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BREDABAAN 358

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

BOBO Fashion damesmode • maat 36 - 46

SUPERSOLDEN 
alles

-60% en -70%

F A S H I O N
Voel je goed !

17

-50%-40%

JUWELEN & 
BRILMONTUREN
2 goedgevulde etalages 

échte koopjes - grote merken 

‘t AfslankHuys
Brasschaat • Bredabaan 465
03 337 97 87
Kapellen • Hoevensebaan 27
0484 95 57 78 NIEUW
Schoten • Verbertstraat 21B
03 284 04 84
Schilde • Turnhoutsebaan 465
03 337 97 87

Ook te Antwerpen, Aarschot, Aartselaar, 
Berchem, Boechout, Beerse, Keerbergen, 
Herentals, Geel, Eeklo, Sint-Katelijne-Waver,

ONTVANG GRATIS SESSIES !

de workout met garantie

START 
DEALS

ACTIES
t.e.m. 5/02

Actie voor alle 
contactlensdragers!!!WIN!

Kamado BBQ
t.w.v. € 1100

Koop lenzen aan in onze winkel, vul een antwoordkaart 
in van Cooper Vision en maak kans op ‘t winnen van 

een Kamado BBQ!!

Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88 

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

GEZOCHT:

MEDEWERKER 
BOUWBEDRIJF

Voltijds, ruwbouw/metselwrkn,
jonge ploeg, gn erv. vereist.

Meer info: 0493/445.202

KaBo Kalmthoutse
Bouwwerken

Nieuwbouw renovatie- en verbouwingswerken
Tel. 0493/445 202 Email.info@kabo-bvba.be

GRATIS
SCHATTING

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

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

3 COUPONS HALEN 2 BETALEN
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!
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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

Opgelet! Tijdens de Bijbel-expo gaan de erediensten van 4 & 11 febr. 
door in Gilo Kaart, ingang Middelkaart. Parkeren kan op de speelplaats

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

Aankoop van oude zaken

Indien u iets te koop hebt, kom ik graag kijken.
Tel. Peter Claes 0496/86.01.65

 Alle voorwerpen in glas of kristal
 Alles in zilver en verzilverd (ook bestekken)

Alles in porselein en biscuit

 Oude kant, oude medailles, blikken dozen
 Oude postkaarten, doodsprentjes, Liebig
 Alle oude kleinmeubelen
 Oude zakhorloges en polsuurwerken
 Oude munten en oude kerstballen
 Oude fantasiejuwelen (ook gouden en zilveren)

WAFEL VERKOOP!
Ten Voordele van een 8-jarig meisje 

dat aan een nierziekte lijdt en 

1 EMMER VAN 700GR. = € 10
Voor meer info of om te bestellen kan je terecht op 

0468/417 811 of 0486/319 022

op rekeningnummer BE18 0636 3672 0765

gevraagd

Meisjes / verantwoordelijke
Dagen / uren o.v.t.k. Zeer goede verdienste.

Open van maandag t/m zaterdag van 19u tot ...

www.candlelightbar.be

The VIP Studio

Nicola
Bredabaan 469 | Brasschaat | 03 430 62 72 | 0487 620 801
Openingsuren: di t/m za van 9 tot 18 u. do avondservice open van 9 tot 20u. Maan- en zondag gesloten

Valentijnactie
Actie geldig 

t/m 20/2
Reserveer tijdig 

op 0487/620 801

wassen, knippenen föhnen

€ 30,-
en de partner gratis

samen met uw partner

luksjuweeltjes bij Juwelier Yolande aan de Bredabaan in het 

KERSVERSE MISS BELGIË
SHOPT BIJ JUWELIER 

YOLANDE TE BRASSCHAAT

Koppel gezocht voor on-
derhoud sportterrein. Tel. 

Heer 63j z. zorgen zoekt 
via deze weg jongere 
dame met stijl. Hou zelf 
van cult. + gastr. + reizen. 
Tuinliefhebber en kids. 
Professioneel minder ac-

700 (ik bel terug).

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 

en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-
mog. lijkt. Vergeet niet het 
H. Hart te danken met de 
belofte dit ber. te public. vr. 
de bekomen gunst. Dank. 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. L.B.

Te koop gevraagd: 2de H. 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn. Geen geremde. 

Te huur: 

KFC Exc. Kaart
zaterdag 3 februari

zondag 4 februari

KFC Brasschaat
zaterdag 3 februari

zondag 4 februari

Alle pleisterwerken, klei-
ne werken, binnen de 
week uitgevoerd. Vakman 

TE HUUR
Sint-Job, HOB, zeer 
rustig, 70m v. straat. 
GLVL: hal, liv., kkn, 
veranda, bureel, inp. 
gar., kelder, wc, ber-

badk., afz. douche, 
wc, overloop, berging. 

Tel. 03/636 18 61 
Bezicht. na afspraak

Student zoekt bijverdien-

ring horeca

Dame zoekt  b i jverd. 
weekend. Horeca of op-

Vrouw zoekt poetswerk, 
babysit, bejaardenhulp. 

Vrouw 62j zkt vriend om 
samen leuke dingen te 
doen en te genieten v.h. 

Te huur: 
stnplts Bredabaan centr. 

Centrum van Bras-
schaat wordt groener

nenkort nog meer in het groen 

in het centrum en het winkelen 

genaam, waardoor Brasschaat 

dabaan in het centrum aan en dit 
tussen het gemeentehuis en de 

bekend om ons groene karakter 
en dat willen we doortrekken 

mensen om te komen shoppen 
in Brasschaat”, zegt schepen 

Brasschaat zo nog meer op de 
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Gratis stofzuiger Compact C1
bij aankoop van een Miele
wasmachine WKF 131 WPS*

* Actie geldig bij aankoop van een Miele WKF 131 WPS 
wasmachine, zolang de voorraad strekt.

GRATIS
STOFZUIGER

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat
T: 03 663 57 25 - www.electroquirijnen.be

ELECTRO QUIRIJNEN

Z e t e l b e d r i j f

GESLOTEN

 
www.HERFIL.be

NIEUWE OPENINGSUREN

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

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)

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

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

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

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

LUDIEK
2e hands dames 

merkkledij, schoenen 
en handtassen
Een vaste waarde 

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

Ludiek Boutique

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

oude en jonge
(top)wijnen
Ook volledige 
wijnkelders

CONTANTE BETALING
Tel. 03 219 60 06 
Fax 03 219 60 07 

GSM 0495 530 347
info@cavesdanvers.eu

IK KOOP

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 vin-
den hier nieuwe liefde. 

(35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak 

in de buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 31 januari
Dagsoep

Nasi Goreng 
met varkensvlees 

Donderd. 1 februari
Dagsoep

Steak met Zigeuner-
saus, aardappelnootjes

Vrijdag 2 februari
Dagsoep

Luikse balletjes 
met friet en sla

Maand. 5 februari
Dagsoep

Zalm onder 
parmezaankorst

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.

Absolute Service WERFT AAN! 
Wil jij deel uitmaken van een professioneel team? Wil jij onze klanten helpen in hun huishouden?
Hou je van huishoudelijke taken zoals poetsen, strijken, boodschappen doen en eventueel koken?

Dan hoor je thuis bij Absolute Service!

Absolute Service is een dienstenchequebedrijf in Noord-Antwerpen. Momenteel hebben we verschillende vacatures openstaan in Kapellen,
Brasschaat, Schilde en Schoten.

Wij bieden: een hoger loon dan wat gebruikelijk is in de sector, een eigen bedrijfswagen (je betaalt enkel het wettelijke voordeel ‘alle 
aard’ op deze wagen en je hebt verder geen kosten aan de wagen), ook voor privégebruik, werkkledij of werkkledij-vergoeding, transport-
vergoeding, 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 - Hoogboomsteenweg 243/3 - 2950 Kapellen - 03 317 04 70 - www.absoluteservice.be - info@absoluteservice.be

Gediplomeerd verpleegkundige geeft professionele massage

Mijn naam is Véronique Van Hoof 
praktijk in Mariaburg-Ekeren Maria-Theresialei 26

T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

Beste wensen voor het nieuwe jaar.
Al wordt het jaar misschien zo druk, 

vergeet niet dat 1,5 uur genieten 
van een deugddoende massage u goed doet.

Twijfel niet en bel me voor een afspraak.
Ik werk ook als revalidatie verpleegkundige 

maar we vinden wel een plaatsje
Tussen 9 en 21h, 7 dagen/week

€ 60 per keer en de 11de massage -50%

IFANG  IMKERS VOORDRACHT:
Bijenplanten, een meerwaarde in de tuin

Vaak krijgen imkers de vraag: “Wat kunnen wij eigenlijk doen 
voor de bijen?” Het antwoord is heel eenvoudig. ”Plant bijen-
planten, zij zijn de basis van de imkerij”. Het moeten niet altijd 
bomen zijn, zelf in een kleine stadstuin is plaats voor krokus-
sen (een ideale stuifmeelleverancier in de winter) of voor 
laagstamfruitbomen of andere kleine bijvriendelijke struiken.
Interessante bijenplanten zijn planten die de bijen en andere 
insecten, zoals hommels, solitaire bijen en vlinders, goede 
nectar of stuifmeel bezorgen. Vaak zijn de inheemse soorten 
en sierplanten met enkelvoudige bloemen de meest interes-
sante. Cultivars van planten zijn vaak gekweekt om mooi 
te zijn, met dubbele , gevulde bloemen. Deze produceren 
geen of weinig stuifmeel en nectar... Probeer ook variatie te 
voorzien in de beplanting. Zo bestaan er bloeiers voor alle 
seizoenen. In de donkere wintermaanden is het eerste stuif-
meel van levensbelang voor de bijen. In de lente en de zomer 

nectar en stuifmeelleveranciers. De oppervlakte tuin en park 
in Vlaanderen is vele malen groter dan de totale oppervlakte 
aan beschermd natuurgebied. Aandacht voor biodiversiteit in 
het algemeen, en bijen in het bijzonder, in openbaar groen 

bescherming en het behoud van deze belangrijke diergroep.
Albert Reynaers, onze voordrachtgever, zal dieper ingaan 
op dit onderwerp. De voordracht  vindt plaats  op  dinsdag, 
06/02/2018  om 20h00 in  ons lokaal, Verhoevenlei 50 te 
Brasschaat. Deze vergadering heeft plaats onder auspiciën 
van AVI vzw, de Vlaamse overheid en de Europese Unie.  
Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom
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RAAMM   KERS
THUIS IN RAMEN EN DEUREN

Genieten met alle zintuigen!
Een keuken in lijn met jouw levensstijl.

Zijn je ramen aan 
vervanging toe?

Keukentoestellen en 
badkamerkraanwerk 
GRATIS* 

Thuismakers is  
inzetbaar voor elke 
renovatie-opdracht.
Het resultaat is 
steeds een totaal 
nieuwe woon-
beleving!

Thuismakers 
& Raammakers
Turnhoutsebaan 100
2970 Schilde

Bussestraat 44
2840 Rumst

T: +32 (0)3 500 04 13

info@thuismakers.be
info@raammakers.be

www.thuismakers.be
www.raammakers.be

* Voorwaarden beschikbaar in onze toonzaal.

Ramen kopen = 
voordeur GRATIS*
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VERLENGDE SALONCONDITIES TOT EN MET EIND FEBRUARI.

WELCOME BACK 
ADRENALINE

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be       

GRANDLAND X  4,0-5,5 L/100 KM   104-127 G/KM
MOKKA X  3,9-7,9 L/100 KM   103-155 G/KM 
CROSSLAND X  3,6-5,4 L/100 KM   93-123 G/KM
(gemeten volgens NEDC)

ONTDEK HET X-GAMMA VAN OPEL. 

FRIJTERS Kapelsestraat 128
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Rolluiken elektrisch ma-
ken. Plaatsen van voor-
zetrolluiken. Vrijblijven-

0485/429 105

Afslanken, gezond, meer 

Gsm: 0479/995 582

Te huur 

sen. Zomer “18. 03/663 
50 99 - 0474/914 422 - 
03/289 69 59

Col lec t ies .

 

Te huur:

Vrouw zoekt 

0484/107 673

Dame zoekt 

gevraagd: 
ker/ster in een tandart-

tel 0475260079

Aankoop van alle JONGE 

Gezocht:

Modern zeer goed

makkelijk bereikbaar met 

Details zie: Immovlan.be 
nr. RWB59822 

Vrouw zoek t  werk , 

Ned. 0489/980 185
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Welkom bij iBike!
Ontdek de topmerken van iBike 
in de mooiste fietsenwinkel van 
Brasschaat. 

ANTWERPEN | WILRIJK | DEURNE 
BERCHEM | EKEREN | EILANDJE 
VOUWFIETSEN |BRASSCHAAT

di-za 10.00-18.00u | Van de Wiellei 96
03 651 39 69 | brasschaat@ibike.be
www.iBike.be

#ibikefietsen

ons aanbod?
 ibike.be 

Verkoop
Verhuur&

www.antwerpmotorhomes.be

Officiële invoerder van

Antwerp Motorhomes
Antwerpsesteenweg 79
2940 Hoevenen-Stabroek

VAKANTIEPLANNEN ?

25 jaar ervaring
in klantenverzorging

Verhoevenlei 103
2930 Brasschaat

Tel. 0478 37 67 74

M
et

 s
te

un
 v

an
 

BEZOEK UIT DE HOOGDAGEN
VAN KFC BRASSCHAAT

N.a.v. de wedstrijd van KFC Brasschaat tegen Hoboken, werd een reünie georganiseerd van de 
ploeg van KFC uit de periode 1975-1977 (toen bevordering, vierde klasse KBVB). U ziet v.l.n.r.: 
Alain De Greef, Berke Hannes, Robert Van Overloop, François Delvaux, Willy Brees, Tom Versom-
pel, Pekke De Maeyer, Salvatore Polizzi en François Verbeeck. De aanwezigheid van de genoem-
de clubcoryfeën heeft de huidige ploeg van KFC spijtig genoeg niet kunnen inspireren om grootse 
dingen te doen, er werd helaas verloren met 0 - 3.

Vrouw zoekt poetswerk, 
huish. w., strijk. 0466/038 
004

Vrouw zoekt poetswerk, 
huish. w., strijk. 0467/622 
215

App te huur:De Borre-
kenslei 119 2slp.Groot 
terras Info 0495822174 

Poolse mann.  doen 
renovatiewerk:  bez., 
gypr., bet., park., schil-
deren., afbr. Ned. tal. Gr. 
prijsoff. Ref. 0496/084 
168  -  0496 /637  978

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, strijk, afwas, mass. 
0489/799 125

Klusjesman z.w. renov., 
schild., bk, kk. goed en 
proper werk. 0487/740 335

Wel 100 vrienden op fa-
cebook en twitter, maar in 
het weekend zit je alleen 
thuis?  kom eens uit je 
kot en maak echte vrien-
den in plats van virtuele. 

vereniging vanaf 45 plus. 
Bel Marc 03/216 12 82 of 
mail nr. denaeyermarc@
telenet.be

Prof. schilder zkt: Schil-
derw., behang. gypr., lam. 
€ 12.5/u. G. ref. uit Brass. 
0465/921 434

Te koop gevraagd: Spul-
len van zolder, Brocante, 
curiosa. 03/663 65 70

Vrouw zoekt schoonmaak-
werk, spr. Portugees en 
Nederlands. 0465/852 926

Te koop gevraagd: Moto 
GD 0485/874 687 Dirk

Schilder zoekt werk. 
Gsm 0483/483 936

Ophalen oude elektr. toest. 
wasm., tv, enz. en oude 
metalen. 0495/789 031

Snoeien en vellen van 
bomen. eigen hoogtewer-
ker beschikb. Goedkoop 
verwijderen van coniferen 
en laurierhagen. uitfrezen 
van stronken. 0498/714 
812

Te huur: Mooie Andalu-
sische villa te huur per 
week in juni en augustus 
in Mijas Golf, 10 km van 
Marbella, 3 km van strand, 
3 slaapkamers, 2 badka-
mers, groot overdekt ter-
ras, zwembad, afgesloten 
mooie tuin info tel 0477 
626 084
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Geel
Antwerpseweg 110
T 014 58 84 12
www.aupingplaza-geel.be
Openingsuren: ma-za: 10u-18u
woensdag gesloten
Open op zondag van 13u30-18u

Turnhout
Parklaan 1
T 014 96 01 44
www.aupingplaza-turnhout.be
Openingsuren: di-za: 10u-18u
ma en zo gesloten

Brasschaat
Bredabaan 515
T 03 653 03 60
www.aupingplaza-brasschaat.be
Openingsuren: ma-za 10u-18u
dinsdag gesloten
Open op zondag van 13u-17u

De exclusieve Auping speciaalzaak in Geel, Brasschaat en Turnhout

De wintermaanden zijn hét moment om je slaapkamer comfortabel en gezellig te maken. 
Wat je ook zoekt, Auping heeft altijd een warm winterdekbed, comfortabel kussen, stijlvol 

nu van 15% voordeel op het hele assortiment en slaap nog lekkerder deze winter! 

Actie geldig van 22/12 t.e.m. 4/2/2018. Kijk op www.auping.be/wintersale voor een winkel in de buurt en de actievoorwaarden.

WinterSale
maak je slaapkamer
winterklaar 15%

voordeel

Laatste
ACTIE
DAGEN
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De perfecte match bij Lingerie An

L I N G E R I E

Bredabaan 180  l  Brasschaat | T. 03 651 49 71
www.lingeriean.be | info@lingeriean.be

www.facebook.com/lingerie-an
Volg ons op 
Facebook

L I N G E R I E

2018… Een nieuwe start!
Ben jij op zoek naar:

WEEKENDWERK?
FLEXI-JOB?

VAST WERK?
voor keuken, zaal, bar en afwas

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat

Sint-Jozefparochie-Driehoek
Stiltemoment  woensdag 7 februari 2018

AANDACHT Het stiltemoment voor februari is dit keer op de 1ste woensdag ivm. aswoensdag 
de week daarna. Het thema voor woensdag 07 februari (19.30 u.) is:  ‘God houdt van (alle) men-
sen.’ “Houden van kun je bij Shakespeare niet leren”, zingt Miel Cools. Maar wel in de levendige 
verhalen van de bijbel. God houdt van alle mensen, en van ‘de minsten’ het meest. Hij kan niet 
anders. Hij is zelf mens geworden om het met handen en voeten te laten voelen. We kunnen 
het bijna niet geloven, omdat we gemakkelijk clausules inbouwen. God niet, hij houdt van elke 
mens, van het kleinste kind tot de grootste zondaar. Iedereen die dit leest is van harte welkom 
(ingang aan de achterzijde van de kerk).

ZOEKT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING 

COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BANK + VERZEKERINGEN  

• We zijn op zoek naar een commercieel medewerker die in ons 
 agentschap de commercieel medewerker kredieten en beleg-
 gingen zal ondersteunen. 

 samen met het kantoor te groeien.

 verzekeringsmarkt en bankwereld en beantwoordt aan de voor-
 waarden van het FSMA.

• de agenda beheren en afspraken maken met klanten.
• naast afspraken met bestaande klanten, ook telefonische klanten-

• klantendossiers voorbereiden
• Het behandelen, uitwerken van tarieven, opmaken en bijwerken 
 van polissen BOAR  
• Verwerken van deze polissen in Sigura (ervaring in deze is pluspunt) 
• Ontvangen van klanten aan het loket en instaan voor de basis-

 door ervaring

• u werkt graag zelfstandig aan bepaalde taken en hebt  ervaring 
 binnen de bank- en verzekeringen
• u bent nauwkeuring, organisatorisch ingesteld en kan omgaan 

• u beantwoordt aan de voorwaarden die opgelegd zijn door de 

 het verschil kunt maken
• een job dicht bij huis, in een uitdagende en dynamische omgeving
• aantrekkelijk loon aangevuld met extra legale voordelen

• Solliciteren doe je uitsluitend op volgend email adres van 
 de zaakvoerder: kurt.vanwinghem@vanwinghem.be met een 
 gedetailleerde CV.

KANTOOR BRASSCHAAT

Bredabaan 313 • 2930 Brasschaat
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Media Markt zo

( /v

Klaar om 
erin te 
vliegen?
1. Solliciteer 
 online via 
 www.mediamarkt-jobs.be 
 voor de winkel van je keuze

2.  Ontvang, na een positieve 
 screening door ons, een 
 uitnodiging voor onze jobdag 
 in Wilrijk op 7 februari 2018

3.  Beleef Media Markt, dompel je 
 onder in onze fi losofi e en word 
 één van onze nieuwe experten

Programma jobdag (3 uur)

1.  Voorstelling van MediaMarkt 
 als Best Workplace

2.  Eerste sollicitatiegesprek

3.  Interactieve oefeningen

Interesse in alle andere 
vacatures?
Ga naar onze jobsite 
www.mediamarkt-jobs.be
en solliciteer online!

EXPERT 
zoekt COLLEGA

www.mediamarkt-jobs.be

Media Markt Wilrijk, 

Deurne en Schoten 

zoeken gepassioneerde 

Verkoper(s) Telecom (m/v)

Jouw profi el
Ben jij die enthousiaste collega 
met een grote passie voor nieuwe 
technologie? Wil je onze klanten 
gidsen doorheen de fascinerende 
digitale wereld en hen dé ultieme 
belevenis bezorgen? Heb je zin voor 
initiatief, ben je flexibel én een 
échte teamplayer? Dan zou het wel 
eens kunnen klikken tussen jou en 
Media Markt.

Wij bieden
Autonomie

Als werkgever laten we ruimte voor 
initiatief en eigen inbreng. Op alle 
niveaus. Omdat een open cultuur 
stimuleert en innoveert.

Verantwoordelijkheid

We geven onze werknemers graag 
vertrouwen. Wie van aanpakken 
weet en verantwoordelijkheid 
neemt, krijgt bij ons alle kansen om 
door te groeien.

Fun

We bieden afwisselend werk in 
een collegiale sfeer met ruimte 
voor ambiance en fun. Geen Media 
Markt zonder teamspirit! 

Belgium

Best 
Workplaces 2017

Jobdag
Woensdag

7 FEB

Aankoop van uw klein antiek, oud goud, juwelen, 
gouden munten, oude bankbiljetten, bronzen en 

marmeren beelden, militaire medailles en retro spullen

Winkel Merksem: Lambrechtshoekenlaan 101
woensdag 14u-18u / zaterdag 10u-15u

Winkel Sint-Lenaarts: Dorpstraat 38
zaterdag 10u-15u

Mail: retrandvintage@hotmail.com
Wij aanvaarden enkel onbeschadigde stukken 

en geen reproducties

Inboedelservice R&V
Vakkundig opruimen van uw huis, appartement, zolder, 

garage, zomerverblijf, boerderij of na overlijden
Gratis prijsofferte, 7/7 dagen bereikbaar!

Tel 0483 26 89 06
Mail: inboedelgezocht@hotmail.com

Garage Sven Van Dongen nv

AUTOTECHNIEKER m/v
Voltijds, Om onze ploeg te versterken

Ervaring vereist

RECEPTIONIST / 
MAGAZIJNIER m/v 

Voltijds
Uw profiel:
U hebt ervaring in de autosector
U hebt kennis van autotechniek
U hebt talent voor organisatie
U bent vlot in omgang en u bent communicatief
U denkt klantvriendelijk
U werkt ordelijk en nauwgezet
U werkt vlot met computertoepassingen
U hebt een diploma hoger secundair – liefst technisch
Wij bieden:
Een gemoedelijke werksfeer in een gemotiveerd team
Afwisselend werk in een dynamische sector
Een modern merk met succes en toekomstperspectief
Een goed loon met bijkomende voordelen

Bent u de geschikte kandidaat voor een van deze werkaanbiedingen? 
Stuur uw cv met foto naar: vandongen.brasschaat@peugeot.be

Werft aan:
Peugeot verdeler te Brasschaat
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Angeline Flor Pua   
MISS BELGIË 2018

Shopper @juwelier Yolande

In 2017 heeft de bibliotheek van Brasschaat een oproep gelanceerd voor de poëziewedstrijd “Dich-
ter in Beeld”. Er waren niet minder dan 280 gedichten toegekomen, van 124 inzenders. Dat is 
een verdubbeling tegenover de eerste editie voor volwassenen in 2015. De uitdaging bestond er 
uit om een gedicht te schrijven bij een foto. Het beeldmateriaal voor deze poëziewedstrijd werd 
ter beschikking gesteld door laureaten van de eerste editie van FotoForum: Koen Cobbaert, Inez 
Kaukoranta, Mathilda Van der Borght, Wouter Maenhout en Karmen Ayvazyan, aangevuld met 
foto’s van Goedele Horemans. De jury bestond uit 6 deskundigen : Monique Bol (winnaar van de 
eerste editie), Daniel Billiet (dichter), Ilse Weber (poëziewerker), Noëlla Elpers (schrijfster), Peter 
Holvoet-Hanssen (dichter) en Goedele Horemans, dit met de steun van de secretaris Sjat Frans-
sen. Toen ieder jurylid een persoonlijke rangorde opgemaakt had en de scores opgeteld werden, 
was de winnaar toch nog een verrassing: het ging om een gedicht dat aanvankelijk onder de radar 
van de aandacht was gebleven: 1ste prijs (1000 euro): Anne Meerbergen met 'Hoe ze klonk' bij 
een foto van Karmen Ayvazyan. 2de prijs (500 euro): Felix Sandon met 'Kiem' bij een foto van 
Koen Cobbaert. 3de prijs (250 euro): Jan Vanmeenen met 'Wintervijver bij een foto van Goedele 
Horemans. 4de laureaat: Niels Blomberg met 'Stad aan zee' bij een foto van Inez Kaukoranta. 5de 
laureaat: Paul Vincent met 'Zolderraam' bij een foto van Mathilda Van der Borght. 6de en 7de lau-
reaat: twee weerhouden gedichten voor Yousra Benfquih met 'Er is een man die ik ken' bij een foto 
van Mathilda Van der Borght en met 'Gillen' bij een foto van Koen Cobbaert. 8ste laureaat: Anke 
Senden met 'Stilte' bij een foto van Goedele Horemans. 9de laureaat: Rik Dereeper met 'Station' bij 
een foto van Goedele Horemans. 10de laureaat: Gerard Scharn met 'Unica Zürn' bij een foto van 
Inez Kaukoranta. Prijs jonge belofte: Carlotta De Cooman met 'Windekind' bij een foto van Koen 
Cobbaert. De winnende gedichten en de foto’s waarbij ze geschreven werden, zijn nog tot en met 
8 maart 2018 te bewonderen in de hoofdbibliotheek.    

POËZIEWEDSTRIJD:
DICHTER IN BEELD 2017-2018

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

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

Te koop:  Accorede-
on-Hohner: Arietta - M1-
Rood+Acc 2 korig - 72 
Bas - Piano. Tel. 0476 

+ Riemen p.o.t.k.

G e v r a a g d :  D e f t i g e 
poetsvrouw, uren o.t.k. 
0475/746 507

GEVRAAGD: Deft ige 
poetsvrouw Uren en da-
gen overeen te komen. 
Centrum Brasschaat. 
0475 746 507

Te koop tweedelig skipak 
Tenson, Rood/blauw/ en 
één extra broek blauw 
(MPC), maat 50/52, zo 
goed als nieuw , prijs 95 
euro, tel 0475 21 30 36 

Te koop dames winter-
wandelschoenen, Colom-
bia Goretex, beige bruin, 
maat 38/39, als nieuw, 
drie maal gedragen, prijs 
50 euro tel 0475 21.30.36 

Gevraagd:  GARDEN 
PASSION BVBA Gemo-
tiveerde medewerker of 
jobstudent (m/v) gevraagd 
voor tuinaanleg & tuin-
onderhoud. Ervaring en 
rijbewijs BE zijn pluspunt. 
Contact : gardenpassion.
tuinen@gmail.com GSM : 
0494/89.62.22 

Te koop: Leren salon: ro-
buste salontafel, massief 
eik (120x46). Leren driezit 
+ 2xleren eenzit in perfec-
te staat. Prijs overeen te 
komen. 0499/364.997

Te huur: Nieuwe moderne 
assistentiewoning “Prins 
Kavelhof”, nabij centrum 
Brasschaat. Volledig geïn-
stalleerde keuken, 2slpk, 
douche, toilet + berging, 
fietsst.: alles aangepast 
aan personen met een 
beperking. 0498.299.501.
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PROFITEER NU VAN SALONCONDITIES OP HET HELE GAMMA!
Dit is hét moment voor een gezinsuitstap, naar het autosalon of naar uw Mazda-verdeler. Want van 12 tot en met 21 januari geniet
u bijzondere voorwaarden op al onze modellen. Kom de nieuwe Mazda CX-5 ontdekken, maak kennis met de stijlvolle Ginza’s of
laat u verleiden door onze royaal uitgeruste Editions. En zegt u het maar: met welke nieuwe Mazda wilt ú thuiskomen?

 3,4 – 7,1 (l/100 km) NEDC**  89 – 162 (g/km) NEDC**

Geef voorrang aan veiligheid. Milieureglementering (K.B. 19.03.04). www.mazda.be.

*Prijzen en voordelen geldig t.e.m. 31/01/2018 bij uw erkende Mazda-verdeler. Info en voorwaarden op mazda.be. Afgebeelde modellen: Mazda2 Ginza met optionele koetswerkkleur Soul Red, Mazda CX-3 Ginza met optionele koetswerkkleur Soul Red en Mazda CX-5 SKYCRUISE met 
optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. V.U.: Mazda Motor Logistics Europe nv, Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

**Volgens de nieuwe WLTP-testmethode bedraagt het brandstofverbruik van deze wagen -,- l/100 km en de CO
2
-uitstoot --- g/km. Vanaf 01/09/2019 zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001.

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132 - Brasschaat - 03 651 59 31 - www.garagedemeyer.be - bezoek ons ook op

19e GULDENSPORENQUIZ
Op vrijdag 16 februari 2018 kan je deelnemen onze jaarlijkse 
Guldensporenquiz. De quiz gaat door in Ons Middelheem, 
Bredabaan 425 (Brasschaat), om 20u, deuren vanaf 19u30, 
gepresenteerd door quizleider Alex Van Giel.
Naast de thema’s actualiteit, personen, geschiedenis, weten-
schap,… is er ook een themaronde ‘Vlaamse Beweging’.
Deelnemen doe je in ploegen van maximum 6 personen, per 
ploeg betaal je 15 euro (BE16 7340 1974 6074). Inschrijven 
Frederik Pieters - frederik.pieters@telenet.be - 0486-09 08 81

CUPIDO SCHIET RAAK IN HET DAKHUUS 
Februari is traditiegetrouw de maand van de geliefden. Nog geen inspiratie voor een origineel 
cadeau? Verras je partner eens met een leuke cursus! Wat dacht je van een cursus ontspannings-
massage ?  Of samen een leren koken in de cursus zomerbarbecue ? Of je kan ook samen een 
nieuwe taal leren.  Er starten nog verschillende kortlopende taalcursussen voor de zomervakantie. 
Je kan kiezen uit Spaans, Italiaans, of Turks of Thai  op reis. Starten ook nog binnenkort: je eigen 
feng shui sfeer ontwerpen, gitaar of mondharmonica, mindfulness, geld beleggen en nog veel 
meer leuke thema’s. Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 
696 (ma en do 13-17u, wo 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org.  Spring gerust ook eens 
binnen op de Bredabaan 696 in Brasschaat.
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Genieten in
de Algarve
Ontspan volledig in de 

-

www.portugalvillas.nl

VARKENSKOP
GAAT WEG VOOR 60 EURO

Het wordt stilaan een mooie traditie in onze gemeente: op het 
feest van Sint-Antonius, patroonheilige van Brasschaat, wordt de 
hoogmis gevolgd door de verkoop per opbod van vleeswaren-
pakketten geschonken door Brasschaatse middenstand. Sche-
pen Van Gerven werd de trotse eigenaar van een hele varkens-
kop en beloofde die thuis klaar te maken volgens het traditionele 
Brasschaatse recept met twaalf kruidnagels. De opbrengst van 
de vleesverkoop gaat volledig naar het Sint-Vincentiusfonds ten 
voordele van de minderbedeelden in onze gemeente.

VORMINGSAVOND 
Rouw en verlies 

door Manu Keirse
Donderdag 20 februari OM 20u 
- Gibo Mariaburg, Annadreef 
7, Brasschaat. De ouderver-
eniging Gibo Mariaburg en 
de Gezinsbond Brasschaat 
nodigen u graag uit op hun 
vormingsavond over rouw en 
verlies. Vroeg of laat krijg je 
te maken met het verlies van 
een persoon die je dierbaar is. 
Een ouder, een grootouder, je 
partner, een broer of zus, een 
(ongeboren) kind, een vriend, 
een klasgenoot ... De relatie 
en de omstandigheden van 
het verlies maken elk verdriet 
anders. Het gemis draag je 
echter je hele leven mee. Ver-
driet en verlies maken deel uit 
van het leven. En toch bereiden 
weinig mensen zich hier op 
voor. Zowel de rouwenden als 
de omgeving blijven met veel 
vragen zitten:
• Kunnen kleine kinderen de 
dood wel begrijpen?
• Moeten we kinderen niet be-
schermen tegen verdriet?
• Hoe kan je kinderen helpen 
een verlies te verwerken?
• Wat met mijn verdriet als ouder?
Eén ding staat vast: het verlies 
moet een plaats krijgen in het 
gezin en het verdere leven. 
Het vraagt (h)erkenning van 
het verdriet om verder te gaan.
Presentatie door Manu Keirse. 
Manu Keirse is klinisch psy-
choloog, doctor in de genees-
kunde, auteur van vele boeken 
en dé specialist in België en 
Nederland als het over rouw-
verwerking gaat. Deze rasver-
teller raakt ons met concrete 
verhalen die herkenbaar zijn 
en helend. Zijn verhaal maakt 
duidelijk dat verlies verwerken 
tijd vraagt. Gelieve op voorhand 
in te schrijven. Inkom: € 2,00
Inlichtingen en inschrijvingen: 
Arvid Van Staey, 0497/43.19.21, 
arvidvanstaey@hotmail.com

Te  koop:  Mass ieve 
k lass ieke  ee tkamer : 
dressoir (220x114), bar-
kast (106x195), tafel 
(180/280x100), 6 stoelen. 
Perfecte staat. Prijs: € 
150. Tel.0496 637579 of 
03 664.16.33

Te huur: Ruim 2 slk in Do-
mein Blauwhof Kapellen. 
2de Verd. Inkom liv., kkn, 
berg, 2 slk, 2wc, 2 terassen. 
1 Badk. 1 doucheruimte met 
lavabo. Ondergr. garage, 
buiten parkeergelegenh. 
genoeg. Lift, parlefoon, ge-
pans. deur. Vrij 1-3-2018. 
Prijs € 1.160 + € 150 vaste 
kosten. Tel. 03/488 60 81

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
PANNENKOEKEN-

NAMIDDAG
ten voordele van Samana. 

Op zondag 4 februari nodigt Sa-
mana Brasschaat Centrum Ie-
dereen - bomma’s en bompa’s, 
kinderen en kleinkinderen - uit 
om een lekkere pannenkoek te 
komen eten in de parochiezaal 
“Ons Middelheem”, Bredabaan 
423. Er is ook een stevige pint 
te krijgen. Een aangename 
manier om de zondagnamid-
dag door te brengen in een 
mooi kader en tegelijkertijd 
onze werking te steunen. Wij 
verwachten u vanaf 13.30u tot 
17u. Van harte welkom.

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

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM DAGUIT-

STAP  DOORNIK
Donderdag 15 maart vertrekt onze 
bus om half acht ( kerkplein cen-
trum) richting Doornik. Na een 

Hier weeft men unieke moderne 
wandtapijten en herstelt men an-
tieke wandtapijten. In het labo leren 
we alles ivm de zoektocht naar de 
juiste kleurmengeling en de kleuring 
van de wol/ zijde en katoen. In het 
atelier volgen we het weven van 
unieke moderne wandtapijten en 
het herstellen van antieke wandta-
pijten. We eten in een gezellig klein 
restaurant (voorgerecht, hoofdge-
recht en dessert). Daarna bezoeken 
we het Marionettenmuseum (met 
gids), een klein maar charmant 
museum met een unieke kollektie 
van marionetten van over heel de 
wereld: geregeld nodigt de gids 
ons uit om uit te proberen of we de 
marionetten elegant kunnen laten 
bewegen. We sluiten de dag af met 

daarna rijden we huiswaarts. Daar 
zowel het labo ’s morgens als het 
Marionettenmuseum kleine ruimtes 
hebben, kunnen er max 35 perso-
nen inschrijven : dus niet wachten 
om in te schrijven is de boodschap. 
Deze uitstap ( bus+chauffeur, 
gegidst bezoek aan Crecit, mid-
dagmaal zonder dranken, gegidst 
bezoek aan Marionettenmuseum, 
vieruurtje) kost 49€ voor leden en 
54€ voor niet leden.  Inlichtingen en 
inschrijven bij Esther Weymeersch 
– tel 03.344.07.96. Gelieve steeds 
eerst te bellen voor u betaalt op 
de bankrekening BE28 1030 4543 
9720  Femma Brasschaat Centrum

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Daar doen wij NIET aan 
mee !!! Mobiele Boomza-
gerij LOG-ic www.log-ic.be

ZOMERKAMP
op kinderboerderij Mikerf 

Ook deze zomer kan je deelnemen 
aan de spetterende vakantieweken 
op kinderboerderij Mikerf! Kom een 
week mee werken in de stallen, die-
ren voederen, brood bakken, choco 
maken, spelen in het bos, papier 
scheppen, knutselen… op de boer-
derij. WANNEER EN VOOR WIE? 
2 juli – 6 juli 2018 - 1’– 2’ leerjaar, 
9 juli – 13 juli 2018 - 1’ – 2’ leerjaar, 
30 juli  – 3 augustus 2018 - 1’ – 2’ 
leerjaar. 6 augustus – 10 augustus 
2018 - 3’ – 4’ leerjaar Deze kampen 
zijn zonder overnachting. PRIJS: € 
140,00 voor uw 1ste kind en € 120,00 
voor uw 2de kind. INSCHRIJVINGEN: 
enkel per mail v.a.  19 februari om 20u: 
evelien_mikerf@outlook.com. Meer 
info en ons huisreglement met verdere 
informatie, kan u inzien op onze site: 
www.aralea.be/kinderboerderij-mikerf.

SVB DRIEHOEK
2 februari 
20:30 Ekeren Donk - Vaders
3 februari - 
Junioren A: vrij
09:00 Mini Min C - Cantincrode
09:00 Mini Min D - Cantincrode
09:15 Helderhoek - Pupillen B1
09:15 Helderhoek - Pupillen B2
09:15 Ossmi - Pupillen C1
09:15 Ossmi - Pupillen C2
10:15 Rapid - Pupillen A1
10:15 Rapid - Pupillen A2
10:30 Mini Miniemen A - VDP
10:30 Mini Miniemen B - VDP
11:15 Kalfort Daghet - Microb 2
12:15 Miniemen A - VDP
14:00 Sint Jozef - Scholieren
14:00 Mini B - Groenenhoek
14:00 Min C - Olve: FORF: 5-0
14:15 Ik Dien - Microben 1
15:45 Cadetten B - Olve
15:45 OSSMI - Junioren B
17:45 Cad A - Nieuw Boechout
4 februari 
Dames - Vrij
12:15 Reserven A - Simikos
14:00 Noorse - Reserven B
15:00 Eerste Elftal - Sint Jozef
15:15 Brasschaat - Reserven C
6 februari 
18:30 Cadetten A - Olve

Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook zater- en zon-
dag. T. 0486 430 828

Lynn Massart

Uitvaartzorg De Lelie | 03 434 33 32 | info@uitvaartzorg-delelie.be
www.uitvaartzorg-delelie.be

Geboren te Antwerpen op 1 juli 1936
en vredig heengegaan omringd door haar kinderen

in Mayerhof op 15 januari 2018

De afscheidsviering heeft plaats gehad op vrijdag 26 januari 2018
in de Sint-Antoniuskerk te Brasschaat-Centrum

Lynn werd in familiale kring te rusten gelegd op de begraafplaats
van Brasschaat-Rustoord aan de Max Hermanlei 193

UITNODIGING
GELOOFSAVONDEN: 
‘OPNIEUW BEGINNEN’
Misschien is het jou al over-
komen….Dat je midden in de 
drukke bezigheden plots stil-
valt?  Dat je jezelf de vraag stelt 
waar je in ’s hemelsnaam mee 
bezig bent en waarom? Wat je 
met al je inzet wil bereiken en 
ten koste waarvan? Of het wel 
de moeite waard is? Dat je een 
nieuwe zin zoekt of een tweede 
adem in je leven. Of misschien 
droom je ervan eens opnieuw te 
kunnen beginnen. Er zijn zo van 
die momenten…dat de realiteit 
van elke dag niet overeenstemt 
met wat jezelf ervan voorgesteld 
had. Een tegenslag op het werk. 
De onverwachte ziekte van een 
familielid of vriend(in). Je relatie 
die wat saai geworden is. De 
uitdaging die je ontbreekt. Of 
het gevoel alleen te zijn, net dan 
wanneer je iemand nodig hebt. 
Misschien stel je je gewoon ook 
vragen…over wat de zin van dit 
leven is. Of heb je vragen over je 
geloven. Wie is die God eigen-
lijk? Hoe kan ik Hem vinden? 
Heeft Hij met ons leven te ma-
ken? En worden we daar beter 
van? Daarom …doen we een 
aanbod voor volwassenen: in de 
vastenperiode van 2018  richten 
we in Brasschaat vijf avonden 
in rond geloven. Telkens op 
woensdagen:  21 en 28 februari, 
7, 14 en 21 maart van 20 tot 22 
uur. in de ontmoetingsruimte 
van de St. Antoniuskerk te Bras-
schaat, Armand Reusensplein. 
Meer info bij: Hélène Bernaerts, 
tel. 03 646 63 96; p. Michel 
Baert, 03 651 83 61; Marleen 
Timmermans, 0497 06 64 91, 
Koen Janssen, 0478 84 32 92. 
Inschrijven vóór 15 februari: bij 
pastoor Michel Baert: michel-
baert@outlook.com, ofwel bij 
Marleen Timmermans: marleen.
timmermans@scarlet.be ofwel 
op de pastorij van Brasschaat-
Centrum (Armand Reusensplein 
2) tijdens de permantie-uren: 
dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 
uur, ofwel maandag van 19 tot 
21 uur. of telefonisch: 03 651 83 
61. Deelname in de kosten: € 10 
(werkboek inbegrepen)
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GRATIS 
SCHATTING

Uw eigendom verkopen?

Hoeveel is 
mijn eigendom echt waard?

info@goetstouwers.be
03 225 50 00 - 0478 42 27 57

Brasschaat    Lage Kaart 382
Mortsel

Antwerpsesteenweg 158
Deurne

Turnhoutsebaan 121
Antwerpen
Italiëlei 58

Stabroek/Hoevenen
Markt 33
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Antwerpsesteenweg 219 - 2950 Kapellen
03/289.50.50 - 0488/600.507

BR
A
SS

CH
A
AT

TE HUUR: Augustijnslei 220
PRACHTIG NIEUWBOUWAPP.

App op de 1ste verd, met lift, garage en ruime kelderberging! Beschikbaar vanaf 
01/11/2017. Indeling; ruime hal met apart toilet, ruime woon-en eetkamer op parket 
met balkon, open geïnstalleerde keuken met een berging, 2 slaapkamers waarvan één 
met terras, ruime berging voor was- en droogmachine, badkamer met bad en douche. 
Huurprijs: 900 euro/maand. 
Voor meer info of een vrijblijvende afspraak 

0488/60.05.07 of 03/292.50.50.

Op 18 januari had in de Eekhoorn onze traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. Er 
werden 67 aanwezigen geteld. Sommigen waren met de tegenwind van de storm wat 
later aanwezig, anderen waren blijkbaar voorbij gewaaid, want ze waren er niet. Met 
een glaasje fruitsap of een cavaatje (voor één keer mocht dat wel!) klonken we op 
het nieuwe jaar. Er was ook gezorgd voor superlekkere toastjes, die vlot naar bin-
nen glipten. Er werd een stuk uit De Witte van Ernest Claes voorgelezen. Iedereen 
was muisstil: ze voelden zich allicht zelf weer een beetje de kapoen uit hun jeugd. 
Later werd er bingo gespeeld met tal van aantrekkelijke prijzen. Al-
leen het lokkertje, een cruise naar de Bahamas, bleek er toch niet tus-

-
je, boekjes loten verkocht van de Nationale Tombola van Samana. Die 
gingen vlot van de hand: misschien was daarmee die cruise wel te winnen! 
Een nieuwjaarsbrief mocht natuurlijk ook niet ontbreken, wees maar zeker dat al het 
mooie dat daarin werd beloofd dit jaar echt waar zal worden. Want volgens de beroem-
de Engelse helderziende Sir Looker Vieuwmaster wordt 2018 een topjaar. Voor we 
het beseften werd het buiten heel zachtjes donker en riep ons huisje. Maar we wa-
ren er allemaal zeker van: in 2018 worden we gelukkig. Samen gelukkig! SAMANA!

NIEUWJAARSRECEPTIE SAMANA-KAART

Notariaat DE DECKER, Donksesteenweg 33, Brasschaat
(achter gemeentehuis); Tel. 03/650 16 80;

info@notariaatdedecker.be; www.notariaatdedecker.be

UIT DE HAND TE KOOP
Max Hermanlei 57. Vrijstaande woning, gelegen in een populaire wijk te 
Brasschaat, Max Hermanlei 57. Indeling: inkomhal, woonkamer, keuken, ve-
randa, 2 slpks, badkamer, WC, technische ruimte en zolder. EPC 690kWh/m²,  
K.I. 1157, opp. 694m², WG, GVKR, GDV, GVV, VG, Immoweb Ref.: n° 7345283.

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

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

TE HUUR

Prachtig vakantiehuis 
met zwemb. gel in 

Frankrijk regio Dordog-
ne nabij Bergerac in 
een uitz. domein van 
10 ha. Voor meer info 

zie onze website
leverdurier.be

DANKBETUIGING

Diep getroffen door uw blijken van medeleven en

steun na het overlijden van onze pa en bompa

Felix “Fe” Jacobs
weduwnaar van Gaby Verpoort

alsook door uw aanwezigheid op de uitvaartdienst,

stellen wij er prijs op, beste vrienden, buren en

kennissen, om u langs deze weg nogmaals van harte

te danken.

François Jacobs,
Danny en Nadia Castermans - Jacobs en kinderen

demeyeruitvaart.be
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| volg ons op 
   

| 03/293.86.51

NIEUW IN UW REGIO!

Contacteer ons vandaag nog

www.franckpoorten.be
   

info@franckpoorten.be  
BE 0658.816.526 | RPR Antwerpen 

koolwitjeslaan 39 | 2950 Kapellen

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

Te huur: duplex app. Bre-
dabn. 3 slk, gr. liv., badk, 
kkn. Vrij v.a. 1 april. Gn gar. 
en gn huisd. 0495/246 060

Vrouw m. ref. en erv. zoekt 
poetswerk, strijk. Spr. Ned. 
0486/479 774

Te koop gevraagd: Post-
zegelverzameling. Alles 
welkom, contante beta-
ling. Tel. 03/542 09 96

Schilderwerken:
0466/464 299

Te huur: App. te Stabroek 
1e verd. lift, 2 slk, liv., kkn, 
berg., bdk, kelder, garage. 
EPC: 128 0497/401 641

Te huur paardenwei met 
stallingen - piste - water 
- electriciteit. Plaats voor 
6 paarden. 0475/541 027

Ik zoek poetswerk en 
strijkwerk. 0485/421 797

Vrouw zoekt poetswerk 
m. ref. Ik spreek Frans, 
Portugees en Spaans. 
0466/181 844

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Woensdag 17/01/2018 bezocht een topmanager het GIB. Wou-
ter De Geest, CEO van BASF Antwerpen, deelde tijdens een 
gastles zijn ervaring en visie op ondernemen met onze leer-
lingen van 6BI, 6EM, 6TW en 6WWI6+8. Na een voorstelling 
van BASF kwam de link tussen wetenschappen en economie 
aan bod. Er werd eveneens stilgestaan bij innovatie, mobili-
teit, duurzaamheid en de toekomstmogelijkheden van onze 
leerlingen. De gastles werd afgesloten met een vragenronde. 
Het werd een interessante kennismaking met het bedrijfsleven 
en het heeft de ondernemerszin bij zowel wetenschappers als 
economen aangewakkerd. Dat er ondernemers zijn op het GIB 
kon de CEO meteen ervaren toen hij enkele gepersonaliseerde 
producten van onze mini-ondernemingen van 6BI ontving.

CEO VAN BASF ANTWERPEN 
GEEFT GASTLES IN HET GIB

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

INBOEDEL
OPRUIMING
Van zolder tot kelder.
Huizen.
Appartementen.
Villa’s - Magazijnen.
Bij verkoop - verhuur
overlijden
echtscheiding,
bij faillissement bedrijf.

0495/504 635
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
Leer de FAST-test op

HERKENEENBEROERTE.BE

KIJK OF DE MOND 

SCHEEF STAAT

KIJK OF ARM/BEEN

MINDER GOED BEWEEGT

REAGEER ONMIDDELLIJK, 

ELKE MINUUT TELT

LUISTER OF PERSOON 

ONDUIDELIJK SPREEKT

HERKEN JIJ DE SYMPTOMEN
VAN EEN BEROERTE?

Doe de FAST-test: let op Face-Arm-Speech-Time

Beperk de schade: bel 112  

Pauwelslei 54, Brasschaat

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

GSM 0487/286 430

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 

0487/286 430

d. bel. aann. spr. pr. ref. 

0475/722 020

Snoeien en vellen v. ge-

Pedicure komt

Ik zoek nog een halve dag 

Bijles wiskunde,

Te Huur: 

Vrouw zkt w.: 

Schilderwerken:

Droog brand-

GELNAGELS
Color-French...
0489/570 460

Mollei 124, Brasschaat

Te huur:

Skiles 

Z

Alle schilderwerken en 
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
RAMEN PVC-ALU-HOUT • ROLLUIKEN • ZONNETENTEN 

TERRASOVERKAPPING • AUTOMATISEREN SOMFY • ROLGORDIJNEN

Bestel Terrasoverkappingen 
voordeliger bij DeKeyser

Schuiframen - glaswanden
screens - carports 

eigen productie dus de juiste prijs-kwaliteit.
Ramen PVC - ALU - HOUT ook renovatie

Het verkoopsteam: Rudi, Sven, Wim en Inge

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u.

ACTIE
ZONNE-
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Gezocht per direct voor versterking van ons team: 

PLAATSER ZONWERING MET ERVARING
Info: Dhr. Praet 0472/922 464

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

03 652 18 09            info@michielse.be           www.michielse.be  

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

UIT DE HAND TE KOOP
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: Rodeloopstraat 63  - appartement op 2de 
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: Bredabaan 715 -Van Praetlei 2 (achterzij-
de) - 2 handelspanden met 3 studios - te moderniseren.
MERKSEM: Maantjessteenweg  66 en 68 - Huis met 
diepe tuin, 4 slaapkamers, keuken, woonkamer, keuken, 
badkamer, kelder en de naastliggende bouwgrond – te 
renoveren.
MERKSEM: Weggestraat 1/3 - Handelspand  - met 
gelijkvloers winkel en kelder – 1ste, 2de en 3de verdiep 
: appartement met  inkom, living, woonkamer, 2 slaapka-
mers, badkamer, bergplaats, keuken.
BRASSCHAAT: Schagendreef 9 - Ruime woning met 4 
slaapkamers, hal, keuken, living, salon, badkamer, WC, 
kelder, garage, diepe tuin - dak en ramen vernieuwd in 
2013 -  te renoveren.
SCHOTEN:
appartement met  2 slaapkamers, keuken, living, badka-
mer, apart toilet, kelder.

TE KOOP
CHARMANTE HOB, 

2/3 SLPK
in doodlopende straat, 

dichtbij Kapellen.

VRAAGPRIJS: 
€ 314.000

GSM: 0476/940 567

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

0468/116.116

Problemen met uw verwarming, gas 
of mazout? Wij geven u een 

SERVICE 24/24, 7 OP 7 en gratis 
prijsofferte.

Gespecialiseerd in: Onderhoud 
en herstelling CV gas/stookolie 

met wettelijk reiniging en 
verbrandingsattest.

 
Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Schi lderen/behang-
werken aan goede prijs 
met kwaliteitsverf, zowel 
binnen als buiten. Tel. 
0468/217 374

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Schilderen bin., bui., 
dakg., vliesbeh. parket, 
badk. ren. 0484/063 094

Vrouw zkt werk, poet-
sen, strijk, babysit, koken, 
boodsch. 0492/226 470

Auto-delen/huren: Ik 
zk break, mono, busje 
voor enkele dagen (ca 
400km) per maand. Omg. 
K l ina.  0499/730 613 

Bent u min 17j wenst u 
een studenten job voor 10 
u per week op woensdag 
namiddag en zaterdag. 
Licht bureelwerk en eer-
ste verkoopgesprekken, 
zeer leerrijke ervaring. Min 
Hso 5de j in wiskundige 
wetenschappelijke richting 
tf 0475841431 

Ik koop: oude games/
consoles van Nintendo & 
Sega. Oude strips. Oud 
bl ikken speelgoed,bv 
Dinky Toys 0487 365100
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Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

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

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 Meeusen & Zn

 INTERIEURAFWERKING

LudwigStevens
VOLLEDIGE ZOLDERAFWERKING • GYPROC WANDEN & 

PLAFONDS • METALEN OF HOUTEN PLAFONDS
HOUTEN GEVELAFWERKING • HOUTEN TERRASSEN

ZOEKT GYPROCPLAATSER
Arbeider - Leercontract - Ook op zelfstandige basis mogelijk

Info: 0497 145 316 • www.ludwigstevens.be

MOLLEN-
BESTRIJDING
Bastiaansen
Tel. 0031 76-5968279
www.bastiaansenloonwerken.nl

Als meest sportieve gemeente en winnaar van een AED toe-
stel, onderscheidde Sport Vlaanderen ook Brasschaat met de 
#sportersbelevenmeer-award 2017. Deze campagne werd in 
het leven geroepen door de Vlaamse overheid om Vlaanderen 
aan het sporten te krijgen en te houden. Het is immers bewezen 
dat meer bewegen de mensen langer gezond houdt. ‘Het is een 
campagne die van onderuit, vanuit het veld, vanuit de sporter 
zelf is vertrokken. Onze sportdienst heeft hier op ingespeeld 
door in onze gemeente de Brasschatenaren op te roepen om 
aan allerlei sportactiviteiten deel te nemen. Ik denk hierbij aan 

ambtenarensportdag, de ‘Wandel je Fit’ actie. Sporten is meer 
dan presteren, het is beleven samen met vrienden, de club, de 
familie…, aldus de Brasschaatse schepen van sport, Adinda 
Van Gerven.
Ook de volgende jaren zal Brasschaat inzetten om nog meer 
en meer Brasschatenaren te doen bewegen. Er wordt bekeken 
naar mogelijkheden om de publieke ruimte beweegvriendelijker 
te maken. ‘Beweegbanken, intergenerationeel sporten in onze 
parken, bewegwijzering van aantrekkelijke beweegparcours,…  
het zijn allemaal ideeën waar we verder op willen bouwen. Be-
wegen én gezondheid is een levenslange opdracht van zowel 
het bestuur als de burger zelf’.

BRASSCHAAT WINT DE 
#SPORTERSBELEVENMEER-AWARD 2017

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Leegmaken van huizen, 
sterfgeval, kelder, zolder, 
garage, magazijn, inboe-
dels. Eindelijk leeg. GSM 
0495/504 635

Alle tuinwerken en daken 
proper maken. 0474/453 
834

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

K l u s j e s m a n  i n r i c h -
ting elektr. garagedeur, 
ro l lu ik .  0499/216 561 

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

Te koop: Werktuigen & 
machines voor hout-bouw-
metaal. Tel 0486/503 194

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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



VRIENDEN VAN DE BRASSCHAATSE MISSIONARISSEN
In december heeft de werkgroep de campagne 2017 afgesloten. De totale opbrengst van de giften, 
collectes in parochies, sterzingen en het missionarissenfeest met tombola eind september, bedroeg 
ruim € 7.200. Dat betekent dat aan elk van de 8 missionarissen een bedrag van € 900 kan worden 
uitgekeerd. Zij allen kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor projecten in hun (vroegere) missie. 
In 2017 mocht de werkgroep tijdens vergaderingen het verhaal horen van diegenen die vanuit hun 
missie hier in België op bezoek waren, te weten de paters Frans De Ridder en Luc Goossens en 
Katie van Cauwelaert. Vanzelfsprekend is dat een extra stimulans voor de leden van de werkgroep 
om ook voor volgend zich weer in te zetten voor de Brasschaatse missionarissen. Zij danken nog-
maals allen die met hun steun een bijdrage aan het succes hebben geleverd. Voor 2018 hopen zij 
opnieuw op die steun  te kunnen rekenen.

BE50 0016 3792 4418 ten name van de Vrienden Missionarissen Brasschaat.
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VLOER- & TEGELWERKEN

INBOUWHAARDEN & KACHELS

FRANK TILBORGHS

Bent u op zoek naar een
houtkachel, gashaard of pelletkachel…

Nieuw:
PELLETKACHELS

SUPEROR

BEL ONS EN WIJ KOMEN 
VRIJBLIJVEND BIJ U LANGS 

VOOR EEN PASSENDE OFFERTE!

of bezoek onze vernieuwde toonzaal…

VLOER- & TEGELWERKEN

INBOUWHAARDEN & KACHELS

FRANK TILBORGHS

Bent u op zoek naar een
houtkachel, gashaard of pelletkachel…

BEL ONS EN WIJ KOMEN 
VRIJBLIJVEND BIJ U LANGS 

VOOR EEN PASSENDE OFFERTE!

of bezoek onze vernieuwde toonzaal…

Boomgaardstraat 31 | 2920 Kalmthout-Nieuwmoer | Tel. 03 667 31 39
info@tilborghsfrank.be | www.tilborghsfrank.be

NIEUWE OPENINGSUREN: alle dagen open van 9u-12u/13u-18u zat.-, zon.- en feestdagen gesloten ‘s avonds op afspraak

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 keu-
ken. 2e verd. 2 slpks m; ingem. 
kasten, badk. en wc. Beschikbaar 
vanaf 1 juni 2018. Bezichtigen 
alleen na afspraak. EPC: 128

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

Te huur: App. B.baan 158 
1 gr. slp 1e V. Vrij. € 595. 
Tel. 03/313 03 65

Te huur: Brassch. App. in 
kl. geb. lift 1-2 pers. Donk-
sest. 14 a. Gemeentehuis. 
Tel. 03/651 77 68

Schilderwerken: Bin-
nen en buiten met ref. 
0486/766 847

Te huur: Garage achter 
elektrische poort. Centrum 
vlakbij kerk. 0495/212 583

Te huur: Brass. Centr. 
Hofstr. Mooi rust. app. 2 
verd. Gn lift. 1-2 pers. gar. 
mog. Tel. 03/651 77 68

Poetshulp gevraagd voor 
slagerij . Ongeveer 20 u 
per week . Inlichtingen op 
0477469972
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Ophaling huisvuil jan./feb.

GFT

MAANDAG   29
DINSDAG   30
WOENSDAG  31
DONDERDAG   1
VRIJDAG     2
ZATERDAG   3

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    5
DINSDAG    6
WOENSDAG 7
DONDERDAG 8
VRIJDAG      9
ZATERDAG   10

Ophaling huisvuil februari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

BURGELIJKE 
STAND

Lotte Sprangers 30-12-2017, Berendrecht
Hermans Nia 16-01, Brecht
Meulders Chris 16-01, Deurne
Michielsen Liene 18-01, Essen
Hermans Gillis Chase 17-01, Schoten
Dams Pia 16-01, Zandvliet
Frans Elissa 18-01, Essen
Cader Rifa 18-01, Kalmthout
van Haaren Noa 17-01, Brecht
Ossenblok Lucas 19-01, Kapellen
Costîn Sara Ioana 18-01, Loenhout
De Gruyter Léon 18-01, Brasschaat
Deckers Elle 18-01, Essen
Verbraak Lena 20-01, Essen
Denissen Ji 22-01, Oostmalle

Dumarteau Mattis 22-01, Berendrecht
Debie Milo 16-01, Stabroek
Uytdewilligen Daan 19-01, Ekeren
De Wael Renée 20-01, Schilde
Dalle Phil 21-01, Ekeren
Lantsheer Arya 22-01, Hoevenen
Tovmasyan Arthur 22-01, Merksem
Goyvaerts Axelle 18-01, Hoevenen
Op de Beek Mats 11-01, Brasschaat
Van Daele Romy 19-01, Putte
Van Oncen Louis Xavier 18-01, Kapellen
Verhofstadt Demi 09-01, Brasschaat
Gjonlulaj Louisse 13-01, Kapellen
Verweyen Yuna 17-01, Schoten
Schram Loek 19-01, Brecht

Verhelst Philip te Brasschaat met Gustave Fanja, te Brasschaat

Godecharle Willy, 90 jaar, weduwnaar van Verbist Maria, Stabroek
Schuerman Lucien, 90 jaar, echtgenoot van de Rooy Joanna, Brasschaat
Hoppenbrouwers Josephus, 99 jaar, weduwnaar van Sabbe Henriette, Brasschaat
Hoo Tjong Liem, 74 jaar, echtgenoot van Lie Kiok Hiang, Brasschaat
De Rooy Frieda, 80 jaar, echtgenote van Wouters Josephus, Brasschaat
Noydens Catharina, 67 jaar, Brasschaat
Nuyts Ludovicus, 83 jaar, echtgenoot van Rusch Augusta, Brasschaat
Vanbroeckhoven Christina, 74 jaar, echtgenote van De Ridder Frank, Wuustwezel
Peeters Leonard, 65 jaar, echtgenoot van Paenen Lutgarde, Wuustwezel
Jacobs Felix, 80 jaar, weduwnaar van Verpoort Gabrielle, Brasschaat
Van Sweeveldt Jan, 88 jaar, weduwnaar van Krijnen Joanna, Kalmthout
Speelmans Walter, 82 jaar, echtgenoot van Vervoordt Hedwige, Brasschaat
Smout Henri, 87 jaar, weduwnaar van Suykerbuyk Elisabeth, Essen
van Eekelen Marinus, 67 jaar, echtgenoot van Gogne Christina, Kapellen

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):

3 - 4/02 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

3 - 4/02 Annick Van Hoeck 0497/509 836

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

3 - 4/02 MC Dierenartsen 03 636 05 83

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

ADVOCATENKANTOOR

STEVEN AERTS
CONTRACTEN - HUURRECHT - FAMILIAAL RECHT

JEUGDRECHT - ECHTSCHEIDINGEN

INVORDEREN FACTUREN - JURIDISCHE ADVIEZEN

HOUDER CERTIFICAAT BIJZ. OPL. JEUGDRECHT

Dorpsstraat 9 | 2950 Kapellen

+32 3 651 22 83   advocaat@stevenaerts.eu

Te koop: Aanhangwagen 
met res. wiel + steunwiel 
vp € 225 • 4 originele de-
signstoelen Verner Panton 
Classic. vp € 1150. • 6 
stoelen uit grootmoeders 
tijd € 10/st. Tel. 0484/991 
910 na 18u

64-jarige man wenst re-
latie met goed uitziende 
vrouw of man. Leeftijd on-
belangrijk. 0485/113 452

Goedkoop verwijderen 
van bomen/coniferen ha-
gen. 0487/715 534

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, platen tot ga-
rage. 0487/715 534

Goedkoop leegruimen, 
woningen, appartement, 
garage. 0487/715 534

Te huur: Appartement 2de 
verd. Veldstr. 325 (hoek 
Lage Kaart) Brasschaat. 
Living - ing. keuken, hal, 
badkamer met bad-dou-
che, 2 slaapkamers, groot 
terras, zolder. € 800. Tel. 
03/653 05 65

Te huur: magazijn 45m². 
€  250 ,  Hoge  Poor t . 
0496/069 251

Winterbanden op velg 

0476/950 335

Te koop: aanhangwagen. 
0477/630 615

Inboedelopruiming van 
zold. tot keld., huizen, app. 
villa’s, magazijnen. Bij ver-
koop-verhuur, overlijden, 
echtsch., bij failliet bedrijf. 
GSM 0495/504 635
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SUPER
VOORWAARDEN

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

KANTOREN TE HUUR
Business Center Brasschaat 

Gelegen Bredabaan 859

Flexplek € 450, Kantoor v.a. € 595 All-in

T +32(0)3 644 9890 / info@cobalt.be / www.cobalt.be

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
            Gemeente Brasschaat
* Prinskavelhof:

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

*Vlakbij Golf:

* Lage Kaart 216:

Zaalpersoneel gezocht

Te huur:

FONOPLATEN.

Vrouw zoekt poetswerk, 

Te koop:

Te huur: 
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Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘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

Gezocht: Toffe oppas 
die onze grappige twee-
ling (2,5j) op maandag-, 
dinsdag-, en donderdag-
middag van de openlucht-
school wil gaan halen en 
verwennen tot wij thuis 
komen. 0472/90.01.10

Te koop gevraagd: Spul-
len van zolder, curiosa, 
allerlei. 03/663 65 70
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TE HUUR

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE HUUR

€ 499.000,-

Brasschaat, Miksebaan 173:
Moderne en verrassend ruime wo-
ning met 4 slpk en 2 garages

Vg, gvkv, gvkr, gdv, wg EPC 260

Brasschaat, Van De Wiellei 46: 
Volledig gerenoveerde woning te 
Brasschaat in centrum. 

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 187

Kapellen, Bergstraat 56 5 bouw-
gronden 376m² - 548m². Prijzen 
v.a. €129.000,- Gelegen aan het 

Vkv, gvkr, gdv, wg

Brasschaat, de Borrekenslei 52:
Appartement met 3 slaapkamers 
en garage.

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 312

Brasschaat, Dr. Roossensplein 7
Ruim appartement van 120 m² met 

met 2 tot 3 slpks, terras en lift. EPC 330

Leopoldslei 183:
Zeer goed onderhouden landhuis 

Vg, gvkv, gvkr, gdv, wg EPC 354

Brasschaat, Sint Antoniulei 45: 
Centraal gelegen kantoor- en/
of praktijkruimte van 140m² met
ruime etalage, in hartje Mariaburg.

Brasschaat, Hoogboomstw. 83:
Half open landhuis van 384 m² op 
1.000 m² met 9 slaapkamers.

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 285

Ekeren, Twee Kronenstraat 53:
Kindvriendelijk gelegen gezinswo-
ning met 4 slaapkamers 

Vg, gvkv, gvkr, gdv, wg EPC 369

TE KOOP

Brasschaat, Bredabaan 509:
Opbrengsteigendom met 2 ruime 
app. en handelsglv met garages

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv; EPC 262 

€ 619.000,-

€ 184.500,-

€ 249.000,-

€ 900,- / mnd€ 299.000,-

v.a. € 129.000,-

€ 399.000,-

€ 1.500,- /mnd

€ 375.000,-

TE KOOP

Brasschaat, Grotlei 2:
Statige woning op 745m² met 4 
slpks in hartje Mariaburg

Vg, gvkv, gvkr, gdv, wg EPC 418

€ 385.000,-
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PAND IN DE KIJKER

€ 595.000,-

Brasschaat, Leopoldslei 30b - Een verborgen parel in het hart van
Brasschaat. Volledige privacy, temidden van het groen op een onderhouds-
vriendelijk binnenperceel van 625m², zonder straatgeruis. Karaktervolle villa 
met 4 slaapkamers en een polyvalente ruimte              Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv - EPC 262

Bredabaan 253 - Brasschaat
northestates@era.be

www.era.be/northestates

03 653 52 90

1ste vrijdag 
van de maand 

HAPPY 
HOUR

van 17u30 - 18u30

Café Bagatel
St. Antoniuslei 44 
2930 Brasschaat

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


