Claessens, Dietger Onge-
naert en dochter
Maandag 21 mei trokken we met de ploeg van jong CD&V Bras-
schaat er weer op uit om naar jaarlijkse gewoonte zwerfvuil te 
gaan ruimen. De voorbije jaren hebben we voor de sites aan 
de Kerkedreef en Mishagen gekozen en dit jaar wilden we de 
wijk Mariaburg waar ook dit weekend de kermis stond opgesteld, 
opruimen. Dave van het café Bagatel ter hoogte van de kermis 
kwam mee helpen. De wijk zelf lag er best proper bij, maar rond 
de omgeving van de kermis nam de hoeveelheid afval sterk toe. 
Op amper 2 uur tijd hadden we niet minder dan 16 afvalzakken 
bij elkaar geraapt. “Met onze jaarlijkse zwerfvuilactie proberen 
we telkens ook ons steentje bij te dragen aan een proper en 
mooi Brasschaat”, aldus voorzitter Babs De Vocht, die zeer te-
vreden is met de actie.

ZWERFVUILACTIE JONG CD&V 
BRASSCHAAT LEVERT MEER DAN 

16 VOLLE VUILNISZAKKEN OP

IFANG  IMKERS 
Voordracht:  Terug naar 
de natuurlijke cellen bij 

de honingbij
Was is naast honing een be-
langrijk product van de imkerij. 
12 tot 18 dagen oude werkbijen 
maken de was met behulp van 
wasklieren, die aan weerszij-
den van het achterlijf zitten. 
Om wildbouw te voorkomen, 
geven imkers aan de bijen 
voorgedrukte waswafels, die 
de bijen dan verder uitbouwen. 
Zo wordt het ook mogelijk 
de grootte van de cellen, die 
door de werksterbijen worden 
gemaakt, te beïnvloeden. Door 
verandering van de celgrootte 
voor werksters, die tussen de 
4,9 en 5,4 mm ligt, is het ook 
mogelijk de grootte van de 
werksterbijen te beïnvloeden.
Wilde bijenvolken, in de na-
tuur, organiseren op een totaal 
andere wijze hun nest als de 
bijen die de imker houdt in 
de klassieke imkerij. Door het 
aanbieden van waswafels met 
een welbepaalde celgrootte zal 
de imker kunnen ingrijpen in de 
bijencyclus. Dat maakt dat de 
warmtehuishouding en het ge-
drag van de volken verandert. 
Dit op zijn beurt vindt een weer-
slag op de ontwikkeling van de 
varroamijt, een parasiet die 
onze bijenvolkeren decimeert.  
Bijen op natuurcellen houden 
beter stand tegen varroa  en 
indien er ook nog koninginnen 
worden gebruikt met een mini-
mum VSH (varroa sensitieve 
hygiëne)  gehalte ruimen ze 
de varroa zelf op zonder dat 
er behandeld dient te worden. 
Onze voordrachtgever, Erik Go-
ris, zal het hierover uitgebreid 
hebben  op onze maandver-
gadering, die plaats vindt op 
dinsdag 5 juni om 20h00, in 
ons vergaderlokaal ‘Emino-De 
Ploeg’ in de Verhoevenlei 50  te 
Brasschaat. Deze vergadering 
heeft plaats onder auspiciën 
van AVI vzw, de Vlaamse over-
heid en de Europese Unie.  
Inkom gratis. Iedereen is van 
harte welkom

TE HUUR 
Ondergrondse parkings 

Broomansakker 
(Centrum Brasschaat) 

03/651 21 21

Zoek gratis gerief 

Mon, 0477/499 446

Man zoekt werk: Tuin-

EPC/elektr. keuring: 

Vrouw zoekt werk, poet-

Man zoekt werk, tuin, 

Man zoekt werk,

809
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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

ACTIE JUNI: GRATIS KLEUR NAAR KEUZE 
OP AL ONZE RAMEN & DEUREN ***

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

 (vg,wg,gdv,gvkr) EPC 434 kWh/m² 

ST. JOB IN ‘T-GOOR

Karaktervol landhuis 
op ca. 1739m², lichte living 
met erker, bureel, 4 slaapk, 

grote garage 3 wagens, 
aangelegde tuin, enz. 

Te moderniseren.

€ 395.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

Op zaterdag 9 juni 2018 om 20u00 vindt de vijftiende MEGA SALSA 
NACHT plaats in de Ruiterhal in Brasschaat, Gemeentepark 10 en dit 
dank zij de vzw Hoge Akkersbloei Brasschaat. Na het succes van de 
vorige jaren belooft deze Mega Salsa Nacht ook dit jaar weer een opzwe-
pend feest te worden… De beste salsa-dj’s en livegroepen zorgen voor 
spetterende optredens. Op de zwoele ritmes worden er ook initiatielessen 
salsa gegeven. We verwachten in totaal 800 bezoekers, waaronder u! De 
opbrengst van die avond gaat integraal naar vzw CALUNA uit Kapellen 
voor hun jongste project in MBour/Senegal: de bouw van een afdeling 
oncologie voor kinderen van 2.500 m².  Jaarlijks worden er zo’n 800 kin-
derkankers vastgesteld en slechts 200 kinderen krijgen toegang tot een 
behandeling. Tot op heden is er slechts één afdeling oncologie pediatrie 
in Dakar en die afstand alsook de kosten kunnen de gezinnen niet over-
bruggen. En daar wil Caluna dringend verandering in brengen. Een hele 
uitdaging !!  Vzw CALUNA is dit jaar 10  jaar actief in België, Cambodja, 
Guatemala en Senegal, alsook met sociale keukens in Ghana en Indië 
waar dagelijks een 300-tal kinderen een volwaardige maaltijd krijgen als-
ook drinkbaar water.  De 4 pijlers onderwijs, water, voedsel en medische 
bijstand voor kansarme kinderen is hun bekommernis, want alle kinderen 
hebben recht op een hoopvolle en menswaardige toekomst! Met onstil-
baar enthousiasme ijvert CALUNA dagdagelijks om de vele kinderdro-
men waar te maken. Een evenement zoals deze MEGA SALSA NACHT 
brengt een aantal vaste kosten met zich mee zoals de zaalhuur, aanma-

kunnen waarmaken. Elk bedrag, hoe klein ook, is meer dan welkom, want 
vele kleintjes maken één groot. Elke gift kan gestort worden op Bank van 
Breda BE62 6451 2477 3761. Met enkel de vermelding: GIFT 14 (vzw 
Caluna - Kapellen). Bedrijven of zelfstandigen kunnen een factuur krij-

geprojecteerd op groot scherm (5X10m) tijdens het evenement zelf. Dit 
uiteraard na uw goedkeuring en het aanleveren van logo’s, enz…. Par-

enkel: GIFT 14). Voor meer info, mail naar paul.vande.casteele@telenet.
be. De opbrengsten van deze MEGA SALSA NACHT gaan 100% naar 
de bouw van het ziekenhuis. De werkingskosten worden door een an-
dere persoon gedragen. Iets waar we best trots op kunnen zijn.  In eigen 
land geeft CALUNA ook gratis work-shops mondiale vorming in scholen 
om kinderen bewust te maken van het leven elders en zamelt CALUNA 
goederen in voor het ziekenhuis ea projecten. Meer info zie: www.caluna-
world.com of mail naar regine@caluna-world.com. of bel 0486/52.31.35
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>> Uw zwembad en aquarium? 
Onze expertise! 

>> Advies & optimalisatie fi ltratiesystemen 
>> Onderhoud 

0473/39 32 59 
www.aquamatters.be

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

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

BOXEN EN MAGAZIJNEN

vanaf 35€/maand.

WWW.HUUR1BOX.BE  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430
Schilderw. bin. + bui., 

Ik zoek werk, 

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

verkoopster

Frans: 

Moto te koop gevraagd. 

Student zoekt werk, alle 

Alle tuinwerken,

Ambachtelijke pralines. 

Alle renovatiew. 

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

Alpha Heating
haarden & interieur

vacature:
INSTALLATEUR HAARDEN (M/V)
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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

STERK

KOM NU ONZE FLOORIFY 
VLOEREN ONTDEKKEN!

WATERVAST COMFORTABEL

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

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

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

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54
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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:

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

Bestratingen Omega
bvba

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

LOODGIETERIJ - VERWARMING

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

T

Marc Van de Berckt bvba

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

KFC Brasschaat
Frans geeft nog les tot 20 juni 
2018. Ons Sportkamp start 2 
juli en loopt tot en met 6 juni
Ben je geboren in 2012 of 
2013 en wil je aan sport doen, 
voetbal, sluit dan aan bij 
KFC. Brasschaat. Geboor-
tejaar 2012 -2013 training 
om 13.30 u. Kunstgrasveld 
nabij de Hemelhoeve Ge-
meentepark van  Brasschaat. 
Trainer Frans Van Bergen, T. 
03/651 48 90; 0477/575 411. 
kfcbrasschaat@gmail.com. 

Man zoekt werk

Te huur: 
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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

 
 

INTERHAUS TOTAALINRICHTING staat reeds meer dan 40 jaar garant 
voor kwaliteit en service.  

Particulieren, bedrijven en architecten kunnen bij Interhaus terecht voor:
 - Kasten en meubels op maat voor keuken, badkamer, woonkamer,
  slaapkamer, dressing, kantoor,…
 - Binnendeuren, tafels op maat, …
 - Alle Gyprocwerken
 - Schilderwerken en raamgarniering

Interhaus Totaalinrichting B.V.B.A. - Luitenant Coppenskazerne
Ruiterijschool 2A - 2930 Brasschaat - T: 03 651 69 58

E: info@interhaus.be

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

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)

Zaterdag 19 mei werd de kermis in Brasschaat Mariaburg fees-
telijk geopend door de kinderburgemeester en een afvaardiging 
van het College van Burgemeester en Schepenen. Fris en be-
wolkt, maar dankzij de muzikale opening verzorgd door Familie 
Fabula zat de sfeer er meteen in: zang, dans, acrobatie, enz. In 
samenwerking van de Mariaburgse middenstand, foorkramers 
en de wijkwerking werd er voor de eerste keer een barbecue 
georganiseerd. Er werd gehoopt op een vijftigtal inschrijvingen 
maar het resultaat was 156. Dit in combinatie met een zonnige 

nabij gelegen cafés draaiden op volle toeren. De afsluiter was 

MARIABURG KERMIS

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

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

Huis te koop: Zand 19 
Zuidertuin, 3 slk. garage, 
295.000 €. Op te frissen. 
Tel. 0485/461 057 Geen 
immo

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

IN DE KEUKEN ZATERDAG 16 EN 17 JUNI 2018
Naar jaarlijkse gewoonte stellen de cursisten en kunstenaars van Volwassenenatelier ‘t Kratje. Hun wer-

Keuken”, door een vakjury beoordeeld. In de keuken zaterdag 16 en 17 juni 2018 van 11.00u tot 17.00u. 

www.kratje.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):

2-3/06 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

2-3/06 Mertens Els 0478/259 198

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 

2-3/06 Dr. Cleiren 03/652 03 60

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  juni

GFT

MAANDAG   4
D I N S D A G    5
WOENSDAG  6
DONDERDAG   7
VRIJDAG     8
ZATERDAG   9

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

Papier

BURGELIJKE 
STAND

Tomeski Noah 09-05, Aartselaar
Bekkers Fréderique 25-04, Brasschaat
Portillo Bakelmans Jayden 03-05, Wuustwezel
Plees Lou 09-05, Schoten
Vriens Florian 08-05, Brasschaat
Vansweevelt Joshua 04-05, Brasschaat
Antonissen Amélie 15-05, Brasschaat
Mozafari Daniel 11-05, Brasschaat
Dairmont Rosalie 08-05, Ekeren
van den Bergh Phil 07-05, Brasschaat
Roovers Aline 08-05, Schoten
Van Goethem Olivier 10-05, Schoten
Pinseel Lewis Benjamin Zoë 09-05, Essen
Nijpels Mil 09-05, Kalmthout
Callewaert Otto 12-05, Emblem
Verburgt Matz 11-05, Kapellen
De Moor Juliette 11-05, Ekeren
Van Heybeeck Yordan 14-05, Loenhout
Verschueren Lotte 11-05, Berendrecht
Dekkers Sophie 15-05, Essen
Janssens Jack 11-05, Brasschaat
D’hollander Robbe 14-05, Brasschaat
Van den Bergh Leon 13-05, Essen
Genç Lewis 14-05, Kapellen
Van den Eynde Emily 14-05, Hoevenen
Attalhaoui Rayan 12-05, Ekeren

Tijrini Maysae 16-05, Brasschaat
Van Winckel Lars 16-05, Wuustwezel
De Loose Elynne 17-05, Kapellen
Van Hoydonck Marie 15-05, Loenhout
Van Brussel Davey 17-05, Brecht
De Roeck Amilia 15-05, Kalmthout
Koninckx Noor 15-05, Merksem
Peeters Arthur 17-05, Brasschaat
Meuwes Lars 16-05, Essen
Hermans Vic 17-05, Rijkevorsel
Kemp Julian 15-05, Kalmthout
Broos Liv 15-05, Schoten
Van Hasselt Lizzy 13-05, Minderhout
Mol Matthias 19-05, Kapellen
Van Loon Janne 19-05, Essen
Lopez Nina Vera 18-05, Brasschaat
Claessens Nova 18-05, Berendrecht
Dierckx Thomas 18-05, Schoten
Bylemans Felix 18-05, Stabroek
Meerbergen Viktor 18-05, Sint-Job-in-’t-Goor
Van Cleemput Félien 19-05, Brecht
Vervloet Rhune 18-05, Nijlen
Albaladejo Van Mechelen Stella 20-05, Schoten
Vandewalle Lenn 15-05, Kapellen
Abdirahman Muse Safa 08-05, Kapellen
Deruwe Viktor 11-05, Wuustwezel

Vanleeuwe Philippe te Brasschaat met Meers Emily, te Brasschaat
Masure Pieter te Brasschaat met Legon Marie-Cathérine, te Brasschaat
Meyer Bram te Brasschaat met Van Bavel Tess, te Brasschaat
Rubbrecht Philippe te Brasschaat met van der Sande Franciscus, te Brasschaat
Allard Elias te Brasschaat met Soetewey Tinne, te Brasschaat

Van Espen Georgette, 67 jaar, echtgenote van Jambon Paul, Brasschaat
Laseur Arnold, 81 jaar, weduwnaar van Claessens Eugenie, Stabroek
Ghoos Jozef, 89 jaar, echtgenoot van Ledent Marie, Brasschaat
Daneels Josephus, 95 jaar, weduwnaar van Van de Wouwer Angela, Brasschaat
Ploegaerts Eric, 69 jaar, echtgenoot van Pellegrims Maria, Brasschaat
Vekemans Michel, 85 jaar, echtgenoot van Palinckx Maria, Brasschaat
Van Damme Henri, 64 jaar, echtgenoot van van Eindhoven Peggy, Brasschaat
Kurek Kazimiera, 95 jaar, weduwe van Reps Christoffel, Stabroek
Adriaenssens Renatus, 82 jaar, echtgenoot van Simmons Sheila, Brasschaat
Van Kreunkelven Maria, 95 jaar, echtgenote van Van Dyck Armand, Brasschaat
Dierckx Constant, 86 jaar, weduwnaar van Leurs Suzanna, Schoten
Smolders Maria, 80 jaar, Brasschaat
De Gendt Elza, 88 jaar, echtgenote van Povré Armand, Antwerpen
Constandt Paul, 81 jaar, Brasschaat
Moerman Erna, 75 jaar, weduwe van De Backer René, Antwerpen
Van Dijck Ludovica, 96 jaar, weduwe van Van Dijck Robertus, Brasschaat
Bervoets Hilda, 85 jaar, echtgenote van Pycke Clément, Zoersel
Decoster Maria, 98 jaar, weduwe van Collin Edmondus, Brasschaat
Van Barel Martina, 74 jaar, echtgenote van Bertels Théodore, Antwerpen
Van den Bosch Annie, 72 jaar, echtgenote van Vanderplas Jan, Antwerpen
Cap Constantinus, 81 jaar, weduwnaar van Janssens Josée, Brasschaat
Lundin Brigitta, 88 jaar, Brasschaat
Kirchner Ernst, 77 jaar, echtgenoot van Housen Godelieva, Brasschaat
De Craemer Willy, 87 jaar, echtgenoot van Boudry Maria, Brasschaat
Ingelbrecht Maria, 92 jaar, weduwe van De Mets Walter, Kapellen
Bunge Virginie, 86 jaar, weduwe van Elhorst Feico, Brasschaat
De Boeck Florentina, 94 jaar, weduwe van Leirs Henricus, Brasschaat
Petry Irène, 85 jaar, weduwe van Meynen Georges, Antwerpen
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BRASSCHAAT
Notaris Peter GEERAERTS te Brasschaat zal openbaar verkopen met instelpremie van 1%:

WOONHUIS
Lage Kaart 7

KENMERK: GEMEENTE BRASSCHAAT - 3e AFDELING.
Een woonhuis op en met grond en alle verdere aanhorighe-
den te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 7, volgens titel (zonder 
partitienummer) en thans ten kadaster gekend sectie F, num-
mer 0086Y7P0000, met oppervlakte van 578 m² en met een kadastraal inkomen van € 1.031,00. Percee-

INDELING: Glvl.: inkomhal met houten trap, living, keuken, garage met sectionale rolpoort. Op de tus-
senverdieping: wc met lavabo. Op 1e verd.: nachthal, 2 slaapkamers en 1 kleine slaapkamer, badkamer.

BESCHIKBAAR: Onmiddellijk.

BEZICHTIGING: 

STEDENBOUW: 

INTEGRAAL WATERBELEID:

INSTEL: DONDERDAG 7 JUNI 2018 om 16u
TOEWIJS: VRIJDAG 22 JUNI 2018 om 17u

telkens in Oud Antwerpen, Elisalei 55, Brasschaat.

www.immovlan.be + www.hebbes.be, Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

Notaris Peter Geeraerts
Kapelsesteenweg 340 bus 1001, 2930 Brasschaat

Tel. 03 605 00 00 - fax 03 237 22 30
email: kantoor@notarisgeeraerts.be
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KAPELLEN
Notaris Peter GEERAERTS te Brasschaat zal openbaar verkopen met recht van hoger bod:

GEMEENTE KAPELLEN - DERDE AFDELING

WOONHUIS
KENMERK: Een woonhuis op en met grond en verdere 

INDELING: Glv.: Ruime inkomhal met ingemaakte kast en kleine slaapkamer, ruime living, keuken met 
ingebouwde toestellen, wc, badkamer met douche, slaapkamer, garage en grote tuin. Zolder toeganke-

BESCHIKBAAR: Onmiddellijk.

BEZICHTIGING: 
woensdag 23 mei aanstaande.

STEDENBOUW: 

INTEGRAAL WATERBELEID: -
-

ENIGE ZITDAG: DONDERDAG 7 JUNI 2018 om 15u
in Oud Antwerpen, Elisalei 55, 2930 Brasschaat.

Notaris Peter GEERAERTS te Brasschaat zal openbaar verkopen met recht van hoger bod:

WOONHUIS
te 2180 Antwerpen-Ekeren,

Vuurkruisenstraat 21

KENMERK:
-

horigheden, volgens titel en thans ten kadaster gekend 

INDELING: Gelijkvloers: inkom in hal met trap naar bovenverdieping, living, veranda, keuken, was-
plaats, wc met douche, tuin met tuinhuis. 1ste verdieping: 3 slaapkamers. Ondergronds: kelder. Deze 

BESCHIKBAAR: Onmiddellijk.

BEZICHTIGING:

STEDENBOUW:

INTEGRAAL WATERBELEID:

ENIGE ZITDAG: DONDERDAG 7 JUNI 2018 om 14u
in Oud Antwerpen, Elisalei 55, 2930 Brasschaat.

EKEREN

Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Enkel fysieke biedingen. Op de zitdag dienen gehuwde ko-
pers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel huwelijkscontract en identiteitskaar-
ten. Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren

Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

KFC BRASSCHAAT U6 OP
BEZOEK BIJ F.C. EKEREN

K.F.C. Brasschaat ging met haar U6-kes op bezoek bij F.C. Eke-
ren om het Lentetornooi te betwisten. Onze mannekes van U6a  

De trainingen van de U6-kes lopen nog tot 20 juni.
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meubelen

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur

Pure Luxe
100% lederen salons 

recht uit Italië

Pure Luxe
100% lederen salons 

recht uit Italië
Nieuw in onze toonzaal !

KREDIET !
Intrest !

0
%

voorschot !€

Voor
interieur-
decoratie
slechts 1
Adres
Belgica !

Dringend
meubels
nodig ?

Complete 

sets
vanaf

€2299

verschilende
combinaties en 

maten
mogelijk...

van servicefl at
tot villa.

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

03 653 52 90

‘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

Vrouw zoekt  werk , 
schoonmaken, strijk, ko-
ken. 0491/891 230

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be


