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

actueelparkbodeactueel
met

63e Jaargang     nr. 24     13 juni 2018 Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33   -   www.teletechnics.be

UE40NU7190S

40” UHD LED TV

€ 649
NIEUW

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 !

Summerdays
Maak je klaar voor de zomer!

* -10% tot -50% bij aankoop van min. 2 artikelen, geldig op artikelen voorzien van een sticker.

BR  BEX
SECURITY

Augustijnslei 150 - Brasschaat - 03 653 00 22 - info@brabex.be - www.brabex.be

Inbraak- en

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

ZOMERCOLLECTIE

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!
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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

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

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

Alpha Heating
haarden & interieur

vacature:
INSTALLATEUR HAARDEN (M/V)

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
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 200 
cashback

6 maanden 

GRATIS  
wasmiddelen

+

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

Wilt u een elektrische 
fi ets kopen? Of wilt u 
toch liever met de 
bolletjestrui gaan lopen?

Wat u wilt, daar wil 
Argenta bij helpen. 
Met een fi etslening* 
op maat.

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 

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Let op, lenen kost ook geld
Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht, Belgiëlei 49-53, 
2018Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
tel.: 03 285 51 11,e-mail:info@argenta.be,website:www.argenta.be.
*Kredietvorm: lening op afbetaling op basis van het Wetboek Economisch Recht 
Boek VII. Kredietgever: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwer-
pen, btw BE0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Onder voor-
behoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.

Te huur: 200m² nieuwe 
(2017) bedrijfsruimte voor 
opslag of oldtimers etc. 
Electrische toegangspoort 
hoogte 7 meter. 10 min 
van Brasschaat (Kapellen 
via Essensteenweg)zeer 
goed bereikbaar, €1.100,- 
per maand 0496/168684

31 jaar  

KWB  Brasschaat  Driehoek

DAKHUUS GEEFT 
MOOIE KORTING 

VOOR CURSUSSEN

Te huur: garage Brass. 
Centr. Hofstr. 40. Enkel 
03/651 77 68
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 13 juni
Dagsoep

Steak au poivre 
met frietjes

Donderdag 14 juni
Dagsoep

Milanese Schnitzel

Vrijdag 15 juni
Dagsoep

Zuiderse kabeljauw 
met venkel en Chorizo

Maandag 18 juni
Dagsoep

Caesar Salade met 
frietjes

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

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 gemeente Brasschaat is eigenaar van ter-
reinen gelegen in Brasschaat, langsheen de 
Sint Jobsesteenweg langs de pare zijde, deel 
uitmakend van de Lt. Coppenskazerne, voor-
malig militaire site in Maria-ter-Heide. Deze 
zone die zich bevindt in het Ruimtelijk Uit-
voeringsplan Lt Coppens – fase 4 en beslaat 
een oppervlakte van ongeveer 7.655m². De 
gemeente Brasschaat is op zoek naar een 
private partner (of naar een vereniging van 
private partners) om deze zone te ontwikke-
len en uit te baten op basis van erfpachtover-
eenkomst.

De hoofdbestemming van het terrein wordt 
beschreven in het RUP als een zone voor 

bevraging erfpacht transferiumzone
lokaal bedrijventerrein en bedrijfsondersteu-
nende voorzieningen. De inrichting van het te 
ontwikkelen terrein dient alleszins te voldoen 
aan volgende voorwaarden: zorgvuldig ruim-
tegebruik, ruimtelijke inpassing in de omge-
ving, kwalitatieve inrichting van het openbaar 
domein en CO2-neutraliteit.

Naast ontwikkeling van de projectzone dient 
de kandidaat in te staan voor exploitatie er-
van. De kandidaat stelt daarvoor een samen-
werkingsverband voor tussen hemzelf en de 
gemeente Brasschaat.

Volgende criteria zullen gehanteerd worden 
bij beoordeling van de voorstellen:

Het uiterste tijdstip voor indiening van het voorstel is 11 september 2018 om 11u00.
Iedere kandidaat mag slechts één erfpachtvoorstel indienen.

Voorgestelde canon  20%
Projectorganisatie  40%

 - Algemeen 10% 
 - Projectaanpak 10%
 - Termijn 20%

Financiële garanties en budgettair plan 20%
Conceptvisie en duurzaamheidsconcept
in kader van het beeldkwaliteitsplan 20%

Inlichtingen

daarin de informatie met betrekking tot de 
voorwaarden, toewijzingscriteria en het in-
dienen van een geldige kandidatuur, kunnen 
geraadpleegd worden op de website van de
gemeente Brasschaat of opgevraagd worden 
bij de dienst administratie patrimoniumbeheer,
Bredabaan 182 (vanaf 26 juni 2018: Verhoe-
venlei 11), 2930 Brasschaat 
(mail: patrimonium@brasschaat.be
tel: 03 650 02 60)

Toelichting en plaatsbezoek
De gemeente Brasschaat organiseert in het 
kader van onderhavige bevraging een plaats-
bezoek met infosessie. Dit gaat door op de 
site zelf, op donderdag 28 juni 2018 om 9u00.
Alle belangstellenden dienen te melden of zij 
aanwezig zullen zijn op deze sessie en met 
welke vertegenwoordigers en dit uiterlijk op 
maandag 25 juni 2018 om 11u00. Deze mel-
ding dient te gebeuren per e-mail op mail-
adres: patrimonium@brasschaat.be en kan 
worden vergezeld van eventuele vragen.

Te koop: Alicante Noord, 
prachtige nieuwe woning 
in rustige urbanisatie. In-
stapklaar. 3 slpks, 3 bdk. 
Brasschaatse eigenaar. 
Tel. 0468/505 189 cordi-
nadebelgica@gmail.com 
€ 240.000

Vrouw zoekt schoon-
maakw. strijk, rest. e.a. 
huish. werk. 0493/806 412

Te huur: Brasschaat App. 
boven Delhaize, 2e v. 
Liv. met op. haard, kk, 
bergpl., keld., badk., in-
loopdouche, 2 slpks, ga-
ragebox, Epc: 125, vrij 1 
juli. 0475/500 663

Garageverkoop za. 16 
& zo. 17/6 Pastorijstr. 28 
van 13-18u. gev. Aanb. kl. 

ritsen, boeken, strips en 
zoveel meer...

Te huur: Gooreind app 1e 
verd. Liv, keuk., berging, 
badk., 2 slk, garage. Vrij 
1 juli. € 625/mnd. Tel. 
0475/939 802

Te koop: Peugeot 407 16. 
HDI goede staat, kl. zwart. 
194.000 km van autobaan. 
prijs € 3000. 0495/348 308

Vlotte 67 jarige man 1.82 
groot wie graag kennis-
maken met lieve vrouw 
die ook houdt van wande-

gezellig samenzijn. Tel. 
0494/135 140

Te huur: Toplig. app. 
Brass. lift 1-2 pers. 2 slpk. 
zonter. Donksestw. 14 
kl. geb. T. 03/651 77 68 

Man zoekt werk, alle soor-
ten werk. 0467 645 311
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Roel 
Augustyns

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

• Contracten
• Handelsrecht
• Huurgeschillen
• Burgerlijk recht
• Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

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

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)

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.

• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

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

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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

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)

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
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Gevraagd:

ONTHAALBEDIENDE
Wij zijn een privé secretariaat en reeds 32 jaar een vaste waarde in het 
verzorgen van het  secretariaatswerk en de telefoonbeantwoording voor 

Door de blijvende sterke groei zijn we dringend op zoek naar zowel een 
fulltime (9-17u) als deeltijdse collega (13-18u, pluspunt indien tot 20u 

Zijn volgende eigenschappen jouw 2e natuur :

 • nauwkeurig werken en blindelings typen

Assets bvba - Sionkloosterlaan 51 - 2930 Brasschaat

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Enkele weken geleden hadden we het hier over de vierde titel 
op rĳ van hockeyclub Dragons. Misschien heeft deze column 
het gemeentebestuur geïnspireerd om vier Brasschaatse 
sporters van wereldniveau te huldigen. Dat gebeurde vorige 
week in het gemeentehuis. Arthur Van Doren, Janice Cayman, 
Kim Vanreusel en Kai Allaerts werden hiervoor uitgenodigd. 
Arthur Van Doren mocht als ’s werelds beste hockeyspeler 
van 2017 natuurlĳk niet ontbreken. Arthur was jammer ge-
noeg verhinderd. Hĳ speelt intussen bĳ het Nederlandse 
Bloemendaal.
Maar ook Janice Cayman is een toppertje. De Brasschaatse 
voetbaldame won de laatste Gouden Schoen. Zĳ is een vaste 
waarde bĳ de Red Flames, de vrouwelĳke Red Devils zeg 
maar. De 29-jarige Cayman begon te voetballen bĳ OSSMI 
en ging dan via Excelsior Kaart en Oud-Heverlee Leuven naar 
de Verenigde Staten. Momenteel woont en speelt ze in het 
Zuid-Franse Montpellier.
Van Kim Vanreusel herinnert iedereen zich haar spectaculaire 
valpartĳ tĳdens de Olympische Winterspelen. Een operatie 
was het gevolg en de veelzĳdige Kim kon aan een langdurige 
revalidatie beginnen. Kim is er net 20 en heeft nog een zeer 
mooie toekomst voor de boeg. Dat is voor een groot stuk te 
danken aan haar gedrevenheid.
Kai Alaerts was er ook bĳ op de Olympische Winterspelen in 
Zuid-Korea. Toen hĳ twee jaar oud was, zette hĳ zĳn eerste 
stapjes op de latten. Later volgde een uitgebreid palmares. 
Trainen doet deze Brasschatenaar in Oostenrĳk. 
De drie aanwezige topsporters mochten van het gemeente-
bestuur een aantal cadeautjes in ontvangst nemen. Vicepre-
mier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon kwam 
eveneens zĳn appreciatie uitdrukken voor deze Brasschaatse 
talenten. Waarnemend burgemeester Koen Verberck stelde 
met een knipoog dat hĳ nog nooit zo dicht in de buurt van 
een Gouden Schoen was geweest.

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
M

et
 s

te
un

 v
an

 

www.thedress.be

Voor al uw bpost verrichtingen

HOOGBOOMSTEENWEG 17 | 2930 BRASSCHAAT | T 03 651 31 00 

D A G B L A D H A N D E L 

Pasfoto’s - Sleutels - Autoplaten - Rookwaren - Sigaren - Wenskaarten - Nationale Loterij

PATTYN

M
et

 s
te

un
 v

an
 

Bijles wiskunde, fysica, 

Schilderwerken

Computer probl.

Schilderwerken  b in-

Jonge vr. zoekt 

Zwembaden herstel-

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  

zilveren voorwerpen, juwe-
-

-

Hulp gezocht: Mijn zoon 

Te huur:

-

-
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DANIÈLE MAY

is hiring an 

ASSISTANT 
SHOP MANAGER

Fashion minded , motivated , 
ambitious and preferably 

with experience

Please send your CV to 

terence@telenet.be

Bredabaan 128 • 2930 Brasschaat

Aanmelden met c.v., dagelijks vanaf 17 u.
Maandag gesloten

Kapelsesteenweg 306  -  2930 Brasschaat

GEMOTIVEERDE STUDENTEN
voor weekendwerk

ZOEKT

 KFC Brasschaat
Frans geeft nog training tot 
20 juni 2018. Ons Sport-
kamp 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. 
Geboortejaar 2012 -2013 
training om 13.30 u. Kunst-
grasveld nabij de Hemel-
hoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans 
Van Bergen, T. 03/651 48 
90; 0477/575 411. kfcbras-
schaat@gmail.com.

Bekwame poetsvrouw 
gevraagd omg Miksebaan. 
Tel. 0486/482 666

Te koop: Stacaravan in 
Gooreind-Wuustwezel. 
Afm. 12m x 3.6m. Winter-
bestendig, dubbele begla-
zing, centrale verwarming 
gas, airconditioning, 2 
slpks, badk., gastentoilet. 
€ 20.000. Bezichtigen na 
afspraak: 0475/34 83 63

KNIPBON
 

2 STUKS KOPEN
= 

OP HET GEHEEL
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ONZE NIEUWE

ACTIE

Bredabaan 352 - 2930 Brasschaat - Tel. 03 653 37 79
U kan bij ons terecht met en zonder afspraak

Balayage actie

Kleuren actie

Keratinebehandeling

Heren snit

Wimperextensions
€ 80

Kort haar: € 70

€ 55

Kort haar: € 65

€ 45

Kort haar: € 90

€ 70

Half lang: € 88

€ 65

Half lang: € 79

€ 55

Half lang: € 110

€ 80

€ 12
€ 60

Lang haar: € 105

€ 75

Lang haar: € 90

€ 65

Lang haar: € 130

€ 100

kleuren, snit & brushing

balayage, snit & brushing

Wĳ  zoeken:

EEN CHAUFFEUR 
met rĳ bewĳ s BE, 55 plus

voor 16 uren per week, 2 dagen van 8u 
met werkgever overeen te komen

Pro-Garden BVBA
Bredabaan 948 B 2930 Brasschaat
Tel 03/652 11 73 - 03/652 11 74

boekhouding@pro-garden.be

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Brasschaat - Op woensdag 23 mei laatstleden organiseerden 
de uitvaartplanners van Quirijnen uit Brasschaat en Haast uit Ka-
pellen een boeiende avond rond waardig sterven en euthanasie.  
Professor Wim Distelmans, bekend van zijn strijd voor het recht 
op waardig sterven en het uitbreiden van de de euthanasiewet, 
gaf een uiterst boeiende lezing over dit onderwerp. Meer dan 100 
geïnteresseerden woonden de avond bij.

De Sereni uitvaartplanners willen hiermee de drempel verlagen 
over het onderwerp.  “Uiteindelijk sterft iedereen, maar wij wil-
len de mensen aanzetten om zich beter te informeren bij leven” 
zegt initiatiefnemer Paul De Backer. “Mensen kunnen bij ons te-
recht voor een uitvaartplan dat helemaal in detail kan worden 
uitgewerkt en bijgestuurd naar keuze. Op die manier zijn ook de 
toekomstige nabestaanden goed en duidelijk geïnformeerd en 
wordt er écht rekening gehouden met de persoonlijke wensen.  
Ieder mens is uniek, waarom zou elke afscheid dat dan ook niet 
mogen zijn?”

Het Leif plan kan je vinden bij je lokale en vertrouwde apotheker, 
voor een uitvaartplan kan je terecht bij Sereni – uw uitvaartplanner.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij 
de aanwezigen al hun vragen rond uitvaarten konden stellen aan 
de ervaren Sereni uitvaartplanners.

 Meer info kan je vinden op www.sereni.be
 Quirijnen I Sereni – 03 650 15 15
 Haast I Sereni – 03 664 20 62

INFO AVOND ROND WAARDIG 
STERVEN EN EUTHANASIE

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

0485/874 687 (Dirk)

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.

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

Heb je nood aan meer rust en ontspanning, 
kom dan mee mediteren met Ilse. 

We doen een hemel-aarde meditatie, dolfi jnmeditatie, mantrarang en trekken 
een engelenkaart. Je krĳ gt een hapje & drankje. 

Wanneer: 19 juni - 20u tot 22u30 
Waar: Oudehoeveweg 7 te Brasschaat • Bĳ drage: € 20

Voor info & inschrĳ vingen bel Ilse 0485/289 282 of ilsehouben77@gmail.com 
Indien je graag een ontspannende lichaamsmassage wenst, kan dit. 

Ik kom ook aan huis. Prĳ s € 50

BON VOOR MEDITATIE OF MASSAGE € 5 KORTING
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Oude baan 141 A  I  2930 Brasschaat  I  Tel. 0032 33268539  I  www.crystalclearskincare.eu
*Bon is niet cummuleerbaar met andere kortingen of actie en is niet inruilbaar voor cashgeld. Bon 1 x geldig en 1 bon/pers.

CA R A L IN DA 
S K I N  R E J U V E N AT I O N

MAAK UW HUID 
ZOMER KLAAR!

Crystal Clear Skincare Microdermabrasie 
biedt een veilige & gecontroleerde  

methode voor peeling.

Ideaal voor een stralende huid 
& huidverjonging!

GRATIS decolleté behandeling t.w.v.  
€ 25 bij microdermabrasie van het gelaat.

BON

ENERGY
BOOST

BON
2 CRYOSAUNA SESSIES  
VOOR DE PRIJS VAN 1*

CryoSaunaCenter - Oude Baan 143 - 2930 Brasschaat 
*Bon is niet cummuleerbaar met andere kortingen of actie en is niet inruilbaar voor cashgeld.  
Bon 1 x geldig en 1 bon/persoon. Bij vragen neem contact op met: info@cryosaunacenter.com 

Boek nu jouw Cryo Sessie: cryosaunacenter.com

Brasschaat is een sportieve gemeente, dat is al 
langer bekend. Maandag 4 juni was voor enkele 
topsporters een zeer speciale dag. Liefst 4 spor-
ters hebben olympisch niveau bereikt en dit liet 
het gemeentebestuur niet zomaar voorbij gaan. 
Daarom werden deze ontvangen in de trouwzaal 
van het Gemeentehuis: Janice Cayman (gouden 
schoen voetbal), Kim Vanreusel (deelname aan 
Olympische Spelen in PyeongChang), Kai Alaerts 
(deelname Olympische Spelen PyeongChang) en 
Arthur Van Doren (beste hockeyspeler ter wereld) 
deze laatste kon echter niet aanwezig zijn. Sche-
pen van sport Adinda Van Gerven benadrukte dat 
deze jonge topsporters Brasschaat niet enkel op 
lokaal en Europees vlak maar ook op wereldniveau 
op de kaart hebben gezet. Tot slot werden de aan-
wezige sporters in de bloemen gezet door Minister 
Jan Jambon.

BRASSCHAATSE TOPSPORTERS ONTVANGEN OP GEMEENTEHUIS 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
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OPEN ZONDAG 24 juni van 10u tot 16u

0496 96 78 21

Mon Bonbon, Bessie & Barnie, 

Huis te huur: Bierwertslei 
22 (MTH) 2slpk, voor-
en achtertuin, garage, 
zolder, kelder, prijs: €940 
Beschikbaar vanaf 1 juni 
gsm: 0485/37.55.90 

Ik let op uw huisdier. 
0466/423 250 - 0033/622 
445 916

Jongeman zoekt werk, 
tuin, schilderen, 5j. erv. 
0484/970 789

Te koop: Heren - en da-

de twee. 0473/186 205

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be
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Gediplomeerd verpleegkundige geeft professionele massage

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

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

OPENING 23 JUNI
VAN NIEUWE PRAKTIJKRUIMTE 

IN BRASSCHAAT
TOPmassage van KOP tot TEEN

TOPSPORTmassage!

Er zijn cadeaubonnen en een klantenkaart

Absolute Service werft aan! Wij zoeken professionele huishoudhulpen.
Wij bieden de BESTE voorwaarden in de sector! Hoger uurloon én bedrijfswagen vanaf 32u per week

Absolute Service is een dienstenchequebedrijf in de regio rond Antwerpen. Als professionele huishoudhulp ga je eenmaal of meerdere keren 
per week langs bij een aantal vaste klanten. Tot jouw takenpakket behoren poetsen, koken, wassen, strijken en boodschappen doen. 
Wij bieden: een hoger loon dan wat gebruikelijk is in de sector, een eigen bedrijfswagen, ook voor privégebruik, werkkledij of werkkle-
dij-vergoeding, transportvergoeding, afwisselend werk met dienstencheques, vaste klanten in uw buurt, een flexibel uurrooster, op maat van 
je persoonlijke situatie
Wij vragen: een passie voor huishoudelijk werk, discretie en betrouwbaarheid, zelfstandig kunnen werken

Interesse? Aarzel niet langer en contacteer ons! Wie weet word jij onze nieuwe VIP-collega!

Absolute Service - Stationsstraat 36 - 2950 Kapellen - 03 317 04 70 - www.absoluteservice.be - info@absoluteservice.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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Man zoekt tuinwerk en 
schilderen. 0465/591 870

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

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 

Dames en heren, verwen 
uzelf. Pedicure, manicure, 
eksterogen, ingegroeide 
nagels. A. huis m. voet-
massage. Enk. op afspr. 
0496/908 029

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

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

premie innovatieve acties

Brasschaat wenst de Brasschaatse handelaars 
te ondersteunen die investeren in acties die de 
beleveniswaarde voor de klant en de
aantrekkelijkheid van de handelszaak
verhogen. Voorbeelden hiervan zijn paskamers 
optimaliseren, kinderhoekje inrichten,
gevelcommunicatie verbeteren, verlichting
aanpassen, ...
Deze premie kan aangevraagd worden door 
winkeliers, horecazaken alsook dienstverlening 

een ondersteuning van 50% van de geraamde 
kosten met een maximum per type actie.
De nieuwe oproepronde waarin je je voorstel kan 
indienen loopt van 25 juni tot en met 31 oktober.
Snel zijn is de boodschap want de aanvragen 
worden behandeld volgens het principe
“wie eerst komt, eerst maalt” en dit tot ofwel het
totaalbudget opgebruikt is ofwel tot de
oproepronde afgelopen is.

2e oproepronde premies ondernemers
Brasschaat lanceert na een succesvolle eerste ronde een nieuwe oproep om in te
tekenen op de premies om het ondernemerschap en de handelaars te ondersteunen.

premie comfortverhogende diensten

Brasschaat en de middenstand koesteren hun 
klanten en wensen hen nog meer in de watten te 
leggen. Daarom zijn we op zoek naar
ondernemers die op een creatieve manier
comfortverhogende diensten kunnen aanbieden 
in het Brasschaats winkelgebied.
Deze diensten zijn gericht aan de handelaars
en/of rechtstreeks aan hun klanten. Pluspunt 
voor de jury bij het beoordelen van deze
projecten is dat deze diensten ook de beleving bij 
het shoppen verhogen. Projectvoorstellen
kunnen ingediend worden vanaf 25 juni tot en 
met 31 oktober. Er zullen door een professionele 
jury twee laureaten uitgekozen worden die elks
€ 5.000 krijgen voor hun project.

meer info
www.brasschaat.be
T 03 650 03 20
kmo@brasschaat.be
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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

Dienstencentra Brasschaat
Alle mantelzorgers zijn zeer welkom op het info- en verwenmo-

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove

Dienstencentrum Vesalius

Dienstencentrum Antverpia

mannelijke stemmen

kom = gratis

op 18 juni

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

M
et

 s
te

un
 v

an
 

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

Bredabaan 309, Brasschaat M
et

 s
te

un
 v

an
 

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

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

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



DAAR IS DE ZOMER! 

*

*
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Met de korte versie van deze voorstelling wonnen ze de Delft 

weer op een voetstuk te zetten. De klassieke rolverdeling is ver-

tische voorstelling”.
Wanneer: Zaterdag 16 juni 2018 om 20.30 uur
Waar: Zaal ’t Kerkske, Kapelsestraat 182 te 2950 Kapellen.
Prijs: € 15,00 (goedkoper ziet u ze echt nergens)
Reservatie: via www.ktuna.be of avondtoilet@proximus.be 
of 0485/216.474. Tegen deze ballen kan de wereldbeker 
niet op! Lees er meer over op www.degestamptemeisjes.nl
of op hun Facebook pagina.

BALLEN 2.0

Speciaal voor de lezers van de Brasschaatse Film verloten we 5 x 2 
tickets. Vermeld dat je het in de Brasschaatse Film hebt gelezen in je 

mail naar ktuna@telenet.be of avondtoilet@proximus.be 
Een onschuldige hand doet de rest.

Speciaal voor de
lezers van de

5 DUOTICKETS

AVONDTOILET en KTUNA 
Presenteren
DE GESTAMPTE MEISJES

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 ???

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

dansers iedere bezoeker en liet hen zien wat dansen betekent 
voor hen. 

ook al de dansers en de talloze vrijwilligers danken voor hun 

DANSSTUDIO PIVOLTÉ
VERWELKOMDE 4800

TOESCHOUWERS!

Huisje te huur gevraagd
Ver van gsm-masten en 
antennes. hoeft niet in 
Brasschaat te zijn. Verder 
weg is zeker goed en 
waar men geen slaap-
pillen nodig heeft voor 
een gezonde nachtrust. 
Ook voor onze kinderen. 
Telefoon: 03/458 07 14 

Ik zoek schoonm. werk, 
babysit, huish. Spr; Eng. 
0465/589 496

Te koop herenschoenen 
nieuw m44 - 15 euro/paar. 
Tel. 0476/664 204

Alle graafwerken: met 
minigraafmachine, grep-
pels, voor nutsvoorzie-
ning, uit doen hagen, strui-
ken, enz. 0474/204 607

Opruimen van huizen, 
appart.,  garage, enz. 
Kleine afbraakwerken. 
0474/204 607

Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook zaterdag en 
zondag. 0486/430 828

Te huur: Garage Centrum 
Brasschaat. 03/663 58 58 
- 0475/435 858

Gezocht: poetsvrouw, 
4 à 5 u,-/week op za of 
zo. Perfect Nl-talig, eigen 
vervoer, zelfstandig kunne 
werken. Enkel ernstige 
kandidaten aub. 0498 500 
859 Nuyts 

Zoek lieve opvang 2 chi-
huahuas in september Bel 
0475633036 

Tuinen Kris Herremans 
zoekt Tuinarbeider 

MET ervaring en/of 
opleiding tuinaanleg en 

-onderhoud.
Contact Gsm 
0477/261.353

Inboedels opruimen bel 
vrijblijvend 0478536719

Een vakkundig schil-
der-behanger voor uw 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz.. Ik maak 
gebruik van de kwaliteits-
verven: Sikkens, Boss en 
Sigma. gsm: 0479/284979 
emai l :  danny.weyck-
mans@telenet.be btw: 
BE 0889 211 965

Te huur: Brass. C. recent 
rust. app. Verd. 1 Hofstr.  
40 1-2 pers. 2 slpk. gar. 
mog. Tel. 03/651 77 68

Te huur: Studio centr. - 
Schoten gemeub. € 495 
vr. 0495/214 041

59 j. jongeman zoekt 
lieve vrouw. 0472/641 207

Te huur: App. 2 verd. 3 
slaapk garage tuin. Ter-
nincklei 8 € 1.050 euro 
 
AANKOOP ALLE WA-
GENS, jong & oud, met of 
zonder schade. Erkende 
handelaar. Voor meer info 
0476/749 178

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

ONTMOSSEN 
REINIGEN 
COATEN

OPRIT - TERRAS 
GEVEL - DAK

0484/46.10.20                   
www.deluxeservices.be

TE HUUR:
STAANPLAATSEN
voor mobilhomes,

caravans
en oldtimers.

 
Kalmthoutsesteenweg  

242 A  Wuustwezel 

0477/250 448 
0477/250 441
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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

Kalmthoutsesteenweg 193A  -  2990 Wuustwezel
Openingsuren:

Maandag & Woensdag van 13u tot 17u • Zaterdag van 10u tot 18u
www.bestoutletcompany.be

GROTE STOCKVERKOOP

Andere modellen ook te verkrijgen : 2-zit, 3-zit, zetelbed

Meer dan 200 kwalititeitsvolle matrassen in stock

GRATIS LEVERING BINNEN 20 KM

van zetels
 matrassen 
 boxsprings

aan scherpe prijzen
PROMOPRIJS €899

80x200cm: € 169
90x200cm : € 189
140x200cm : € 329

Meer dan 50 boxsprings voorradig 
Nu ook verkrijgbaar in maat 180x210

160x200cm : € 359
180x200cm : € 449

Te huur Appartement, 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  

Ik geef bijles aan kinde-
ren van de lagere school. 
0477/970.504
 
Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446

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

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

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

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



editie 2018 van start!
Brasschaat is rijk aan gepassioneerde ondernemers. En die zetten we graag in de kijker.

Komende 6 maanden gaan we op zoek naar 
dé klantvriendelijkste ondernemer van 2018.

nomineer voor 27 juli jouw 
klantvriendelijkste ondernemer 

via www.brasschaat.be

Hoe gaat dit nu precies in zijn werk?
Tussen 1 juni en 27 juli 2018 of fase 1 kan 
je als consument een ondernemer nomineren. 
Dit kan uitsluitend online via www.brasschaat.
be. Vorig jaar ontvingen we meer dan 500 
nominaties. Alle genomineerde ondernemers 
gaan door naar fase 2, namelijk de stem-
mingsronde. Tussen 1 augustus en 30 sep-
tember is het aan de ondernemer om klanten 
warm te maken tot stemmen. In 2017 werd er 
door een kleine 3500 consumenten gestemd. 
Op basis van deze stemmingsronde zullen 20 
ondernemers doorgaan naar de laatste fase 
op basis van de meeste stemmen. Voor de 
winkelzone centrum zullen er 10 ondernemers 
doorgaan. 
Voor de winkelzones Maria-ter-heide, Betha-
nie en Driehoek als voor de winkelzones Ma-
riaburg, Vriesdonk en Kaart gaan er telkens 5 
ondernemers door. Tijdens oktober en novem-

aan mystery shoppers en een bezoek van 
onze jury! De uiteindelijke winnaars van deze 
prijs maken we bekend tijdens de nieuwjaars-
receptie 2019 voor inwoners.
Dé klantvriendelijkste ondernemer van 2018 
ontvangt een oorkonde met een gouden label 

maar ook een individueel begeleidingstraject 
dat leidt tot een inspiratie box met mogelijk ac-
ties ter verbetering in zijn of haar onderneming. 
Bijkomend kan deze winnaar beroep doen op 
een premie van maximaal 2500 euro als terug-
betaling van 50% voor de realisatie van deze 
acties. De ondernemer op de tweede plaats 
ontvangt een oorkonde met een zilveren label 
en een publiciteitspakket ter promotie van zijn/
haar onderneming in lokale media
(waarde 1000 euro). De ondernemer op de 
derde plaats ontvangt een oorkonde met een 
bronzen label en een publiciteitspakket ter 
promotie van zijn/haar onderneming in lokale 
media (waarde 500 euro).
 
Ben jij een ondernemer en wil je graag mee-
dingen naar deze prijs?

naar alle fysieke winkelpunten in Brasschaat 
en voeren we heel wat promotie via verschil-
lende kanalen zoals Brasschaatse Film, soci-
ale media en de gemeentelijke website.
Meer informatie kan je terugvinden op de pagi-
na’s ondernemen via brasschaat.be. Of je kan 
contact nemen met de dienst lokale economie 
en toerisme via kmo@brasschaat.be.

Tips van ondernemers (winnaars 2017) voor 
ondernemers:
Dagbladhandel Pattyn: Niet opgeven, hoe 
moeilijk het tegenwoordig ook gaat in bepaal-
de sectoren!
Le Ballotin: Benader en dien de klant, zoals 
je het zelf zou willen ervaren. Vriendelijkheid 
kost niets, en is de beste reclame.
Optiek Jan Huysmans: Blijf vooral jezelf!
Do’s Store: In plaats van zelf de hele tijd het 
woord te nemen is het vooral belangrijk om te 
luisteren naar je klant en je in zijn belevenis-
wereld te verplaatsen enkel zo ontdek je zijn 
of haar behoeftes en kan je volledig aan hun 
verwachtingen tegemoet komen. Behandel ie-
mand altijd zoals jezelf ook zou willen behan-
deld worden. Als een klant vervelend is, neem 
dit nooit persoonlijk, vaak komt dit gedrag door 
andere gebeurtenissen die vooraf gegaan zijn 
aan het winkelbezoek. Toon begrip en blijf 
vriendelijk en respectvol in alle omstandighe-
den. Wees eerlijk en communiceer open. Als 
je niet kan tegemoet komen aan de klant zijn 
behoeftes is het beter om dit gewoon te zeg-
gen. Enkel zo kan je een goede langdurige 
klantenrelatie opbouwen.
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dé klantvriendelijkste ondernemer van 2017 gouden label; Optiek Jan Huysmans
Bij deze ondernemer in Maria-ter-Heide kan je terecht voor optische bril-
len, zonnebrillen, sportbrillen, contactlenzen en producten, verrekijkers, 
loepen en microscopen.
Hoe heb je de deelname in 2017 ervaren?
Het was een enorm succes. We kregen zeer veel positieve reacties van 
klanten en het is natuurlijk heel leuk om als winnaar te mogen eindigen.
Wat is klantvriendelijk volgens jou?
Een goede service geven maar ook een prima kwaliteit voor de juiste 
prijs. Uitdaging zien in het oplossen van problemen en ervoor gaan. En 
natuurlijk altijd vriendelijke en geduldig blijven!

winkel: Bredabaan 1003 te Brasschaat
email: info@o-j-h.be
website: www.o-j-h.be
telefoon: 03 633 09 88
open: ma: 14-18u, di/woe/do/vrij: 9-12u30 & 13u30-18u, za: 9-12u30 & 13u30-17u

dé klantvriendelijkste ondernemer van 2017 
zilveren label; Le Ballotin

dé klantvriendelijkste ondernemer van 2017 
zilveren label; Dagbladhandel Pattyn

dé klantvriendelijkste ondernemer van 2017 
zilveren label; Corbello & Callestino

Bij deze ondernemer in wijk Kaart kan je terecht voor tijdschriften, boe-
ken, wenskaarten, geschenkartikelen, rookwaren, bpost, pasfoto’s, sleu-
tels, nummerplaten en dranken.
Hoe heb je de deelname in 2017 ervaren?
Zeer aangenaam! Vlot verloop van de wedstrijd! Keep on smiling! :)
Wat is klantvriendelijk volgens jou?
De klant zo goed mogelijk verder helpen en zorgen dat deze met een 
glimlach de winkel kan verlaten.

winkel: Hoogboomsesteenweg 17 te Brasschaat
telefoon: 03 651 31 00
open: ma/di/woe/do/vrij 7u30-12u30 & 13u30-18u za 8-13u

dé klantvriendelijkste ondernemer van 2017 
zilveren label; Do’s Store

Bij deze ondernemer in Patio Donk kan je terecht voor een zeer uitgebreid 
gamma hoog kwalitatieve wol soorten en toebehoren. Je kan er inspiratie 
opdoen in de handwerk bibliotheek of snuisteren tussen de vele patroontjes.
Geen zin om te handwerken? In het mode assortiment vindt je vast wel 
iets naar jouw keuze. Je vindt er heel wat Belgische ontwerpers!
Hoe heb je de deelname in 2017 ervaren?
Deelnemen aan de prijs was een zeer positieve ervaring. Gewoon het feit 
dat klanten juist jou nomineren is al een fantastische erkenning. Daar-
naast was het bezoek van de mystery  shoppers spannend en leerzaam. 
Ook het jurybezoek was heel aangenaam en professioneel. De prijs is 
uiteraard de kers op de taart en we zijn heel dankbaar en trots om het 
zilveren label te mogen etaleren. De waardering en reacties van onze 
klanten waren fantastisch! 
Wat is klantvriendelijk volgens jou?
Elke dag trachten wij onze klanten warm en hartelijk te ontvangen. Het is 
vooral belangrijk om te luisteren naar de behoefte van onze bezoekers. 
Door te weten wat de klant juist verlangt, kunnen wij tegemoet komen aan 
hun wensen. Vaak hebben klanten technische vragen over handwerken 
en dan is het belangrijk om tijd te maken en de juiste feedback te geven 
zodat ze snel met hun werk verder kunnen. 

winkel: patio Donk, Donksesteenweg 214 te Brasschaat
email: info@do-store.be
website: www.do-store.be
telefoon: 03 647 14 25
open: di 14-18u, woe 10-17u, do/vrij 10-12u30 & 14-18u, za 10-17u, zo 10-14u

Bij deze ondernemer in wijk het cen-
trum kan je terecht voor ambachtelijk 

en toebehoren, geschenkmanden 
en een uitgebreid gamma aan zoute 
en zoete delicatessen.

winkel: Bredabaan 309 
 te Brasschaat

website: www.callistiono.be
telefoon: 03 653 08 68
open: ma/di/woe/do/vrij
 9u30-12u30 & 13u30-18u 
 za 9u30-18u

Bij deze ondernemer in het centrum kan je terecht voor  verschillende ont-
bijtmenu’s maar ook broodjes, panini’s, salades, warme en koude snacks, 

Hoe heb je de deelname in 2017 ervaren?
Allereerst zijn we zeer blij dat wij in januari deze mooie prijs in ontvangst 
mochten nemen. Het is een bekroning waar wij nu al vier jaar met bezig zijn.
Wat is klantvriendelijk volgens jou?
De klanten een goed gevoel geven. Een ongedwongen sfeer creëren. 
Vriendelijk zijn, altijd! Zorgzaam zijn, in alles, zowel in de bediening, als 
met de producten die we op tafel serveren.

winkel: Bredabaan 232 te Brasschaat
email: info@leballotin.be
website: www.leballotin.be
telefoon: 03 651 48 62
open: ma/di/woe/do/vrij/za 8u30-18u

 17
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E V E N T S

2 0 1 8

Bredabaan 889 • 2930 Brasschaat
www.groenejager.be • info@groenejager.be • 03/663.28.40

Reserveren via
info@groenejager.be
of tel. 03/663.28.40

We bekijken de
beschikbaarheid en

bevestigen uw reservatie.

Reservaties zijn enkel 
geldig na bevestiging en 

betaling op
BE69 0689 0938 0178

In een sfeervol kader
Salons De Groene Jager beschikt over feeërieke en stijlvolle 
zalen tot 300 personen met heel wat troeven om er een ge-
slaagd event van te maken: omgeven door een prachtige tuin 
van 2,5 hectare, een ruime privé parking.

Gastronomisch genieten.
Wij trakteren u en uw genodigden op onze warme gastvrij-
heid en innovatieve gerechten. Al onze producten zijn vers 
en we hechten zeer veel belang aan kwaliteit en presentatie.

LUNCH WILDMENU
28/10/’18 - 12u - € 85

OUDEJAARSAVOND
31/12/’18 - 19u - € 170
5-GANGENMENU ALL IN TOT 4 u.

ZOMER HIGH TEA*

08/07/’18 - 15u - € 35
WINTER HIGH TEA*

11/11/’18 - 15u - € 35*High Tea:
in samenwerking met

“De Plantage” uit
Beveren-Waas.

Thee-sommelier
Karine Opgenhaffen
vertelt u graag meer

over haar passie en laat u 
proeven van verschillende 

theeën en infusies.

www.deplantage-theeshop.eu
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KAPELLEN
KOERSPLEINDREEF 47
Ruime gezinswoning gelegen nabij het centrum 
van Kapellen en het park. Deze bel-etagewoning 
beschikt over 4 slaapkamers, ruime living op 
parket, open keuken met eetplaats en toegang 
tot terras, grote garage, polyvalente ruimte van 
50 m² en verzorgde tuin. Vele mogelijkheden. 
Geschikt voor vrij beroep of als 2-woonst. EPC: 501
€ 355.000

KAPELLEN
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

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

STABROEK

HOEVENEN

EKEREN

EKEREN

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

AUGUSTIJNSLEI 128 - 2DE
Zeer rustig gelegen ruim appartement ca 140 m² 
met 2 slaapkamers, living 50 m², modern ingerichte 
keuken en een garage in verzorgd gebouw op 
enkele minuten van Bredabaan en centrum van 
Brasschaat. Lift aanwezig. EPC: 216

€ 795 + € 40 kosten

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’. 
Grondoppervlakte ca. 252 m². EPC: 536

€ 260.000

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

SPECHTLAAN 11 - 2DE
Bijzonder gunstig gelegen ruim appartement met 
3 slaapkamers en garage.Aangename groene 
woonomgeving op kleine afstand van Centrum,-
Bredabaan en park van Brasschaat. Instapklaar 
appartement voorzien van alle hedendaags 
comfort.Bouwjaar 1998. EPC: 173

€ 295.000

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

€ 259.000

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
€ 230.000

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

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

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

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 71
Gerenoveerde woning met praktische zij-ingang, 
2 ruime slaapkamers waarvan 1 met dressing en 
tuintje gelegen nabij het centrum van Ekeren Donk. 
Recente badkamer en keuken. Nieuwe pcv-ramen 
met hoogrendementsglas. EPC: 640

€ 225.000

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

GROTE MOLENWEG 142
Super charmante half open bebouwing. Met
5 slaapkamers, ruime leefruimte en 2 badka-
mers. Ook de grote Zuid geörienteerde tuin met
zwembad is een meerwaarde. Ideale grote 
gezinswoning voor het gezin dat graag een ruime
tuin heeft. EPC: 512

€ 349.000

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

€ 259.900

BRECHT

SCHOTEN

WUUSTWEZEL

BRECHT

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

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

WUUSTWEZEL
HOGE HEIDE 51
Rustig gelegen buitenverblijf in blokhut-systeem 
met 1 slaapkamer op mooi perceel van 677 m². Aan-
gename ligging bij camping ‘Keienven’. EPC: 1489

€ 125.000

Uw eigendom verkopen?

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

info@goetstouwers.be • na kantooruren 0478 422 757

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

HOEVENEN
MARKT 6 - DAKAPPARTEMENT
Fantastisch gelegen penthouse in hartje Hoevenen. 
Voorzien van 2 slaapkamers, ruime badkamer en 
leefruimte. Ook de open keuken en het Zuid-Oost 
geörienteerd terras zijn een groot pluspunt. Auto-
staanplaats mogelijk.

€ 310.000

(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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BOUWWERKEN LEIDINGWERKEN GRAAFWERKEN

Ruiterijschool 14 - 2930 Brasschaat - 03 651 39 51 - info@gravo.be - www.gravo.be

WWW.GRAVO.BE

Garage S.W.A.

www.autologic.com

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

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

Te Koop: Mercedes CLS 
320 CDI , Aug/2006, 88000 
KM Luxe uitvoering, Auto-
maat, GPS Vraagprijs: 
euro 16.000 03/6332448

Te huur: ruim app. 125m² 
Lage Kaart 320 Brass. 2e 
verd. gr. badk., 2 slpks 
mog. 3. T. 0475/384 880 - 
0495/509 874 - 0486/320 
172. €645/mnd

Te koop Spanje/Altea: 
nwbw LOFT 2de lijn, 50 
mtr vn strand: 1 slpkmr, 
1 bdkmr, airco, luxe afwr-
kng, garageplts, zwembd 
PRIJS 75.000 EURO, TO-
PINVESTERING VOOR 
PARTICULIER: INFO 
rob@janssenspartner.
com Tel. +34 634 342 324

Schilderw., tegels, park., 
mets., afbr., tuin gr. en kl. 
0487/478 290

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

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

TERRAS-
RENOVATIE

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

Gratis advies 

0491/883 597

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

KAARLEGGER
uw toekomst
0472/883 227

TE HUUR 
Ondergrondse parkings 

en garageboxen. 
Broomansakker 

(Centrum Brasschaat) 
03/651 21 21

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Wandel gratis mee met een natuurgids. 
Zondag 17 juni 2018

Geleide wandeling door het 
Klein Schietveld. Thema: 

“Drijven maar niet vergaan” 
Het Klein Schietveld maakt deel uit van het Kamp van Brasschaat, 
een militaire basis die begin 19e eeuw te Brasschaat door de 
Nederlanders gesticht werd.  Het gebied heeft een oppervlakte 
van 840 ha, inclusief het vliegveld en de niet voor publiek open-
gestelde delen. Vanaf 1817 ging de Nederlandse legerleiding 
op zoek naar uitgestrekte gebieden waar men de in Vlaanderen 
gelegerde troepen, zonder de plaatselijke bevolking al te veel voor 
de voeten te lopen, kon laten oefenen. De “Brescaatsche Heide” 
gelegen halfweg tussen de garnizoenssteden Antwerpen en Breda 
kwam in aanmerking, tenminste het westelijke, hoger gelegen 
deel, waar geen vennen en moerassen waren. Zo vestigde het 
leger zich op 25 april 1820 op het Frederiksplein, gelegen aan wat 
vandaag de Garçondreef is. Het Klein Schietveld werd in gebruik 
genomen in 1859. Toen alleen het deel tussen de Essensteenweg 
en de macadamweg naar het vliegveld. Bij latere uitbreidingen 
in 1921 en 1956 werden de bossen o.m. rond en noordelijk van 
het Fort tot tegen het domein De Uitlegger toegevoegd. Er kwam 
een spoorverbinding met het station van Kapellen en een sport-
stadion. Later had in het gebied ook de jaarlijkse Military plaats, 
een parcours voor paardenrennen met weinig respect voor de 
natuur. Het Klein Schietveld vormt samen met het gebied Grote 
Heide (gelegen tussen Essensteenweg en Bredabaan) en Het 
Groot Schietveld één van de grootste en indrukwekkendste aan-
eengesloten heide- en vennengebieden van Vlaanderen. Beslist 
een bezoek waard! Deze wandeling leidt ons door een bijzonder 
intact gebleven natuurgebied met een verrassende biodiversiteit. 
Van duinenpartijen tot hoge venen… het militair bewind had ook 
voordelen! Afspraak om 14 uur aan de eco-parking van Kwartier 

museum).  De wandeling is gratis. Iedereen van harte welkom!!! 
Organisatie: Natuurgidsen Brasschaat (V.M.P.A.)

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

Schild., faca., cornichen, 
dakgoot, vliesbeh., badk. 
renovatie. 0484/063 094

TE HUUR: App. Vuurkrui-
senlei, 2V -2 slpk. -Ing. Kk. 
-Bergpl. + Gar. 690€+K. 
Bez. na tel. afspr. 0486 
842568 

HAIRSTYLING 
SERNEELS

zoekt leercontract 
meisje of jongen

0497570975

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Renovatie - aanleg 
onderhoud - snoeiwerken 

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

Trefpunt Okra Brasschaat Driehoek
Bij het begin van het verlof nodigen wij u uit op onze vijfde volks-
spelen voor jong en oud. Woensdag 4 juli 2018 Okra lokaal 
Drieheem Rerum Novarumlei 47, 2930 brasschaat. Inschrijven ter 
plaatse aan 1 euro. Voor de kinderen een gratis drankje en een 
prijs; Iedereen welkom! Kom meedoen! Lekker actief.
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Geassocieerd notaris Hans DE DECKER te Brasschaat heeft toegewezen op
6 juni 2018 onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid 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.

Voorlopig toegewezen mits de prijs van €176.000
Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouw-
boekje, eventueel huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen 
geldig vertegenwoordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Recht van hoger bod: Art. 1592: Een ieder heeft gedurende vijftien dagen na de toewijzing, 
het recht om een hoger bod te doen. Het meer gebodene mag niet lager zijn dan een tiende van 
de hoofdprijs van de toewijzing; het mag evenwel niet lager zijn dan tweehonderd vijftig euro en 
het moet niet hoger zijn dan zesduizend tweehonderd euro. Verdere inlichtingen op het kantoor 
van de verkoophoudende notaris.

Hopelijk wordt het snel echt zomer en kunnen we uitkijken naar 
lekkere barbecues met vrienden, de zotte ambiance van het WK 
voetbal, een hele resem festivals en zalig lang terrasjesweer. 
Uiteraard hoort daar een frisse pint, een lekker glas wijn of een 
sprankelende gin-tonic bij. Wij hopen dat je er met volle teugen 
van geniet, maar niét als je nog moet rijden. Want een échte 
BOB heeft nul op…
Rijden en drinken? Dat gaat niet samen
Ondanks de inspanningen om iedereen te sensibiliseren, blijft 
rijden onder invloed van alcohol een groot probleem in België. 
Naast dronken rijden brengt ook het rijden onder invloed van 
drugs grote risico’s met zich mee. Er zal ook aandacht gegeven 
worden aan het rijden onder invloed van drugs.
Nul op? Bedankt BOB!

brengen na een avondje stappen? Kunnen ze blindelings op jou 
vertrouwen voor veilig vervoer als jullie de bloemetjes samen 
buitenzetten? Of neem jij steevast de taxi of de bus, zelfs als je 
maar één glaasje op hebt? Chapeau, dan ben jij goed bezig! En 
dat kunnen wij alleen
maar toejuichen. Ook de BOB-zomercampagne geeft je graag 
een schouderklop met de slogan ‘BOB, en trots erop!’.
Surf naar www.ikbob.be voor meer informatie.
Op naar een verkeersveilige zomer
Voor de lokale politie Brasschaat is verkeersveiligheid een ab-
solute prioriteit. Heel het jaar door proberen wij mensen te moti-
veren om op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen. 
Wij voeren ook heel wat controles uit. Vanaf vrijdag 8 juni tot en 
met maandag 3 september 2018 gaan we dat nog actiever doen 
in het kader van de
zomercampagne BOB. Laat je niet vangen, wees een échte 
BOB, en trots erop!

BOB, EN TROTS EROP!
PZ BRASSCHAAT ONDERSTEUNT

DE BOBZOMERCAMPAGNE VOLUIT

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

GEZINSBOND
Laatste zitdag -woensdag 20 
juni-  voor de vakantie: be-
stel t.e.m.dinsdag 19/6 gsm 
kaarten,cinematickets,lijnka
arten en NMBS passen met 
korting!Tijdens de Kaartse 
Kermis: op 1 juli organiseren 
we een 2-de handsbeurs voor 
speelgoed voor en door kin-
deren ,begeleid door een vol-
wassene. Meer info op www.
gezinsbond.be/brasschaat

Ruil je punten om bij 
Blokker of Carrefour voor 
compleet pakket stickers.

De bijhorende Artis Historia 
boeken zijn eveneens 

bij Blokker en Carrefour 
verkrijgbaar.
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Verzamel 250 Artis 
Historia punten

Meer info vind je op:
www.brandweerbrasschaat.be
www.brandweerzonerand.be

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

VOLWASSENENATELIER ‘T KRATJE
OPENDEURDAGEN - 16 EN 17 JUNI 2018 

Het volwassenatelier ’t Kratje in Wuustwezel (Gooreind) sluit zijn creatief werkjaar af met een ten-
toonstelling, demonstraties en op zondag een Open-Art ambachtenmarkt. Het voorbije jaar kon-
den de cursisten en enthousiaste geesten op verschillende gebieden hun creativiteit botvieren. 
Er werd gegoocheld met kleuren en lijnen in olieverf, acryl en aquarel en creativiteit en techniek 
gingen hand in hand met artistieke en functionele voorwerpen in het klei-atelier. Naar jaarlijkse 
gewoonte kon iedereen naar believen werken rond het jaarthema “In de Keuken”. Een ruime se-
lectie van de creaties die het denken en de handvaardigheden van de cursisten weerspiegelen, 
wordt tentoongesteld in de gebouwen van ’t Kratje: vormings-centrum, Gasthuisstraat 7, 2990 

opendeurweekend van 16 en 17 juni.
Zaterdag 16 juni en zondag 17 juni
Opendeurdag met tentoonstelling van werken die in de loop van dit werkjaar gemaakt zijn in ons 
atelier en door onze cursisten.
Tentoonstelling van de creaties gemaakt rond ons jaarthema “ In de Keuken”

Zondag 17 juni:
Opendeurdag met tentoonstelling .
Vanaf 11.00u tot 16.00 u: “ Kunstige en Creatieve Open-Art Shop”en “Ambachtenmarkt”.
Afsluitend rond 16.30u: met een aperitiefje en bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd; 
uitreiking van de trofeeën rond het jaarthema.
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ZOLDERAFWERKING
EN GYPROCWERKEN

0470 01 35 85
info@stucagyp.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

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

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

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

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)

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

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

GROTE ROMMELMARKT 
ten voordele van Samana MTH Brasschaat

parking Kerkedreef (achter kerk) - op zondag 16 september. Huur-
prijs € 3 per meter. Opbrengst stand voor standhouder, huurprijs 
en cafetaria voor Samana. Uw inschrijving is geldig na betaling 
contant of per overschrijving op rekening Ziekenzorg Samana 
MTH: BE98 9731 5567 1593. Info Betty Germain, Bredabaan 
1149/1 Brasschaat MTH tel 03 663 38 80. Bij afwezigheid Rita 
Wens, Pastorijstraat 28 Brasschaat Driehoek. Tel 03 633 21 65
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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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Kunstkring Caerde is ver buiten de grenzen van Sint-Mariaburg 
gekend en bekend door hun vele tentoonstellingen. Reeds eer-
der waren leden van de kring te gast in het Wijkcentrum Mari-
aburg aan het Van de Weyngaertplein 38. Op zaterdag 23 en 
zondag 24 juni brengen ze er een groepstentoonstelling, die van 
11 tot 18 uur kan bezocht worden. Jan Daneels, Michel De Smet, 
Leo Van Hullebusch, Teo Van Stappershoef stellen hun werk ten-
toon. Vrijdagavond 22 juni vindt te 20 u de vernissage plaats.

KUNSTKRING CAERDE 
STELT TENTOON IN

WIJKCENTRUM MARIABURG

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
DAGUITSTAP MIDDELBURG: DONDERDAG  19  JULI

zeeuwse bolus, maken we een boottochtje over de grachten van Middelburg. Zo zien we de stad vanop 
het water. Daarna wandelen we richting Zeeuws Museum, na even halt te houden aan het prachtige 
stadhuis. We eten ’s middags een museumlunch: soep en twee lekkere, grote sneden brood met zeeuwse 
kaas en hesp ( geen drank inbegrepen ). Na een gegidst bezoek aan het Zeeuws Museum, is iedereen 
vrij om het stemmige stadje te ontdekken of om de gezellige winkeltjes te bezoeken en evt tegen de 
avond nog iets te eten in de talrijke restaurantjes. Onze bus vertrekt terug rond 19h00. Prijs ( bus + 

Zeeuws museum ): 50€ pp/ leden, 55€ pp/niet leden. Inlichtingen en inschrijven bij Esther Weymeersch 
- tel 03.344 07 96. Gelieve steeds eerst telefonisch de namen door te geven + uw telefoonnummer en 
dan pas te betalen op het rekeningnummer van Femma Brasschaat centrum BE28 1030 4543 9720.
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

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

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

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

v.l.n..r. dr. Joris Aerts, dr. Geert Sierens, Koen Verberck, 
Ludo Van Kets, dr. Joost Baert
De nieuwe Huisartsenwachtpost Noordrand in Bras-
schaat is afgelopen weekend feestelijk ingehuldigd. De 
wachtpost bij AZ Klina vervangt vanaf 16 juni de klas-
sieke wachtdienst in het weekend en op feestdagen voor 
de gemeenten Essen, Kalmthout, Brasschaat, Brecht en 
Wuustwezel. Alle huisartsen van de regio nemen deel.  
De gloednieuwe huisartsenwachtpost Noordrand gaat 
zaterdag 16 juni pas écht van start, maar afgelopen za-

De huisartsenwachtpost is een initiatief van De Huisart-
senkringen Kalmthout en Essen-Nieuwmoer en de Huis-
artsenverenigingen Brecht-Wuustwezel en Brasschaat.  
AZ Klina verleent graag haar steun aan dit initiatief.  
Door de aanwezigheid van de huisartsenwachtpost zou-
den ook de wachttijden op de spoeddienst moeten ver-
korten. De wachtpost zal elk weekend bemand zijn van 
vrijdag 19u tot maandag 8u. De avond voor een feest-
dag kan je er ook terecht vanaf 19u tot 8u ’s morgens de 
dag na de feestdag. Praktisch: Ingang Spoed - Huisart-
senwachtpost (Volg ‘2’), Augustijnslei 100, Brasschaat 
- Meer info: www.hwpnoordrand.be

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

Te huur: Ruim app., Do-
mein Blauwhof Kapel-
len. 2de Verd. Inkom liv., 
kkn, berg, 2 slk, 2wc, 2 
terassen. 1 Badk. 1 dou-
cheruimte met lavabo. 
Ondergr. garage, buiten 
parkeergelegenh. genoeg. 
Lift, parlefoon, gepans. 
deur. Vrij. Prijs € 1.050. 
Tel. 03/685 75 70

Nanny  zoekt  werk , 
babysit, poetsen, strijk 
e.a.w. Spr. Eng. en Ned. 
0465/724 831 (Lilian)
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Kapelsesteenweg 58, Brasschaat - 03/647 33 03

EPC 671 kWh/m² (vv,vg,wp,gmo,gvkr)

TOPPER TE KOOP

EPC 196 kWh/m² (vg,wp,gmo,gvkr) 

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

KALMTHOUT-HEIDE 

Moderne villa op ca. 1761m², 
lichte living + OH, 

3 slaapkamers, grote garage, 
enz. Te moderniseren. 

TOPLIGGING!

€ 445.000

KAPELLENBOS bij Golf: 

Topklassevilla op ca. 
10.095m², riante living, 

luxe leefkeuken, 
4 slaapkamers, 

3 badkamers, hobbyruimte, 
binnenzwembad, enz.

€ 1.650.000

Bij interesse, gelieve contact op te nemen met
0032(0)3/677.10.99 of tom@fransboden.be

Frans Boden bvba
Grond- afbraak en rioleringswerken

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding

ARBEIDERS
VOOR RIOLERINGSWERKEN C(E)

MACHINIST ZUIGWAGEN
RIJBEWIJS C(E)

opleiding binnen het bedrijf

KRAANMAN MET ERVARING
RIJBEWIJS C

www.fransboden.be

Frans Boden bvba
Grond- afbraak en rioleringswerken
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TE HUUR

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

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan Brasschaat-Centrum
Handelspand met woonst. GLVL 
handelsruimte of prakti jk, gr. 
keuk., terras, hof, wc, garage 
met servitude. 1e verd. living 
en keuken. 2e verd. 2 slpks m; 
ingem. kasten, badk. en wc. 
O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname). Bezichtigen 
alleen na afspraak. EPC: 128

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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

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

UIT DE HAND TE KOOP
DEURNE: -
tement op 1ste V met salon-eetkamer, hall, keuken met 
terras, kleine slaapkamer, grote slaapkamer, badkamer 
met douche en toilet, kolenkelder KL1 en provisiekelder 
PL1 – klein beschrijf !
BERCHEM: Wapenstilstandlaan  12 - te renoveren 
appartement op 8ste verdiep met hal, keuken, living 
met sierschouw, eetkamer, 2 slaapkamers met terras, 
badkamer, WC.
MERKSEM: Lambrechtshoekenlaan 155 - appartement 
2de V met hal, berging, wc, wasplaats, badkamer, 2 
slaapkamers, living met eethoek en open keuken.
MERKSEM: Sluitberg 4 - gunstig gelegen appartement  
4deV met lift, inkomhal, vestiaire, living met open haard, 
parket en terras, halfopen ingerichte eiken keuken, ruime 
berging met douche, ingebouwde kasten, badkamer, 
apart toilet, 1 grote slpk met terras, 1 kleine slpk, eiken 
binnendeuren, dubbele beglazing, garagebox achter het 
gebouw (3 m x 5,20 m) met automatische poort en kelder. 
MERKSEM:
verdiep met  hal, wc, living, keuken, terras, badkamer, 
vestiaire, berging en 2 slaapkamers, tussenkamer, berg-
plaats 5 en garage 33.
MERKSEM: Olmenbrug 23 - mooie bel-etage met GLVL : 
hal met vestiaire, garage ( 2 wagens ), bureel, bergplaats, 
tuin - 1ste V : living, keuken, wc, terras- 2de V : 3 slaap-
kamers, badkamer, WC.         
MERKSEM:
veel mogelijkheden – kelder - Glvl : gang, traphal, living, 
eetkamer, slaapkamer, buro, keuken, wc, veranda, tuin - 
1ste V : nachthal, 3 slaapkamers, badkamer met douche, 
wc, voorraadkamer
SCHOTEN:
appartement met  2 slaapkamers, keuken, living, badka-
mer, apart toilet, kelder.

Problemen met uw 
verwarming, gas of mazout? 

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

Gespecialiseerd in: 
Onderhoud en herstelling 

CV gas/stookolie
met wettelijk reiniging 
en verbrandingsattest.

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

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

SMEEDIJZEREN DEUREN en RAMEN?
03/889.81.08

Kwalitatieve binnendeuren? Parket- of gietvloeren?

Nieuwe showroom:

www.FERENCO.be

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

DEZE MAAND GRATIS PLAATSING
BIJ AANKOOP VAN EEN DEUR T.W.V. €150

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Gevraagd
STUDENTEN

m/v
Zaterdag & zondag.

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
voor vakantieperiodes en 

weekends!! 
Brasserie

De Hoge Boom
 Hoogboomsteenw. 94

 2350 Kapellen

DRINGEND
GEZOCHT

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

verkoopster
13 u week

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

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

WWW.HUUR1BOX.BE  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

ALLEEN?
Niet meer lang!

Leuke, actieve m/v 
vinden hier nieuwe 

Bel voor afspraak 
in de buurt.

0474/263 751 
www.b-loved.be
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info@prinskavelhof.be  •  t. 03 340 18 75  •  www.prinskavelhof.be

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

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

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

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

Waar het leven écht begint

TE HUUR
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BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

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

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in De Streekkrant, op De Woonkijker 
op ATV (weekdagen om 14u en 16.45u, weekends om 9u en 16.45u), op ATV teletekst, op Internet 
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

heeft heeft toegewezen op 7 juni 2018, onder de
opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod:

GEMEENTE KAPELLEN - DERDE AFDELING

WOONHUIS
Merellaan 14

KENMERK: Een woonhuis op en met grond en verdere aanhorigheden te 2950 Kapellen, Merellaan 14, 
volgens titel en thans ten kadaster gekend sectie M, nummer 0104M2P0000, met een oppervlakte van 

Ref EPC: 20180504-0002055348-1, Waarde: 691 kWh/m². Oppervlakte: 951 m2- K.I.: € 1.797,00.

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-
lijk via trapluik. Deze indeling is louter informatief.

BESCHIKBAAR: Onmiddellijk.

BEZICHTIGING: Woensdagen van 16.00u tot 18.00u en zaterdagen van 11.00u tot 13.00u.

STEDENBOUW: Vg - Wg - Gvkr - Gdv - Gvv - blanco bodemattest.

INTEGRAAL WATERBELEID: -
stromingsgevoelig gebied. Het onroerend goed is niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een afgeba-
kend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

TOEGEWEZEN MITS: € 270.000
Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel 
huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn in het 
bezit van statuten en machten.
Recht van hoger bod Art. 1592: Een ieder heeft gedurende vijftien dagen na de toewijzing, het recht om een hoger bod 
te doen. Het meer gebodene mag niet lager zijn dan een tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het mag evenwel niet 
lager zijn dan tweehonderd vijftig euro en het moet niet hoger zijn dan zesduizend tweehonderd euro. Verdere inlichtingen 
op het kantoor van de verkoophoudende notaris.

Notaris Peter Geeraerts te Brasschaat
heeft heeft toegewezen op 7 juni 2018, onder de

opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod:

WOONHUIS
te 2180 Antwerpen-Ekeren,

Vuurkruisenstraat 21
KENMERK: Stad Antwerpen, 35e afdeling, Ekeren, 4de afdeling. Een woonhuis op en met grond en 
verdere aanhorigheden, volgens titel en thans ten kadaster gekend sectie F, nummer 0665C3P0000. 

kWh/m². Oppervlakte: 175 m²- K.I.: € 421,00.

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 
indeling is louter informatief.

BESCHIKBAAR: Onmiddellijk.

BEZICHTIGING: Woensdagen van 16u tot 18u en zaterdagen van 11u tot 13u.

STEDENBOUW: Gvg - Wg - Gvkr - Gdv - Gvv - blanco bodemattest.

INTEGRAAL WATERBELEID: Het onroerend goed is niet geheel of gedeeltelijk gelegen in mogelijk of 

afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

TOEGEWEZEN MITS: € 142.000
Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel 
huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn in het 
bezit van statuten en machten.
Recht van hoger bod Art. 1592: Een ieder heeft gedurende vijftien dagen na de toewijzing, het recht om een hoger bod 
te doen. Het meer gebodene mag niet lager zijn dan een tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het mag evenwel niet 
lager zijn dan tweehonderd vijftig euro en het moet niet hoger zijn dan zesduizend tweehonderd euro. Verdere inlichtingen 
op het kantoor van de verkoophoudende notaris.

EKEREN

HET VERBROEDERINGSCOMITÉ GAAT WEER 
NAAR BAD NEUENAHR-AHRWEILER

Dit op 11 augustus en 20 oktober 2018. 11 augustus gaan we de herdenkingsplaats Kamp 
Rebstock, bezoeken met gids in Marienthal, Ahrweiler, Bad Neuenahr en bezoek aan  Duitslands 
tweede oudste wijnkelder waar er natuurlijk ook wijn kan geproefd worden of druivensap. 20 
oktober gaan we wandelen in Bad Neuenahr-Ahrweiler lange of  korte wandeling , we nemen 
voor ’s middags een picknick mee en onderweg zal men ons van een natje voorzien. Goede 
wandelschoenen  voorzien. Wij voorzien ook nog het wijnkelderbezoek. Bij beide reizen worden 

voorzien. Prijs van beide reizen 52 euro. inbegrepen is; ontvangst met broodje, bezoeken, warm 
avondmaal, en busreis. Uw inschrijving is pas geldig na betaling. Volledige terugbetaling tot 21 
dagen voor de afreis. Het comité kan beslissen de reis af te lasten, bij te weinig inschrijvingen. 
Inschrijven bij Carina Verster-Rotthier Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat. Tel 03/2956340
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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

 
 

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 ***

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

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

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

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

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
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

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

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834
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BURGELIJKE 
STAND

Vanderstraeten Dieuwke 23-05, Sint-Lenaarts
Bonnez Seb 23-05, Brasschaat
Snoeckx Marie 22-05, Schoten
Van Poucke Ellie 22-05, Brasschaat
Al Saadi Ilya Abdel Salam 21-05, Brasschaat
De Vylder Daan 24-05, Schoten
Chabâa-Amimou Amani 22-05, ‘s Gravenwezel
Danis Olivia 22-05, Kapellen
Geysen Ferre 22-05, Wuustwezel
Kaplan Tiffany Emilia 23-05, Brasschaat
Peducasse Evita 23-05, Brasschaat
Knockaert Anaïs 25-05, Kalmthout
Popa Lucas Maximus 25-05, Sint-Lenaarts
Blumberg Odette 26-05, Brasschaat
Mestdagh Eliv 26-05, Schoten
Roepers Justin 28-05, Brasschaat
Pulinckx Hidde 25-05, Brasschaat
De Jonghe Ruben 27-05, Ekeren
Eyckmans Maxime 26-05, Bornem
Aholu Zion Ruben 28-05, Hoevenen
El Fikri Rayan 29-05, Antwerpen
Smets Eva 25-05, Schoten
Driesen Liv 25-05, Stabroek
De Saeger Lenn 28-05, Kapellen
Dierckx Fil 28-05, Brasschaat

Fooy Emma 29-05, Merksem
Fooy Mia 29-05, Merksem
Mbulsi Randy 28-05, Kapellen
Borghgraef June 31-05, Schilde
Kenis Kobe 29-05, Brecht
Van Langenhove Danira 31-05, Kalmthout
Waem Jasper 30-05, Hoevenen
Smet Lio Jane 30-05, Schoten
Thans Daan 28-05, Brasschaat
Van den Keybus Ties 31-05, Essen
Attigui Sajid 31-05, Brasschaat
Blommerde Emily 02-06, Kapellen
Vanhoutte Cedric 02-06, Ekeren
Dhaliwal Eloïse 16-05, Kalmthout
van der Linden Derek 09-05, Brasschaat
Breugelmans Seph 09-05, Wuustwezel
Van Dijck Fons 16-05, Sint-Lenaarts
Thijs Vince 15-05, Schilde
Mandé Liam Emiel 21-05, Brasschaat
Sargsyan Arno 19-05, Merksem
De Wachter Laura 25-05, Stabroek
Van Halewyck Louis 21-05, Wuustwezel
Van Wallendael Stan 01-06, Kapellen
De Graeve Louis 05-06, Brasschaat
Kussé Alix 30-05, Zandvliet

Peeters Jörgen te Brasschaat met Stenten Roxanne, te Brasschaat
Vandevelde Robin te Brasschaat met Van Coillie Yasmine, te Brasschaat
Van den Brandt Erik te Brasschaat met Klomklieo Nittaya, te Brasschaat
Cattoir Gabriel te Brasschaat met De Wever Astrid, te Brasschaat

Lemaire Jacques, 81 jaar, Schoten
Koolen Mathilda, 94 jaar, weduwe van Beniest Jozef, Antwerpen
Goemaere Agnes, 85 jaar, echtgenote van Hertling Carl, Kalmthout
Dekkers Julius, 86 jaar, weduwnaar van Aerts Frieda, Kalmthout
Verschueren Josephina, 71 jaar, Echtgenote van Vissenberg Jaak, Wuustwezel
Cox Nicole, 71 jaar, echtgenote van Desaert Pierre, Brasschaat
Guldentops Irma, 85 jaar, Brasschaat
Vandijck Maria, 86 jaar, echtgenote van Hendrikx Henricus, Kapellen
Alexander Margareta, 73 jaar, echtgenote van Verbeeck Lodewijk, Brasschaat
Cap Juliette, 81 jaar, weduwe van Pieters Gustaaf, Brasschaat
Vervelde Klaas, 94 jaar, weduwnaar van Langereis Catharina, Schoten
Van den Bleeken Maria, 88 jaar, weduwe van Valkiers Franciscus, Brasschaat
De Troch, 85 jaar, echtgenote van Waterschoot Franciscus, Schilde
Roels Marcel, 90 jaar, weduwnaar van Van Wanrooy Cornelia, Brasschaat
Katz Carolina, 83 jaar, echtgenote van van Ruiten Nicolaas, Kapellen
De Swerdt Frans, 79 jaar, echtgenoot van Mussche Blanche, Brasschaat
Vinck Anita, 65 jaar, Kalmthout
De Volder Roland, 83 jaar, echtgenoot van Schools Constance, Brasschaat
Jacobs Maria, 84 jaar, weduwe van Van de Wiele Xavier, Brecht
Van de Keybus Johan, 53 jaar, echtgenoot van Augustyns Ingrid, Kalmthout
Van Dyck Jeanine, 65 jaar, Brasschaat
Taveirne Rufin, 81 jaar, echtgenoot van Verheyen Anna, Wuustwezel

Ophal ing huisvui l  juni

GFT

MAANDAG   18
DINSDAG   20
WOENSDAG  21
DONDERDAG   22
VRIJDAG     23
ZATERDAG   24

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    11
DINSDAG    12
WOENSDAG  13
DONDERDAG   14
VRIJDAG      15
ZATERDAG   16

Ophaling huisvui l  juni

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

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):

16-17/06 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

16-17/06 Fockaert Lieve 0476/306 624

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

16-17/06 Dr. De Meulenaere 03/605 62 38

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

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat
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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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‘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

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

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

03 653 52 90

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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


