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met

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

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

Spring eens binnen voor je buiten! 
www.rijmenants.be

Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24

Valentijn
woensdag 14 februari 

Verras je liefste met een mooi 
boeket, een leuk geschenk of een 

lief kaartje.

Breng je volle spaarkaarten binnen!
1 VOLLE SPAARKAART = €4 KORTING

*Geldig t/m 28 februari.

Haal al wat  
lentekriebels in 

huis met een  
vrolijke  

kamerplant of 
kleurrijk boeket!

Valentine’s            Day
D O N K  P A T I O  B R A S S C H A A T  •  0 3  6 4 5  0 5  0 2  •  W W W . S P O O R E N . B E

    

DE GELDER
FASHION

Suits Direct
Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90 • di-za: 10-18u

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

03/651 85 14 • ma: 10-17u wo-za: 10-18u di gesloten

24/24 online shoppen • www.degelderfashion.com

NIEUWE COLLECTIE 
LENTE 2018 
KOMT STILAAN BINNEN..

Kom zeker nog een kijkje nemen 
naar onze laatste winter koopjes!!

OPEN VAN 9.30U TOT 18.00U • ZO. & MA. GESLOTEN • WWW.KLEDINGWILAN.BE 
KAPELSESTEENWEG 376 - 380 • 2930 BRASSCHAAT MARIABURG • T. 03/664.03.69

SPORTSWEAR - TAILORED - UNDERWEAR - SHOES

Mariaburg - Brasschaat

NIEUWE COLLECTIE
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 
LANGS

VALENTIJN

Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)  • www.fl andersdesigners.be

Uw goudsmid - juwelier

P. Van der Auwera

Ken je het geheim van een geslaagde

VALENTIJN

Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

P. Van der Auwera

Kom eens kijken, 
het is de moeite 

waard.
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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

M
et

 s
te

un
 v

an
 

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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

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

Computer Probl. Ik kom 
aan huis herst. Sneldienst 
0496/383 015.  Verk. 
comp. o. m.

Schilderwerken: Gypr., 
lamin., all., sort., bezet.  

0485/300 437

CENTRUM VAN BRASSCHAAT 
WORDT GROENER

Het gemeentebestuur zal de Brasschaatse winkelcentra bin-
nenkort nog meer in het groen steken en start daarvoor een 
‘vergroeningsproject’. De beleving in het centrum en het winkelen 
wordt op die manier eens zo aangenaam, waardoor Brasschaat 

Het gemeentebestuur heeft voor het vergroeningsproject een 
budget uitgetrokken van 30 000 euro. Het project loopt over 4 
jaar. In een eerste fase pakken we de Bredabaan in het centrum 
aan en dit tussen het gemeentehuis en de Van Hemelrijcklei. 
Nadien volgen mogelijk nog de andere winkelcentra. 
“Met Brasschaat staan wij bekend om ons groene karakter en 
dat willen we doortrekken naar ons centrum. We willen het nog 
aangenamer maken voor mensen om te komen shoppen in 
Brasschaat”, zegt schepen van milieu en groen Dirk de Kort.
“Op die manier onderscheiden we ons van andere winkelstraten 
in de ruime omgeving en hopen we Brasschaat zo nog meer op 
de kaart te zetten. Zeker als centrum van een ‘groene’ winkelbe-
leving”, vult wnd. burgemeester Koen Verberck aan.
Kandidaten kunnen nog tot eind februari hun voorstellen indienen. 
Een jury zal daarna het beste project selecteren.
Meer info: dienst Groen en Natuur
T 03 650 02 96 - groenennatuur@brasschaat.be
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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

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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

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

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be

Voor 14 pers.
Op 300 m van de Hoge Venen,

Baraque Michel.,
Botrange, waar u kunt wandelen,

mountainbiken, langlaufen.
Malmédy is vlakbij.

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

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

Koppel gezocht voor on-
derhoud sportterrein. Tel. 
0477/197 449

Te huur: 1 slpk app., met 
terras. Oude Baan 135. 
Tel. 0496/282 107

Alle pleisterwerken, klei-
ne werken, binnen de 
week uitgevoerd. Vakman 
30 jaar ervaring. 0468/328 
347

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 6,     7-02-2018  4

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 7 februari
Dagsoep

Vlaams stoofvlees 
met frietjes 

Donderd. 8 februari
Dagsoep

Gebraad met 
aardappelgratin

Vrijdag 9 februari
Dagsoep

Wok met kip zoet zuur

Maand. 12 februari
Dagsoep

Savooipakketje 
met Abdijkaas

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.

INFOBEURSvoor kandidaat-leerlingen en hun oudersdinsdag 27 februari 201818u30 – 20u30

Gitok eerste graadKapellensteenweg 501, 2920 Kalmthout

www.gitok.be

Is op zoek naar:

Voor info en een gesprek graag mailen naar Michaël Van Tilburg

michaelvt@keukensvasco.be

Vasco Keukens & Interieur - Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout  

Wij bieden:
Voltijdse baan in dynamisch bedrijf met aantrekkelijke verloning

 Commercieel talent en communicatieve vaardigheid, 
gevoel voor interieurinrichting, werklustige teamplayer 

(liefst met ervaring)

Binnenhuisarchitect / Verkoper (m/v)

Kwaliteit en service aan scherpe prijzen

Eikenlei 102-110 - 2960 St.-Job-in-’t-Goor
www.leuris.com
info@leuris.vw.be  03 633 85 85

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

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

Jobstudent gezocht om 
tuinwerk en klusjes te 
doen. 0486/482 666

EPC/Elektr. keuring
energie-epc@telenet.be

of 0475/606 404

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

Vrouw zkt w.: Babysit, 
poets., str. In bezit van 
auto. afh. schoolkinderen. 
0488/471 739
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DE NIEUWE  GENERATIE  MIELE  VAATWASSERS  IS ER.
NU AAN INTRO  VOORWAARDEN!

Turnhoutsebaan 158-162 • B-2970 Schilde • Tel 03/383 00 48
www.vrelust.be            info@vrelust.be    Facebook.com/stafvrelust
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Openingsuren: Ma, di, wo, do, van 11u / vr, za, zo van 10u
Hoogeind 85, 2940 Stabroek • Tel. 03 568 89 10

 info@deneus-stabroek.be • WWW.DENEUS-STABROEK.BE

MA 05-02 / ZO 11-02
Dagsoep

MA 12-02 / ZO 18-02
Dagsoep

MA 19-02 / ZO 25-02
Dagsoep

Deze menu is steeds geldig op

Weekmenu’s voor € 15 p.p.!

Deze keer hebben we JAN HAUTEKIET te gast in onze biechtstoel/
praatzetel. Hij is oprichter van Studio Brussel en producer van radio1, 

muziek. Jan  zat en zit  ook geregeld zelf aan het klavier in diverse 

-

nog plannen?

MUZIEKFEESTEN
Op 10 maart 2018 organiseert de KLF ‘De XXXIV’ haar muziekfees-
ten in feestzaal ’t Bruggeske – Hoevensebaan 12 te 2950 Kapellen.
Van 14.30 uur tot 19.00 uur kan u genieten van verschillende mu-
ziekmaatschappijen. De inkom hiervoor  is gratis.
Om 19.30 uur volgt het optreden van de Noord Limburg BrassBand 
en als afsluiten om 21.00 uur Vic Smetley and the Bastards. Vanaf 
19.00 uur bedraagt de inkom 5 euro aan de kassa. Kaarten in vvk 
kosten 4 euro en zijn te verkrijgen in café Verli, Hoevensebaan  98 of 
bij Marc De Smet -0497 27 20 26 of marc.de.smet1959@telenet.be

Wat zijn je bevoegdheden en je verantwoordelijkheden?
  • Je staat samen met de afdelingsverantwoordelijke in voor 
   het commercieel beleid van de afdeling Verhardingen.

   klantbezoek.

   ders en voor de opvolging van de werfplanning.

   en zorg je voor de bestelling van het nodige materiaal voor
   de uitvoering van de opdracht.

   koop: je bespreekt klantentevredenheid, volgt klachten op 
   en zorgt voor de facturatie en nacalculatie. 
  • Wanneer de planning dit vereist, zal je de werkbegeleiders
   ondersteunen op de werf met onze doelgroepmedewerkers.

Over welke competenties en werkervaringen dien je te 
beschikken?

   werkers.

 Je hebt relevante ervaring binnen de (wegen)bouwsector 

   werken, dalleren, asfalt, beton, dolomiet)

Wie zijn wij en wat mag je van ons verwachten?
Aralea is een maatwerkbedrijf, gelegen in Brasschaat. Dit wil 
zeggen dat we tewerkstelling aanbieden aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de afdeling Verhardingen 
gaat het voornamelijk om laaggeschoolde, langdurig werklozen 
die bij ons de nodige opleiding en begeleiding krijgen. 
Onze corebusiness is buitenwerk. Zo zijn we dagelijks met bijna 
250 medewerkers actief in groenonderhoud, in alle soorten 
verhardingswerken, en hebben we binnen onze werking ook 
kinderboerderij Mikerf. 

vlogen mensen. Bovendien bieden we jou een stimulerende 

maatschappelijk engagement en een navenant aantrekkelijke 

delen.

Ga zeker ook eens kijken op onze website www.aralea.be en op 
de Facebookpagina van ‘Aralea Maatwerkbedrijf’!

Zin om deel uit te maken van ons team?
Stuur je kandidatuur en bijbehorend CV voor 18 februari 2018 
naar info@aralea.be t.a.v. onze algemeen directeur dhr. Peter 
Pittevils.

ARALEA vzw  WERFT AAN:       

TECHNISCH-COMMERCIEEL
MEDEWERKER

falt, beton, dolomiet)? Vind je het een leuke uitdaging om je 

name en stimulerende werkomgeving? Dan ben jij de geknipte 
persoon om ons team te versterken! Wij zijn voor onze afdeling 

werker voor een voltijds contract van onbepaalde duur.

0496 96 78 21

Enige verdeler in de regio van

Mon Bonbon, Bessie & Barnie, 

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

Bomenpatrickgeerts@gmail.com

vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863 

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

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

Te huur: App. Gooreind 

rage. 0476/695 333

FONOPLATEN. Ik koop 

soul, rock, jazz, house, 

prijs! GSM 0475/768 188

Te huur: Calpe, Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr., zeezicht, tv. Vl., 

comfort. 03/326 13 87

Rolluiken elektrisch ma-
ken. 

0485/429 105

Ik zoek werk

dag. T. 0486 430 828

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

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

Vrouw zoekt poetswerk, 
huish. w., strijk. 0465/684 
020
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Florenza 227 • Kapelsesteenweg 227 • Ekeren • 03 647 00 72

Saloncondities: serie Move! €22.949.(1)

Overnamepremie onder voorwaarden inbegrepen. 

seat.be

 4,5 - 7,0 l/100 km   118 - 159 g/km (NEDC)

Super uitgerust aan nettoprijs.
Uitrusting Ateca Move!: Automatisch Noodremsysteem, Full LED koplampen, elektrische achteruitkijkspiegels, Park Assist, 
handenvrije elektrische achterklep, navigatiesysteem… De SEAT Ateca Move! is de perfecte mix van design en 
functionaliteit. Ga snel langs bij je dichtstbijzijnde SEAT-verdeler en geniet van een maxi uitrusting voor een mini prijs.

Geïllustreerd model met opties: Ateca FR 1.4 TSI 150pk 6v: €31.765 BTWi.  1 SEAT Ateca Move! 1.0 TSI 115pk 6v: €28.700 - €3.051 Korting Move ! - €200 Salonkorting - €2.500 Overnamepremie onder voorwaarden = € 22.949. De overnamepremie is geldig voor uw oude wagen indien zijn 
eerste inschrijvingsdatum dateert van voor 01/01/2010 en indien deze wagen minimaal 6 maanden ingeschreven staat op naam van een particuliere eigenaar. Indien de wagen werd ingeschreven na 01/01/2010 en minimaal 6 maanden ingeschreven 
staat op naam van een particuliere eigenaar, hebt u recht op een overnamepremie van €2.000. Aanbod geldig voor alle particulieren eigenaars van 06/01/18 tot en met 31/01/18. Milieu-informatie te verkrijgen op nl.seat.be/milieu (KB 19/03/2004).

SEAT Ateca.

VANDEN BERGH & ANSOMS BVBA Zilverenhoeksteenweg 107
2920 Kalmthout

Tel.: 03/667.59.41

WEGENS 
SUCCES 

VERLENGD!
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JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Welkom bij iBike!
Ontdek de topmerken van iBike 
in de mooiste fietsenwinkel van Brasschaat.

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

ANTWERPEN
WILRIJK
DEURNE 

BERCHEM
EKEREN

EILANDJE 
VOUWFIETSEN
BRASSCHAAT

#ibikefietsen

ons aanbod? ibike.be 

25 jaar ervaring
in klantenverzorging

Verhoevenlei 103
2930 Brasschaat

Tel. 0478 37 67 74

WAFEL VERKOOP!

dat aan een nierziekte lijdt en 

0468/417 811 of 0486/319 022

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.

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

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

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

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

Kl. en gr. verbouwing 
d. bel. aann. spr. pr. ref. 

oprechte glimlach. Tel. 
0475/722 020
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

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

Voor het kerkhof:
grafzerken,
allerlei kerkhofartikelen,
bloemen, vazen,
lantaarns, lampen;
ook voor
collumbarium
en urneveld.

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.

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

Vrouw zoekt werk als 
poetsvrouw en str i jk. 
0484/107 673

gevraagd: baliemedewer-
ker/ster in een tandart-
spraktijk te Merksem ma- 
dinsd-woe-dond van 9 tot 
12/14 tot 17 uur pluspunt: 
ervaring medische sector 
tel 0475260079

Aankoop van alle JONGE 
EN OUDE Tweedehands 
wagens met of zonder 
keuring Tel. 0475/22.94.99

Gezocht: poetshulp om 
winkel te poetsen. Avond-
werk. Tel: 03/653.05.38 

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

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

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

Te koop gevraagd: Spul-
len van zolder, Brocante, 
curiosa. 03/663 65 70
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Het stond al geruime tijd op de planning maar zaterdag 27 janu-
ari was het eindelijk zover: de inhuldiging van Grasdries (hoe-
ve) en de nieuwe studio van Radio Park. Een hele tijd geleden 
zat het gemeentebestuur samen met de toenmalige eigenaar 
van de hoeve (Versnel) en werd er beslist dat de gemeente de 
renovatie op zich zou nemen. Later zou blijken dat het gebouw 
in een zodanig slechte staat was dat het volledig terug werd 
opgebouwd. Nu staat het gebouw ten dienste van verenigingen 
en buurtbewoners. Het gebouw beschikt over een polyvalente 
ruimte, die door het Cultuurcentrum verhuurd wordt, en op de 
eerste verdieping is het Kersmarktcomité gevestigd. Laatste, 
maar niet onbelangrijke troef: de gloednieuwe studio van Radio 
Park, middenin een groene oase met ruime speeltuin. Radio 
Park ging destijds van start in de Van de Wiellei op een ge-
improviseerde zolderkamer om daarna te verhuizen naar de 
Leopoldslei en nog later naar de Oude Baan. De techniek staat 
niet stil, ook niet in radio-land, dus vernieuwing was noodzake-
lijk. Vandaag beschikt Radio Park over een gloednieuwe studio 
met de laatste nieuwe snufjes. De afgelopen maanden werd 
er trouwens dikwijls live uitgezonden vanop verplaatsing. Het 
was wel bang afwachten, want plots was het niet zeker dat er 
een nieuwe vergunning zou volgen. Na maandenlange onze-
kerheid en vooral de massale steun van vele luisteraars kwam 
er het verlossende nieuws, de vergunning was ok. Meer nog, 
niet enkel een nieuwe frequentie (105.6) maar binnenkort ook 
een tweede die het grondgebied van Schoten en omgeving zal 
dekken. Een jong, dynamisch, maar vooral professioneel team 
staat garant voor een ruim muziekaanbod en informatie heet 
van de naald. Alle verdere info kan iedereen terugvinden op 
hun Facebook pagina.

FEESTELIJKE OPENING 
GRASDRIES

gevraagd

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

Wezelsebaan 256 • Schoten 2900
0485/065 411 • 0475/444 243

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

www.candlelightbar.be

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

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

Gevraagd: Na 31j trouw 
ons huisje te hebben ge-
poetst gaat onze l ieve 
poetshulp op rust. Wie kan 
wekelijks de 5u overnemen. 
Zelfstandig kunnen werken 
en referenties gevraagd. Tel 
0475/457.162

Te koop: Auto Peugeot 
206, 5 deurs, benzine, 
bouwjaar 1998, zilvergrijs 
198.000 km. Excellen-
te staat, als nieuw. prijs 
€1200. Gsm 0470/590 257

Student zoekt werk , 
alle soorten van werk. 
0467/757 954

Student zoekt werk, 
alle soorten van werk. 
0466/266 018

Student zoekt werk, 
alle soorten van werk. 
0467/760 414

Student zoekt werk, 
alle soorten van werk. 
0498/468 999

Student zoekt werk , 
alle soorten van werk. 
0465/306 687

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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

Leegmaken
van 

huizen
sterfgevallen, kelder,

zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

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

Klusjesman inrichting 
elektr. garagedeur, rolluik. 
0499/216 561

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

Man zoekt werk. Rest., 
schoonmaken, huish., af-
was +auto. 0465/438 385

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

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

Te huur: 3 slpk-app. Lage 
Kaart 520, 1e verd. € 895, 
gar. mog. GSM 0494/574 
165. Immo 6882750

Te huur: gr. dup. app. 3 
slk. € 920 p.m. Bb 336 gn 
dier. 0495/329 934

Ik doe uw strijk, halen en 
brengen geen probleem. 
0477/97.05.04 

vr. z. w. poetsen, babysit, 
hulp bij bejaarden, erv. 
0466/272 836

Vrouw zoekt werk, poet-
sen. 0465/756 911
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VAN 20 TOT 600 PERSONEN

INFO:
T 03 380 11 80 - info@graevenhof.be jjjjj
Turnhoutsebaan 439-445 - 2970 Schilde

WWW.GRAEVENHOF.BE

G
Prachtige feesten

Succesvolle bedrijfsmeetings

D INNER & DANCE
VRIJDAG 23 FEBRUARI 2018

19u-01u 

FEESTELIJKE 
PAASBRUNCH
ZONDAG 1 APRIL 2018

11.30u u

-  de  ecologische zaalvoetbalploeg -  

SPORTKAMPEN
PAAS- EN ZOMERVAKANTIE
5 VOLLE DAGEN INTENS SPORTPLEZIER 
VOOR JONGENS & MEISJES TUSSEN 3 EN 12 JAAR (‘14 - ‘06)

WANNEER?    - 2e week paasvakantie (9 - 13 april 2018)
        - zomervakantie (2 - 6 juli  /  20 - 24 aug.  /  27 - 31 aug.)

MEER INFO/ INSCHRIJVEN?  

LOCATIE?        Sporthal Sint-Michielscollege & sportvelden OSSMI, Brasschaat

WAT VOOR HOEVEEL?   € 110 incl. vieruurtje, inkom zwembad,  
                                             voor- en naopvang (8u - 18u) en een leuk aandenken

SPORT & SPEL  -   OMNISPORT 
VOETBAL & OMNISPORT

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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Rita en Pascale van Dagblad-
handel Alida, willen langs deze 
weg hun klanten nogmaals 
hartelijk bedanken voor de
talrijke aanwezigheid tijdens 
hun afscheidsweekend.

Het was een emotioneel afscheid, maar we hebben 
ook goed kunnen lachen door de verhalen die er
werden opgehaald. Het heeft ons enorm deugd
gedaan dat jullie erbij waren. Bedankt voor de
bloemen, planten, pralines, cadeaubons, enzovoort.

We gaan jullie allemaal missen! Misschien uit het oog, 
maar niet uit het hart! Rita en Pascale

“Vanaf 1 januari vervangt ‘Wijk-werken” het vroegere PWA of plaatselijk werkgelegenheidsagent-
schap. Werkzoekenden kunnen nu gaan ‘Wijk-werken’ als ze nog niet toe zijn aan werkplekleren 
of een klassieke opleiding. "Wijk-werken biedt werkzoekenden enkele uren per week werkerva-
ring via het uitvoeren van klusjes en activiteiten. Dit gaat bijvoorbeeld voor het snoeien in de tuin, 
kuisen van dakgoten... bij particulieren thuis. Ook de scholen in Brasschaat kunnen beroep doen 
op ‘Wijk-werk’." zegt Niels de Kort voorzitter van Selab.
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband van Brasschaat met Selab zorgt er voor dat de 
waardevolle dienstverlening van PWA verder gezet kan worden. Ze willen werkzoekenden de 
kans geven in het ‘wijk-werken’ te stappen en ook meer gebruikers aan te trekken. Voor de 
gebruiker wijzigt er weinig. Je kan nog steeds terecht bij een bemiddelaar van het lokale agent-
schap. De bemiddelaar zorgt er voor dat een gepaste gepaste wijkwerker helpt bij je klus, tuin-
onderhoud, evenement of op één van de activiteiten die vermeld staan op de Vlaamse activitei-
tenlijst ‘wijk-werken’. De kostprijs van de ‘wijk-werkencheque’ bedraagt in Brasschaat 7,45 euro.

WIJK-WERKEN VERVANGT PWA

het perfectegeschenk
onzecadeaukaart

Dinsdag 13/2 
EXTRA OPEN

Ontdek ons

ruim assortiment

aan verse boeketten

& bloemstukken

ook onlinete bestellen!vangastel.be 

*geldig van 7/2/2018 t.e.m. 14/2/2018

Ekeren - Kapelsesteenweg 511-517 - 03 660 20 00 vangastel.be

VALENTIJN
woensdag 14 februari

€1499

Orchidee
in pot*

 Ø12 cm 

OPEN
vanaf 7u30! 

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

0495/504 635

Z-Platen
keuring-herkeuring
keuring na ongeval

transport v. A naar B
Z-platen huren 

Onbeperkte 
Cylinderinhoud.

Tel. 0484/433 170

Aziatische vrouw zoekt 
poetswerk, strijk. € 10/u 
0465 366 807

Renov. en sanitair, gevel, 

ren. 0484/063 094

HANDCARWASH
OP LOCATIE!

Interieur en exterieur!
0484/461020

WORD JIJ GRAAG VRIJWILLIGE OPPASSER?
Heb jij wekelijks of veertiendaags, overdag, ’s avonds of ’s nachts, in de week of in het weekend enkele uren vrij 
waarin je je wil inzetten voor ouderen, zieken of personen met een handicap? Dan verwelkomen wij je graag binnen 
onze dienst CM-Oppas aan huis. Onze oppassers bieden toezicht, gezelschap en ondersteuning bij dagdagelijkse 
of nachtelijke  activiteiten (eten, drinken, naar het toilet gaan, slapen gaan…) bij kinderen, volwassenen en ouderen. 
Je biedt oppas in eigen regio en krijgt de kans om een warm contact op te bouwen met je oppasgezin. Bovendien 
kies je zelf wanneer, hoe vaak en voor welke situaties je je engageert. Je ontvangt per uur een onkostenvergoeding 
van 2,60 euro. CM zorgt voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en een omnium 
verzekering bij gebruik van de wagen. Op regelmatige basis heb je contact met je collega-oppassers om samen 
ervaringen uit te wisselen, nieuwe kennis op te doen en gezellig samen te zijn. Geen ervaring? Geen probleem! Wij 
voorzien vorming op maat. Meer info: Werner Berrens, tel. 03 221 94 20 of via e-mail: oppas.antwerpen@cm.be
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ZOEK JE KLASGENOTEN VAN TOEN EN HAAL SAMEN
MET JE LEERKRACHTEN LEUKE HERINNERINGEN OP.

GIB OUD-LEERLINGENAVOND
VRIJDAG 23-2-2018

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET GIB VANAF 21u.

Naast onze papieren uitgave, leest u nu ook op onze website berichten, mededelingen en “kleine nieuw-
tjes” uit de regio. Foto’s, filmpjes, verslagen, het kan allemaal een plaatsje krijgen. Zaken waarvoor geen 
ruimte vrij gemaakt kan worden in onze papieren uitgave, kunnen we hier wel een plekje geven, ook als 
deze betrekking hebben op zaken die wel in de regio, maar buiten ons verspreidingsgebied plaats vin-
den. De complete krant blijft uiteraard beschikbaar op deze website, maar we hebben de service wat uit-
gebreid. Vanaf nu vervangen we niet langer elke week de online krant, maar voegen we ze toe, zodat er 
op termijn een volledig jaar (46 uitgaves) permanent beschikbaar is. Veel plezier en graag snel tot ziens!

VOLG HET LOKALE NIEUWS OP ONZE

BLOGWEBSITE
DAGELIJKS UPDATES

www.brasschaatsefilm.com

Geschikt voor desktops, 
laptops, smartphones & tablets.

Volg ons ook op facebook
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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

Kapelsesteenweg 72 - 2930 Brasschaat - T 03 640 30 30 - www.smcb.be 

Lagere school
kijkdag
Za. 3 maart 2018
Van 9.00u tot 11.30u staat 
onze school open. Iedereen
die wil inschrijven is van 
harte welkom. Alle kleuters 
en lagere school kinderen 
kunnen op een speelse manier 
onze school leren kennen!

Opendeurdag
Za. 5 mei 2018
Mogelijkheid tot inschrijven 
tussen 14.00u en 17.00u
03/640 30 34 of
mail: secretariaat@smcbls.be

Secundaire school
Kennismakingsdag
Za. 3 maart 2018
Van 10.00u tot 16.00u zijn er 
rondleidingen voor ouders 
op afspraak en doe-routes 
voor leerlingen op afspraak 
(aanmelden via website). 
Mogelijkheid tot inschrijven.

Inschrijvingsavond
Do. 8 maart 2018
Mogelijkheid tot inschrijven 
vanaf 20.00u.
03/640 30 30 of 
mail: informatie@smcb.be

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

Dienstencentra Brasschaat
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be

Wo 07/02 en 14/02 om 9.30 uur: windows 10 voor beginners
Do 08/02 en 15/02 om 9 uur: beren maken “ros hondje”

Vr 09/02 om 9.30 uur: mandala tekenen
Di 13/02: wandelen Essen/Wildert
Di 13/02 om 9.30 uur: kinderatelier: maskers knutselen. 4 euro/
kind. Wie wil kan boterhammen blijven eten en later meedoen 
aan de carnavalsbingo.

speciale ronde.

Do 15/02 om 9.30 uur: PC club
Vr 16/02 om 9.30 uur: zentangle tekenen
Ma 19/02 om 14 uur: rikken-gezelschapspellen en smulnamiddag 

Ma 19/02 om 14 uur: meditatie met klankschalen en kristallen

leerlingen van Mater Dei strijken hem terwijl ze samen met jullie 
spelletjes spelen.

Dienstencentrum Vesalius
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Ma 05/02 om 9 uur: PC cursus voor beginners

Ma 05/02 om 14.15 uur: optreden van Martin Winter, met liedjes 

Do 08/02 om 13.30 uur: informatiesessie “droomformulieren”

Vr 09/02 om 14 uur: dansnamiddag
Di 13/02 om 10 uur: computerclub
Do 15/02 om 14 uur: informatie “alcohol en ouder worden”
Vr 16/02 om 14.30 uur: carnavalsoptreden “de vrolijke noot”
Ma 19/02 om 14 uur: de brillenbus komt langs
Ma 19/02 om 14 uur: voordracht Jef: “spelen met muziek”

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Woensdagochtend: “leren tekenen”: we verwelkomen heel graag 

Do 08/02 om 9.15 uur; cursus tablet android

Ma 12/02 om 14 uur: Carnavalsbingo: kom verkleed en krijg 
alvast een verrassing

kandidaten welkom. Materiaal in bruikleen te bekomen

Do 15/02 om 14 uur: bezoek van de wijkagent Mariaburg en 
Vriesdonk
Ma 19/02 om 13.30 uur: naald en draad
Di 20/02: uitzonderlijk geen pedicure, wél op do 22/02
Wo 21/02 om 14 uur: innerlijke rust met klankschalen
Wo 21/02 om 14 uur: digitaal spreekuur

Noteer alvast in uw agenda: woe: 07/03: 14 uur: dansnamiddag

KWB DRIEHOEK: 
VEILIG OP EEN VEILIGE FIETS

Donderdag 21 februari 2018 om 19.30u in zaal Drieheem
Deze workshop, in samenwerking met de Vlaamse Stichting voor 

-
gramma bestaat uit twee delen. Deel 1: opfrissing van de verkeers-

februari 2018 bij: Vic De Schepper, Pauwelslei 67, tel 03/651 99 31,  

en locatie nog te bepalen

CANTANDO BRENGT CULINAIR CONCERT: “BE OUR GUEST”
Cantando nodigt uit, jij bent de gast. Zet al je zintuigen op scherp en laat je meeslepen in een ontspan-
nende, muzikale, visuele maar vooral smaakvolle voorstelling waarin eten en drinken nooit heel ver te 

wie wat sterkers wil... Na het concert is er voor iedereen een aperitief compleet met lekkere hapjes. Wil 
je graag een stevige portie Chili con carne of veggie chili, vragen we je dat op voorhand te bestellen. 

-
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VALENTIJNSACTIE
parfum cadeau bij aankoop vanaf € 200*

* zolang de voorraad strekt

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

verdachte diefstal 
vuilbakstickers gevat

Al een tijdje werd Brasschaat 
geplaagd door diefstallen van 
vuilbakstickers. In 2017 ging 
het om 43 meldingen. Kort ge-
leden kon een verdachte wor-
den herkend aan de hand van 
camerabeelden. De lokale po-
litie kon de persoon in kwestie 

verdachte bekende de diefstal 
en de politie onderzoekt nu of 
deze in aanmerking komt voor 
de andere diefstallen. 

Vakantie kust te huur: 
Blankenberge: DAKAP-
PARTEMENT met zicht 
op Yachthaven en Zee 9de 
verdiep mooi gemeubeld  
grote living-2 slaapkamers 
geen rokers. Groot zonnig 
terras met ligzetels Gr 
Zonnescherm.Vrij:1/15 
Mei-16/31 juli en 1/15 

mogelijk.Tel 0496 554499 
www.heropal.be

Vakantie kust te huur: 
Knokke-Heist:Resid.Sil-
verstone zicht op Helden-
plein en Zee. “Luxe ap-
partement”Grote living-2 
s laapkamers  dubbe l 
sanitaire-was & droog-

rokers – geen dieren. 
vrij:Mei-16/31 juli-1/15 
Aug-16/30 September 
Tel: 0496 554499 www.
heropal.be

MUZIEKQUIZ
Op 9 maart 2018 organiseert de KLF ‘De XXXIV’ haar eerste 
muziekquiz in feestzaal ’t Bruggeske – Hoevensebaan 12 te 
2950 Kapellen. Inschrijven hiervoor kan bij Marc De Smet – marc.
de.smet1959@telenet.be of 0497 27 20 26 met vermelding van 
ploegnaam, naam – telefoon en mailadres van de verantwoorde-
lijke. De inschrijvingsprijs bedraagt € 15 per ploeg van max 6 pers.

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT - LEESKRING 5
In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Brasschaat

Dinsdag 13 februari 2018 om 20 uur: Wil van Jeroen Olys-
laegers  gespreksleidster Annick Van Roey. Plaats: Biboase, 
Bredabaan 407 (ingang via de achterkant van de bibliotheek). 
Info en reserveren: Willy Cruysweegs - tel. 03 651 51 60 
wilcruy@hotmail.com
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actueelparkbodeactueel
Sinds 1 januari 2018 zijn gemeente en OCMW nog ruimer bereikbaar. Hier de 
nieuwe openingsuren. Let wel, in het gemeentehuis moet je voor de meeste 
diensten vooraf een afspraak maken via T 03 650 02 00 of www.brasschaat.be.

Of check www.brasschaat.be voor de juiste uren.

8 u
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

9 u 13 u 16 u 19.30 u

openingsuren van gemeente 
én OCMW gewijzigd

antwoord op vragen grensarbeid, 
sociale zekerheid of pensioen in NL
Het  bureau voor Belgische Zaken (SVB) organiseert opnieuw een spreekuur in 
Brasschaat. Het SVB is een kenniscentrum op het gebied van alle sociale verzeke-
ringen van Nederland en België en geeft voorlichting over kinderbijslag, ziektekos-
tenregelingen, pensioen(en), ziekte, invaliditeit en werkloosheid. Wat moet u weten 
en regelen als u grensarbeider bent, wordt óf bent geweest? Hoe zit het als u niet 
meer werkt? Hoe zijn uw pensioenrechten geregeld? Hoe zit het als u verhuist naar 
Nederland óf naar België. Wil je in Nederland gaan sturderen? Welke gevolgen heeft 
dat voor de kinderbijstlag? SVB informeert u over de sociale zekerheid in uw huidige 
en/of toekomstige situatie!

Zittingen in het gemeentehuis:
• do 22 februari tussen 14 – 19.30 uur
• do 26 april tussen 14 – 19.30 uur
• do 28 juni tussen 14 – 19.30 uur

ENKEL OP AFSPRAAK! Dat doe je via het bureau voor Belgische Zaken in Breda 
T +0031(0)76-5485840 - ntax@svb.nl - tvantilburg@svb.nl

centrum van Brasschaat wordt groener 
Het gemeentebestuur zal de Brasschaatse winkelcentra binnenkort nog meer in het groen 
steken en start daarvoor een ‘vergroeningsproject’. De beleving in het centrum en het 
winkelen wordt op die manier eens zo aangenaam, waardoor Brasschaat zich duidelijk kan 

Kandidaten-ontwerpers kunnen nog tot eind 
februari hun voorstellen indienen. Een jury 
zal daarna het beste project selecteren.

Het gemeentebestuur heeft voor het ver-
groeningsproject een budget uitgetrokken 
van 30 000 euro. Het project loopt over 4 
jaar. In een eerste fase pakken we de Bre-
dabaan in het centrum aan en dit tussen 
het gemeentehuis en de Van Hemelrijcklei. 
Nadien volgen mogelijk nog de andere 
winkelcentra. 

Met Brasschaat staan wij bekend om ons 
groene karakter en dat willen we doortrek-
ken naar ons centrum. We willen het nog 
aangenamer maken voor mensen om te 
komen shoppen in Brasschaat.

Op die manier onderscheiden we ons van 
andere winkelstraten in de ruime omgeving 
en hopen we Brasschaat zo nog meer op 
de kaart te zetten. Zeker als centrum van 
een ‘groene’ 
winkelbeleving.

Op 3 maart komt de voorstelling ‘Brief aan 
mijn kind’ naar Brasschaat. Voor deze voor-
stelling zoeken wij enthousiaste schrijvers 
die ervaringen, ontmoetingen, situaties, ... 
op papier willen zetten voor hun kinderen, 
toekomstige kinderen, kinderen van de 
wereld, ... daarna worden al deze brieven 
verwerkt en in de voorstelling gegoten.

Lijkt dit je wat? 
Bezorg je brief dan voor 20 februari in de 
brievenbus die je vindt in de promohoek 
van het cultuurcentrum van de hoofdbi-
bliotheek. Je mag je brief ook mailen naar 
maelstromvzw@gmail.com.

deelnemen aan het project zonder brief
Schrijf je liever geen brief, maar wil je wel 
meedoen aan het project? Dat kan ook. 
Jorre en Thomas van MAELSTROM komen 

enthousiaste briefschrijvers gezocht 

dan langs en nemen een interview af, dit 
wordt ook verwerkt in de voorstelling. Ook 
hiervoor neem je contact met het cul-
tuurcentrum.

nieuwsgierig?
Via www.brasschaat.be kan je een link 

meer info
Tijdens de openingsuren kan je steeds 
terecht op het cultuurcentrum via 

T 03 650 03 40 

of stuur een mail naar 
cultuurcentrum@brasschaat.be

nieuwe premies ondernemers 

premie innovatieve acties
Brasschaat wenst de Brasschaatse han-
delaars te ondersteunen die investeren in 
acties die de beleveniswaarde voor de klant 
en de aantrekkelijkheid van de handelszaak 
verhogen. Voorbeelden hiervan zijn paska-
mers optimaliseren, kinderhoekje inrichten, 
gevelcommunicatie verbeteren, verlichting 
aanpassen, ...  
Deze premie kan aangevraagd worden door 
winkeliers, horecazaken alsook dienstverle-

gaat om een ondersteuning van 50% van 
de geraamde kosten met een maximum per 
type actie.
De eerste oproepronde waarin je je voorstel 
kan indienen loopt van 19 februari tot en 
met 31 mei.
Snel zijn is de boodschap want de aanvra-
gen worden behandeld volgens het principe 
“wie eerst komt, eerst maalt” en dit tot ofwel 
het totaalbudget opgebruikt is ofwel tot de 
oproepronde afgelopen is.

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 hande-
laars 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 19 februari tot en met 18 mei. 
Er zullen door een professionele jury twee 
laureaten uitgekozen worden die elks 
2 500 euro krijgen voor hun project.

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

Brasschaat lanceert twee nieuwe premies om het ondernemerschap en de 
handelaars te ondersteunen. 

vacatures
Er zijn nog verschillende vacatures 
bij de gemeente Brasschaat. 

Neem snel een kijkje in de vacatureru-
briek op onze website

• projectmedewerker
• polyvalent vakman ‘loodgieter’
• polyvalent vakman ‘elektriciteit’
• 

rijbewijs C’
• polyvalent vakman ‘begraafplaat-

sen’
• deskundige maatschappelijk 

assistent(e)

regionale 
scholenbeurs
Op woensdag 7 februari vindt in Essen een 
regionale scholenbeurs plaats. 

Meer dan 20 scholen uit de ruime omge-
ving - Essen, Kalmthout, Wuustwezel, 
Hoogstraten, Ekeren, Kapellen, Bras-
schaat, Stabroek en Antwerpen - stellen 
zich voor.

Heuvelhal
Kapelstraat 7, Essen 
van 16.00 uur tot 20.00 uur



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

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

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

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

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

seminaries
diners en

Feesten
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

of in onze driemaandelijkse gratis brochure
 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

BOB DE MOOR & DIRK BUYSSE / 
TWIJFEL VZW

PER SLOT VAN REKENING
Vrijdag 9/01 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
12 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro

Twee acteurs. De schijnwerpers hebben hen al enige tijd niet 
meer gevonden. Ze hebben zich alletwee van hun kant in 

verdwijnen geoefend. Maar nu is het tijd voor een comeback!
Na o.a. ‘De Conference’ en ‘Knock Out’ schrijft Jo Van Damme
 opnieuw een theatertekst voor Bob de Moor, die de planken 

deelt met Dirk Buyse.

FILM
ZOOKS

Zaterdag 10/02 om 19u – Theater Hemelhoeve
7 euro 

Voor iedereen vanaf 8 jaar.
ZOOks is een hedendaags sprookje over de fragiele relatie 
tussen mens en natuur. Robin, een rebels tienermeisje, trekt 
naar het verboden woud om de mysterieuze verdwijning van 

haar moeder te  onderzoeken. 

SPEELMAN
PLUCHE

Donderdag 15/02 om 15u – Theater Hemelhoeve
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Voor iedereen vanaf 3 jaar.
Pluche is een voorstelling over geborgenheid, troost, 

vreugde, gezelschap, bescherming… 
Maar vooral over fantasie, veel fantasie!!! 

MIKAEL GODÉE & EVE BEUVENS 
KWARTET

Woensdag 21/02 - 20u30 – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro

“Een concert van Mikael Godée en Eve Beuvens kwartet 
bijwonen, is als binnenkomen in een topkeuken waar ieders 
gerecht met precisie wordt bereid. Elk stuk wordt geproefd, 
de ingrediënten worden gemengd zodat de lekkere aroma’s 
de neus bereiken.” (Mats-Arne Larsson – Nerikes Allehanda)

LITERAIR CAFÉ
ALICJA GESCINSKA

Donderdag 22/02 - 20u30 (deuren 20u) – RUITERHAL
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

“Een soort liefde vormt het ultieme bewijs dat over de liefde 
meer te zeggen valt in de romanliteratuur dan in 

wetenschappelijke publicaties. Gescinska overvalt 
onze letteren met een literair wonder.” (Dirk de Wachter)

M
et

 s
te

un
 v

an
 

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)

Niet enkel december is de feest-
maand bij uitstek. In de loop van ja-
nuari volgt er traditiegetrouw de ene 
na de andere nieuwjaarsreceptie. 
OCMW en Zorgbedrijf Brasschaat 
kozen voor vrijdag 26 januari om hun 
medewerkers maar vooral de vrijwil-
ligers te bedanken voor hun massale 
inzet. Dit varieert van bv begeleiding bij 
verjaardagsfeesten, knutselen, zwemmen, uit-
stapjes, houtbewerking, voorlezen, pastorale team en nog zoveel 
meer. OCMV-voorzitter Bart Brughmans benadrukte dat dit geldt 
voor alle dienstencentra in Brasschaat. De vrijwilligers in de cafe-
taria werden onlangs geconfronteerd met de verplichte witte kassa 
en de nieuwe software. Toch hielden zij het hoofd koel. Tevens de 
ouderdomsdeken (93) van de vrijwilligers Lisa (inzetfoto) is nog al-
tijd druk in de weer hetgeen werd onthaald op een spontaan en luid 
applaus.
Verder werd er ingespeeld op algemene initiatieven en projecten: 
het inleefhuis dat jongeren leert omgaan met geld. De vierde editie 
is kortelings van start gegaan en loopt tot eind april. Ruim 1260 leer-
lingen uit zesde en zevende middelbare scholen (randgemeenten 
incl.) zullen een inleefbezoek brengen. Zelfs onze verbroederings-
stad Bad Neuenahr-Ahrweiler onderzoekt nu of zij ook van start kun-
nen gaan met een gelijkaardig project. Soep op de stoep, sociale 
kruidenier, Nederlandse conversatie-oefeningen voor anderstali-
gen, werkzoekenden helpen een sollicitatiebrief op te stellen, de lijst 
is zeer lang.
Primeur is ook dat er besloten is een nieuwe minibus aan te kopen 
om de dienstverlening nog te verbeteren (prijskaartje €60.000-), het 
past perfect binnen de begroting.
Daarna werden alle aanwezigen verwend met een uitgebreide re-
ceptie. De bediening werd op professionele wijze verzorgd door leer-
lingen van Mater Dei. 

NIEUWJAARSRECEPTIE OCMW
EN ZORGBEDRIJF BRASSCHAAT
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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

Grondwerken Fransen Luc bvba
Max Hermanlei 35 • 2930 Brasschaat • 0474/870 509
• Leveren van zwarte grond, gemengde
 zwarte grond (1/3 compost)
• Leveren van compost
• Gratis aanvulgrond
• Ophalen van bouwpuin en
 groenafval
• Alle grond- en graafwerken
• Aanleg van opritten, parkings
 en riolering
• Afbraakwerken

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

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

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

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

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

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal

Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS 

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

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

Poetshulp gevraagd voor 
slagerij . Ongeveer 20 u 
per week . Inlichtingen op 
0477469972

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

Winterbanden op velg 

0476/950 335

Te koop: aanhangwagen. 
0477/630 615
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BRECHT
SPECHTENDREEF 27
PRIJSVERLAGING!!! Bouwgrond of bestaande verzorgde 
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

BRASSCHAAT
SINT JOBSESTEENWEG 57
Prachtige instapklare ruime woning, gerenoveerd in 
2016, met 4 slpks, 2x badk., open keuken, grote living, 
ruime tuin met vijver, 2x terras, garage+oprit voor 
3 wagens. Afgewerkt met kwalitatieve materialen. 
Buitenkant woning is geschilderd. Winkels en school 
in de buurt.  ZEKER een bezoekje waard! EPC: 283

€ 495.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT TE HUURBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

LAGE KAART 311 A - 1STE
Dit goed verzorgd appartement gelegen te 
Brasschaat heeft als indeling een inkomh, 
apart toilet, living, keuken, badk., 3 slpks, 
een wasplaats, bergpl. en 2x terras. Met 
garagebox gelegen in de kelderverdieping.  
Centrale ligging nabij openbaar vervoer en 
winkels. EPC: 138
€ 750 + € 35 kosten

LAGE KAART 285 - 2DE
Verzorgd en instapklaar 2 slk-appartement 
met garage. Aangename woonomgeving te 
‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer. EPC: 214

€ 725 + € 60 kosten

PRINS KAVELLEI 45
Zeer gunstig gelegen halfopen woning met 3 
slaapkamers, zij-ingang en grote tuin in centrum 
bij winkels, scholen en openbaar vervoer. Alle 
modern comfort aanwezig. Ideale startswoning. 
Mogelijk klein beschrijf. EPC: 609

€ 209.000

PLOEGSEBAAN 173
Leuke halfopen woning met 2 slaapkamers en 
grote tuin. Aangename woonomgeving ‘Bras-
schaat-Bethanie’ nabij ‘den Uitlegger’ en Militair 
Domein. Ideale ‘starterswoning’ met mogelijkheid 
tot klein beschrijf! EPC: 979

€ 220.000

MIKSEBAAN 218
Landelijke HOB met 2 slk en grote tuin.Zeer netjes 
onderhouden mt mooi aangelegde zuid-oost 
tuin.Bereikbaar via servitudeweg waardoor het 
ietwat van de straat gelegen is.Bijhorend een 
perceel grond aan de straat van ca. 152 m².Totale 
grondopp 646 m².Leuke aanbieding!!! EPC: 860

€ 225.000

KAPELSESTEENWEG 138
Gunstig gelegen recente gezinswoning met 3 
slaapkamers, inpandige garage en tuin. Alle 
modern comfort aanwezig. Aangename ligging te 
Brasschaat ‘Mariaburg’ in straat met voornamelijk 
plaatselijk verkeer. Goede verbindingen naar au-
tosbelweg. EPC: 163

€ 975

LAGE KAART 434
Gunstig gelegen gezinswoning met 4 slaapka-
mers, inpandige garage en ruime tuin. Aange-
name ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels, 
scholen en openbaar vervoer. Op kleine afstand 
van centrum van Brasschaat. EPC: 306

€ 900

KOEKOEKLAAN 9 - 1STE
Verzorgd en instapklaar ruim appartement met 
3 slaapkamers op de 1ste 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. Bouwjaar 1996. EPC: 125
€ 245.000

LAGE KAART 398
Betreft een verzorgde, recent gerenoveerde 
woning met 4 slaapkamers en tuin. Voorzien van 
alle hedendaags comfort. Gelegen nabij scholen, 
winkels en openbaar vervoer. Aangename 
wonomgeving op kleine afstand van centrum van 
Brasschaat. EPC: 650

€ 259.000

BREDABAAN 820 - 1STE
NIEUWBOUW: modern 2 slaapkamerappartement 
van 112 m² met terras, afgewerkt met hoogwaar-
dige materialen. Voorzien van binnengebied met 
afgesloten garageboxen of carports, alsook afge-
sloten bergingen, fietsenlokaal en vuilnisberging. 
Ideale ligging aan het centrum. Meer info 0478 52 
79 73 of www.goetstouwers.be
€ 259.000

KORTESTRAAT 64
Zeer gunstig gelegen gerenoveerde HOB met 3 
slaapkamers en mooie tuin.De woning heeft een 
gezellige en aangename inrichting,is voorzien 
van alle hedendaags comfort en is instapklaar.
Landelijke woonomgeving bij scholen,winkels en 
openbaar vervoer.Mogelijk klein beschrijf ! EPC: 537

€ 320.000

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

€ 310.000

BERGSTRAAT 5
Zeer gunstig en rustig gelegen ruime gezinswoning 
met 3 slaapkamers en west-geörienteerde tuin.
De woning is recent gerenoveerd.Aangename 
kindvriendelijke woonomgeving ‘Brasschaat-Kaart’ 
met diverse scholen en winkels in de directe 
nabijheid, openbaar vervoer in de buurt.Mogelijk 
klein beschrijf. EPC: 437
€ 295.000

WATERMUNTSTRAAT 4
Zéér gunstig gelegen OBB-landhuis mt 3 slk en
dubbele garage in landelijke woonomgeving te
Gooreind.De woning heeft recent nog een make-over
gehad waarbij badkamer en keuken hedendaags 
vernieuwd zijn.Verder voorzien van zonnepanelen en
zonneboiler. EPC: 378

€ 399.500

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

€ 325.000

BRASSCHAAT

BRECHT

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

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

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, momenteel staat er een chalet 
met aanhorigheden, bouwvoorschriften voorhanden.

€ 159.000

WIPSTRAAT 25
Gunstig gelegen gesloten bebouwing met 5 slaap-
kamers in centrum van Maria-ter-Heide. In 2010 zijn 
nog meerdere renovaties gebeurd. Aangename 
kindvriendelijke woonomgeving. EPC 314

€ 295.000

SINT-JOB-IN-’T-GOOR
SPARREWEG 21
Verzorgde ruime woning op 1289 m² met ca 300 m² 
bewoonbare oppervlakte, Zuid terras en tuin, inpandige 
garage, volledig kelderverdiep met 5 ruime kelders, 
leefruimte met ruime keuken, 3 tot 4 slaapkamers 
of studio op de verdieping, 2 badkamers, 3 wc’s en 
geïsoleerde bergzolder met trapluik. EPC: 414

€ 425.000

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)

BRASSCHAAT
HEISLAGSEBAAN 80
Recent gerenoveerde gezinswoning met 3 slaapka-
mers en praktijkgedeelte of studio op het gelijkvloers.
Recent gerenoveerd en voorzien van alle modern he-
dendaags 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
€ 375.000

(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)
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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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

Biologisch reinigen • Schilderen van gevels
• Coating spuiten op het dak (3 kleuren)

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Centrale verwarming

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

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

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

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)

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

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

            Gemeente Brasschaat
*Vlakbij Golf: Nieuwbouw app. (120m²) 1eV + lift, licht & luchtig. Zeer ruime 
living, open keuken, 3 slpkrs, badk. met bad, douche en dubbele lavabo, wc, 
berging, gr. terras, garagebox. Gelegen in groene, stille omgeving. Mooie 
afwerking & reeds geschilderd.

 te renoveren woning. Woonk., keuken (2012), badk. met 
bad, lavabo en wc, koer met bergruimte. 1eV: 2 slpkrs. Ki: 302 (Klein beschrijf 
mogelijk + evt. renovatieabatt.) EPC: 516

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

Dagen Zonder Zagen 
Daar doen wij NIET aan 
mee !!! Mobiele Boomza-
gerij LOG-ic www.log-ic.be
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TE KOOP

Meer informatie over ons aanbod vind je op www.immogreenstar.be

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

BRASSCHAAT Centrum te 
renoveren woning op 420m² met 
authentieke elementen, 3 slpks, 
wnkr, keuken, badk, tuin, kelder,… 
EPC 734. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 239.000

BRASSCHAAT Zeer commerci-
eel gelegen woning op ca 1000m² 
met 3 slpks, 2 gar, woonk, keuken, 
badk. Vele mog. vr handel of vrij be-
roep!! EPC680. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 395.000

WUUSTWEZEL Gooreind rustig 
gel. bungalow voorzien van alle com-
fort op +/- 2000m² met oa 2 slpks, in-
ger kkn, badk, wnkr. Perm bewoning 
toegest. EPC 537. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 220.000

EKEREN nabij centrum op te 
frissen eengezinswoning met 3 
slpks, tuin, keuken, badk,… nieuw 
dak, nieuwe ramen, nieuwe CV-ke-
tel. EPC 334. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 239.000

WUUSTWEZEL

O
P

E
N
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OPENBARE VERKOOP 
van een

WONING 
met GARAGE en TUIN 

Het Looike 11

KENMERK: Gemeente Wuustwezel – 1ste afd., sectie D, nr. 
914F3P0000, oppte: 342m², K.I. : 708,00 euro 
INDELING: Glvls : Inkom met trap naar 1ste verd., WC, woon-
kamer, keuken en garage, 1ste verdiep : Nachthal, 3 slpks, 
badkamer en toilet; Zolder : niet toegankelijke ruimte, 
CV op aardgas –EPC: 277 kWh/m² - elektr. inst.  voldoet niet 
– blanco bodemattest dd. 08/11/2017 – stedenb. uittr. dd. 
29/12/2017 - Geen bouwovertr. – Geen (recente) stedenb. 
verg. – Gdv – Gvkr Vlaamse Codex RO – Gvv. – As-built attest 
bestaat nog niet – Niet gelegen in mogelijks overstromingsge-
voelig gebied of in een recent overstroombaar gebied /niet in 
risicozone - Volgens het gewestplan Turnhout :  woongebied -
Het goed is niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig 
erfgoed, landschapsatlas, inventaris van houtige beplantingen 
met erfgoedwaarde, de inventaris van historische tuinen/par-
ken of in een vastgestelde archeologische zone.
BEZICHTIGINGEN mog. na afspraak met mevr. Kelly Nuyte-
mans (SHVM De Voorkempen-h.e.), GSM : 0483/53.20.11 of 
e-mail : kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be 

BIEDINGEN 
kunnen schriftelijk gedaan worden tot en met 

maandag 26 februari 2018 per e-mail naar 
hans.duyck@fb.vlaanderen.be of schriftelijk naar 
Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen tav. Dienst 

vastgoedtransactie, Dhr. Hans Duyck. 
Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen ge-
boden kan worden, zullen wij een bijeenroeping organiseren 
van de bieders. We vangen aan bij het hoogste bod. Het goed 
wordt toegewezen aan degene die op de bijeenroepingsdag 
het hoogste aanvaardbare bod uitbrengt. 

Verdere inlichtingen en foto’s op 
www.immoweb.be

VLAAMSE OVERHEID, AFDELING 
VASTGOEDTRANSACTIES te ANWERPEN

Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen
Hans DUYCK, Vlaams Commissaris Vastgoedtransacties

Tel.: 02/430.81.83 of 02/430.81.67   
E-mail : hans.duyck@fb.vlaanderen.be

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

(vv,vg,wp,gdv,gvkr) EPC 432 kWh/m²

KAPELLENBOS:

Luxe villa op ca. 2.700m². 
Riante lichte living + OH,

 eetkeuk, 4 slaapk, 
2 badk, groot kantoor, 

zolder, 2 gar, enz. 
Op te frissen. 

ABSOLUTE TOPLIGGING!

€ 540.000

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

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

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

VERMIST: Groene edel-
papegaai met geel oranje 
bek, 35cm groot,alle info 
welkom op 0479243468 
of 04686661 of dino_ta-
cha@telenet.be

JOHANNES-PASSION van BACH
op 23/3/2018 om 20u in St.-Jozefkerk Driehoek.

AMICI Vocaal Ensemble nodigt iedereen uit op dit mooie con-
cert dat ze met ondersteuning van de gemeente Brasschaat 
en in samenwerking met de Pastorale Eenheid Kapellen-
Brasschaat organiseert. Dit oratorium vertelt het passiever-
haal volgens het evangelie van Johannes in mooie koren en 
prachtige aria’s. Onder algemene leiding van Hans Wils zullen 
professionele solisten hun medewerking verlenen: sopraan An-
nelies Brants, contratenor Rob Cuppens, tenor Teun Michiels, 
bas Matthew Zadow, evangelist Adriaan De Koster en het ba-
rokorkest ensemble a. Toegangskaarten kan u online bestel-
len op www.amicivocaalensemble.be  aan €22 in voorverkoop. 
(Kassa: €25) Welkom!



Antwerpsesteenweg 219 - 2950 Kapellen
03/289.50.50 - 0488/600.507

BR
A
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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.

VOLLEDIGE AFBRAAK VAN CONSTRUCTIE:
hout • steen • staal • beton

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 229.000,- € 329.000,-

€ 189.000,- € 995/mnd € 725/mnd

€ 225.000,-

TE KOOP:
Schoten, Gelmelenstrat 97

TE KOOP:

TE KOOP:
Kapellen, Kapelsestraat 291

TE HUUR:
Brasschaat, Bredabaan  463 v3

TE HUUR:
Merksem, Victor Govaerslaan 16

TE KOOP:
Brasschaat, Heislagsebaan 86

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

rijwoning 4 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg EPC:387 kWh/m²

EW 4 slpk 2 bdk tuin gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:213 kWh/m²

app glvl 2 slpk autostaanpl 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:601 kWh/m²

Te Renov EW 3 slpk tuin gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:598 kWh/m²

app 3eV lift 2 slpk gar 
EPC:90 kWh/m²

app 3eV lift 2 slpk gar 
EPC:186 kWh/m²

* 10 maanden betalend + 2 gratis. Aanbod geldig op de eerste jaarpremie bij ondertekening van een nieuwe autoverzekering voor 
alle waarborgen in de polis en mits aanvaarding van het risico. Voorbehouden aan bestuurders die de afgelopen 5 jaar geen onge-

goederen, de limieten van de dekking, enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/
auto/algemenevoorwaarden. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.Het verze-
keringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar. DVV is een 
merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW 
BE 0405.764.064 - Galileelaan 5, 1210 Brussel.- NL 02/2018

AUTOVERZEKERING

OEF!, Wat er ook gebeurt,
uw DVV-consulent doet meer voor u.

MATRIX NV
Bredabaan 661 • 2930 BRASSCHAAT
tel: 03 650 10 20 • fax: 03 652 12 10
www.matrixnv.be
40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

Profi teer nu van ons uitzonderlijk 
tarief voor goede chauffeurs.

Sluit een nieuwe autoverzekering af en krijg 2
maanden gratis*. Tijdelijk aanbod van 01/02/2018 

tem 31/03/2018. Kijk op dvv.be/auto of kom langs in 
ons kantoor. Wij helpen u graag.

Komt in orde. Frietjes vanavond?

Bij een ongeval hebt u al zorgen genoeg. Daarom kan u op zo’n moment rekenen op 
onze gratis bijstand voor hulp. Aarzel niet om ons te contacteren. We helpen u graag!

U kan rekenen op onze gratis bijstand

ALGEMENE VERGADERING VAN DE
GEMEENTELIJKE SPORTRAAD

De algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad Brasschaat 
heeft plaats op maandag 19 februari 2018 in de Ruiterhal van het Cul-
tuurcentrum, Azalealaan 6, te 2930 Brasschaat. De vergadering start 
om 20.00 uur en is openbaar.  Alle sportverenigingen die aangesloten 
zijn bij de sportraad werden reeds uitgenodigd. Iedereen die voeling 
heeft met het  Brasschaatse sportleven is van harte welkom op deze 
vergadering! Inlichtingen: Sportraad Brasschaat – Bredabaan 407 – 2930 
Brasschaat – tel 03 650 03 30 – fax 03 650 03 39 - sport@brasschaat.be

KFC Exc. Kaart
zaterdag 10 februari
14.00u: Breugelboys - Wilgenhof
zondag 11 februari
15.00u: 1ste  pl. - FC Merksem
Wij zijn nog steeds op zoek 
naar jeugdspelers. Sluit aan bij 

teer ons via:
jeugd@excelsior-kaart.net
0494 573 393  of  0476 051 779

KFC Brasschaat
zondag 11 februari
15.00u: 2e Prov. - KFC Broechem
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. 
Kunstgrasveld nabij de He-
melhoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans 
Van Bergen, T. 03/651 48 90; 
0477/575 411. kfcbrasschaat@
gmail.com

Gevraagd:

jobstudente
weekendwerk afwisse-

lend zaterdag en zondag,
winkelbediening

vanaf 17 jaar
Nederlandstalig

Slagerij Joosen
Brechtsebaan 3

2930 Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 00 12

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

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 ontspanningsmas-
sage ?  Of samen een leren koken in de cursus Indisch koken? Of 
je kan ook samen een nieuwe taal leren.  Er starten nog verschil-
lende kortlopende taalcursussen voor de zomervakantie. Je kan 
kiezen uit Spaans, Italiaans, of Turks of Thai  op reis. Starten ook 
nog binnenkort: leer ecologisch poetsen in één les, leer Ukelele 
of mondharmonica spelen, 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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ONZE TOTAALAANPAK ZORGT VOOR EEN SNELLE, 
EFFICIËNTE EN ZORGELOZE RENOVATIE

EEN ZALIGE NIEUWE BADKAMER?

VRAAG PROFESSIONEEL ADVIES IN ONZE TOONZAAL OF BEZOEK DE WEBSITE WWW.BOUWCENTRALENV.BE

P A A L S T R A A T  1 4 9
2 9 0 0  S C H O T E N
T E L .  0 3  6 8 0  1 9  5 0 
F A X  0 3  6 5 8  2 6  9 7
INFO@BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN:  
 MA - VR    9 TOT 18U 
 ZATERDAG 10 TOT 17U

Te huur: app 2e verd in 
augustijnslei, Brasschaat. 
Living op massieve par-
ket, open keuken( met 
toestellen) en berging.  2 
slaapkamer + dressing/
bureau.  Badkamer met 
bad/douche,aparte wc. 
Terrassen voor en achter-
aan.  Ondergrondse ga-
rage. Geen lift. Huurprijs 
: 780 + 75 kosten. Tel : 
0477.78.89.16

MOS VERWIJDEREN 
van opritten met speciale 
hoge druk reiniging, warm 
water tot 100 graden. Tel. 
0484/461 020

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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

Vrouw zoekt  werk , 
schoonm. 0493/972 910

VERKOOP uw designer 
handtassen! Louis Vuit-
ton, Chanel, Delvaux, en 
andere...wij geven een 
eerlijke prijs. Geen tijd 
om naar ons te komen? 
Wij komen naar u. Bel ons 
03/652.00.92

Tegels en sanitaire wer-
ken. 0466/018549

Kleine en grote renova-
tiewerken. 0483/159 938

Schilderen en renovatie-
werk. 0494/800 702

Inschrijvingen 2de 
handsbeurs Gezins-

bond Brasschaat.
2e handsbeurs voor speel-
goed, kinderboeken, babyar-
tikelen en kinderkleding. Ook 
grote artikelen, zoals wan-

Ouders bieden nog bruikbare 
kleding van hun spruiten te 
koop aan, het niet meer zo 
geliefde speelgoed en kinder-
boeken of strips die niet meer 
gelezen worden. Aan de toog 
is er drank en gebak aan klant-
vriendelijke prijzen.
Vanaf woensdag 7 Februari 
tussen 20:00 en 21:30 Kan je 
ALLEEN TELEFONISCH in-
schrijven voor plekje op onze 
beurs naar Dietger Ongenaert: 
03/653.25.62

Vormingsavond:
Rouw en verlies door 

Manu Keirse
Dinsdag 20 februari

De oudervereniging Gibo Mari-
aburg en de Gezinsbond Bras-
schaat nodigen u graag uit op 
hun vormingsavond over rouw 
en verlies, een beladen onder-
werp waar niemand omheen 
kan. Voor ouders, familiele-
den, opvoeders en hulpverle-
ners. Gelieve op voorhand in 
te schrijven. Wanneer: Dins-
dag 20 februari 2018 Om 20u
Waar: Gibo Mariaburg Anna-
dreef 7, 2930 Brasschaat. In-
kom: € 2,00. Inlichtingen en in-
schrijvingen: Arvid Van Staey
GSM: 0497/43.19.21
arvidvanstaey@hotmail.com
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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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Bestratingen Omega
bvba

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

Te koop: 

0484/600 866

GELNAGELS
Verstevigen-

Color-French...
0489/570 460

Mollei 124, Brasschaat

Skiles in Rucphen (NL) 

skimetlynn@hotmail.com

Zoek gratis gerief 

staat. Mon, 0477/499 446

Collecties.

p.o.t.k. 

SCHITTERING IN KINEPOLIS   
De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert op zater-
dag 24 februari 2018 van 12u tot 18u en zondag 25 februari 2018 
van 10u tot 17u30 haar Internationale mineralen-, edelstenen- en 
fossielenbeurs ‘IMRA 2018. Het gebeuren vindt plaats in het ‘Event 
Center’ van KINEPOLIS – (Zaal Hollywood) – Groenendaallaan 
394 – ANTWERPEN. Bereikbaar met tramlijn 6. Door zijn grote 
verscheidenheid aan mineralen, fossielen, edelstenen, sieraden, 
kunstvoorwerpen, instrumenten, gereedschap en vakliteratuur is 
deze beurs beslist de moeite waard. IMRA 2018 zet de deuren niet 
alleen open voor specialisten ter zake. Iedereen die beroepshalve 
of vanuit liefhebberij met deze tak van de natuurwetenschappen 
te maken heeft, voelt zich erdoor aangetrokken. Ook de toevallige 
bezoeker raakt ongetwijfeld geboeid door die fascinerende wereld 
van mineralen, door die wonderbaarlijke pracht aan kleuren en 
kristalvormen... Ook juwelen met mineralen en fossielen schitteren 
in al hun pracht. Tijdens de beurs kan men ook nu weer gratis zijn 
edelstenen op hun echtheid laten onderzoeken (voor zover men 
aan de vraag kan voldoen). Kinderen mogen zelf aan de slag bij 
de demonstraties fossielen prepareren. Bezoekers kunnen gratis 
deelnemen aan de wedstrijd om een mooi mineraal te winnen. In het 
cafetaria zijn broodjes en drank verkrijgbaar. Inkom 5€ per persoon 
– kinderen tot 12 jaar gratis. Gratis parking. Wie meer inlichtingen 
wenst over deze beurs kan hiervoor best contact opnemen met Suzy 
Hofmans, Tel.03/569 01 75 – GSM: 0496-14 65 03 of per E-mail: 
suzy.hofmans@telenet.be - info@acam.be  website: www.acam.be



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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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.

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP
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

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

KURT
koopt voor

eigen rekening!
Heeft u een woning, 
bouwgrond, project-

grond of afbraakpand?

Discretie verzekerd!

0475/421 326
coolmorenv@gmail.com

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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Afslanken, gezond, meer 
energie, sportvoeding. 
Gsm: 0479/995 582

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

Renov. en sanitair, gevel, 
dakg., vliesbeh. park. bdk. 
renov. 0484 063 094

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

IN DE NATUUR IS HET NET ALS BIJ 
EEN PIZZA, ZONDER GOEDE BODEM 

WORDT HET NIETS!!!
Dinsdag 13 februari - Voordracht over ‘de bodem’ door André Verbist. 
De bodem speelt een belangrijke rol in de koolstofkringloop. Er 
zit twee keer zoveel koolstof in de bodem dan in onze atmosfeer. 
Elke wijziging hierin heeft invloed op de emissie van CO2. Het is 
mogelijk om koolstof vast te leggen in de bodem door weinig om te 
ploegen, door resten van planten terug in de bodem te verwerken, 
door compost te gebruiken en aan teeltwisseling te doen. Wat doet 
het klimaat met onze bodem? Welke bodemsoorten zijn er. Wat met 
het bodemleven, wat is de beste manier om de bodem te voeden, en 
hoe gaan we om met water? De drie belangrijke elementen: bodem, 
bodemleven en water komen aan bod. Er zullen ook bodemstalen 
worden beoordeeld. Aanwezigen op deze voordracht zijn hartelijk 
welkom voor een bezoek aan de tuin van André. De datum hiervoor 
zullen we tijdens de voordracht afspreken. Organisatie: Velt Bras-
schaat. Locatie: De Ploeg, Verhoevenlei 50, Brasschaat. Aanvang: 
20 uur. Iedereen welkom. De voordracht is gratis (en vooral nuttig!)

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

Alle tuinwerken en daken 
proper maken. 0474/453 
834

Gezocht: Betrouwbare, 
gemotiveerde, vriende-
lijke oppas om dochter 
elke don. en vrijdag op 
school af te halen rond 
15u30. Thuis spelen en 
eten tot ± 18u30. Bel ge-
rust 0489/553 299. Wijk 
driehoek

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw, ook strijk. 
0466/259 032

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

Te koop in Braschaat. 
Als nieuw hondenbench 
v. auto. Tel. 0486/953 104

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Erv. en ref. Alleen se-
rieuze aanvr. 0487/323 414
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BON voor gratis prijsbestek 
of documentatie
Naam: ................................................................... 

Adres: ...................................................................

......................................................  Nr.: ............... 

Postcode: .............................................................

Plaats: ..................................................................

Tel. privé: .............................................................. 

E-mail: ..................................................................

..............................................................................

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

NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET  
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

  
DAKWERKEN

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

met Van Zantvoort dakwerken, 

en met Goedons, Stoffels,  
Ralph van Wissem,Gregoire

VOOR INFO BEL 
NR. 0479 946 932

SNELLE SERVICEOOK HERSTELLINGEN

Duizenden 
referenties van  

tevreden klanten!

Veldlei 5 • 2970 ‘s-Gravenwezel 
0479 946 932

Alle werkdagen en weekends vanaf 07u30 tot 22u

dakdekkersorg@gmail.com 
www.groepgvs.be

Bezoek showroom op afspraak

BOUW & RENO ACTIE

-10% korting
op alle uitvoeringen van dak- en aannemingswerk.

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

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

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

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

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Gevraagd:

KLUSJESMAN
ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Vrouw zoekt 

0486/742 437

Vrouw zoekt -

Nederlands. 0465/852 926

Te koop gevraagd: Moto 
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WACHTDIENSTEN

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

Tel. 03/650 52 56

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

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

10 - 11/02 van Muylder Germaine 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

10 - 11/02 Mertens Els 0478/259 198

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

10 - 11/02 Dr. Franck 03 541 81 35

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

Ophaling huisvuil februari

GFT

MAANDAG   12
DINSDAG   13
WOENSDAG  14
DONDERDAG   15
VRIJDAG     16
ZATERDAG   17

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

Van Ginneken Steffi 23-01, Essen
Passemier Juliette 25-01, Kapellen
Brants Mila 23-01, Kalmthout
Eijsvogels Emiel 25-01, Ekeren
Thys Seppe 23-01, Essen
Van der Linden Defernelmont Elie 19-01, Merksem
Huys Pipa Leen David 25-01, Kapellen
Van de Weyer Paulien 23-01, Schoten
De Baer Damon Xavier 23-01, Brasschaat
De Maayer Victor 29-01, Kapellen
Mayor y Gonzalez Laira 27-01, Schoten

Vinck Hannelore 28-01, Brasschaat
Lelie Olivia 26-01, Ekeren
Zeqiri Nelly 26-01, Schoten
Nuytemans Lucie Annelies 27-01, Kalmthout
De Meyer Marilou 26-01, Ekeren
Heyrman Jef 26-01, Kapellen
Proost Norah 21-01, Schoten
Frans Bastian 23-01, Wijnegem
Dekkers Lukas 22-01, Brasschaat
Kunst Mila 26-01, Woensdrecht

Lathouwers Franciscus, 90 jaar, echtgenoot van Dockx Gemma, Brasschaat
De Clerck René, 84 jaar, echtgenoot van Van der Kinderen Charlina, Schoten
Van Opstal Frans, 76 jaar, Brasschaat
De Grauw Louisa, 87 jaar, weduwe van Bruijn Karel, Brasschaat
Vanden Kieboom Lieve, 45 jaar, Wuustwezel
Van Ginneken Elisabeth, 88 jaar, weduwe van Van Ginneken Joannes, Kalmthout
Zenoni Marie, 75 jaar, Brasschaat
Van der Planken Hendrik, 66 jaar, echtgenoot van Balliauw Lydia, Brasschaat
van der Knaap Hendrika, 96 jaar, weduwe van Pissens Petrus, Brasschaat
Assim Yaqoob, 78 jaar, Irak
Van de Mosselaer Isidoor, 82 jaar, echtgenoot van Heughebaert Rita, Schoten
Bogaerts Maria, 93 jaar, weduwe van Debrouwer Cyriel, Brasschaat
Crickemans François, 76 jaar, echtgenoot van Knaepkens Jeanine, Antwerpen
Vandorpe Victorine, 92 jaar, echtgenote van Sanspeur Willy, Brasschaat
Helsen Alphonsina, 90 jaar, weduwe van Bruijn Hendricus, Brasschaat
Verduyckt Jacqueline, 75 jaar, echtgenote van Bastiaenssens Sylvere, Schoten

BINNENHUISDECORATIE
Wemers
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Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

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

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

Student zoekt bijverdien-
ste. 0484/814 727. Erva-
ring horeca

Dame zoekt  b i jverd. 
weekend. Horeca of op-
pas. 0495/824 365

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
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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

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

03 653 52 90

meubelen

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur

Onze knalkortingen  
   gaan verder...

0
%

INTEREST
OP 10 

MAANDEN

€

€39
€

€

€

in 
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€39

€45
€25

€

€
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€
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€599
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€ €670

GRATIS
2 X
POEF

0
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INTEREST
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MAANDEN

€ €849




