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met

GRATIS
SCHATTING

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant.

Mariaburg - Brasschaat

NIEUWE BURDAPATRONEN

KOM 

LANGS

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 30 jaar  -

zowel staande, hang als antiek 

Klok stuk?  Bel ons!
03-652 17 77

GRATIS opgehaald en teruggeplaatst

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10, (over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Merksem

Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

Bredabaan 832 • Brasschaat • Tel. 03 663 83 63
Open van di. tot zat. van 10-17 uur & op afspraak

www.bobofashion.be BOBO Fashion

F A S H I O N
Voel je goed !

17

Lente-
zomercollecties 2018

NIEUWE COLLECTIES

Laat uw oude juwelen herleven 
in een nieuw Spooren design

SPOOREN
Meesterjuweliers sinds 1957

Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33   -   www.teletechnics.be

De 9002-serie 
Door EISA verkozen 
tot beste OLED-TV

van 2017 - 2018

Nu met
5 JAAR

GARANTIE
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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

ADVOCATENKANTOOR
Advox advocaten is een groeiend en dynamisch kantoor gele-
gen in Brasschaat. In het kader van de groei zoekt het kantoor 
voor onmiddellijke indiensttreding een

administratief-juridisch medewerker
(m/v, voltijds)

Jobinhoud:

• Je bent een administratief en organisatorisch talent.
• Je beheert de agenda van het kantoor en zorgt mee voor het
 onthaal.
• Je verzorgt dictaat en voert briefwisseling.
• Je volgt de conclusietermijnen en vaststellingen op de Rechtbank
 nauwkeurig op.
• Je zorgt voor de orde en de goede uitstraling van het kantoor.

Kennis, vaardigheden en attitudes:

• Je hebt een bachelor administratieve of juridische opleiding
 genoten.
• Je hebt voldoende maturiteit, bent zelfstandig, stressbestendig,
 discreet en attent.
• Je werkt nauwgezet en met zin voor orde en verantwoordelijkheid.
• Je bent vertrouwd met de gebruikelijke software.

Sollicitaties per e-mail: ine.talpe@advox.be

www.advox.be
Bredabaan 652 • 2930 Brasschaat • 03/633 30 77

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

LEVERING PLANTENLIJSTEN

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN
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

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

2E BENEFIETCONCERT TVV
VLAAMSE VERENIGING AUTISME

In de prachtige akoestiek van de Sint Jozefkerk te Hoogboom-

concert op zaterdag 3 maart 2018 ten voordele van de Vlaamse 
Vereniging Autisme. Wim Voet (klarinet) en Katelijn Van Kerckho-
ven (cello), bekend van het ensemble Elixir d’Anvers, brengen er  
samen met Daniël Sadkowksi (piano)  o.a. werk van Schumann, 
Mozart en Beehtoven. Tijdens het concert zal kunstschilder Frieda 
Vanheuckelom aquarelschetsen maken waarvan de opbrengst 
ook naar dit goede doel gaat. Meer informatie over dit evenement 
vindt u op hoogboomclassic.be of 4autism.be Tickets reserveren 
kan op 0471 070 935 of hoogboomclassic@yahoo.com.

Sterrenkijkdagen
KSGA-AstroAntverpia
Vrijdag en zaterdag 23 en 
24 februari van 20u tot 23u. 
Sint-Antoniuslei 95 - Inrit 

Boskapellei. Toegang 
achterzijde van het gebouw.
 Met telescoop op het ter-
ras van het Antverpiage-
bouw (achterzijde) met: 
dvd-voorstelling “Het zonne-

stelsel”. Voordracht door 
de heer Arthur Schoeters: 
Ruimtevaart 2017-2018.  
INKOM GRATIS

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

Voor al uw kleine  
tuinwerken waarvoor je 
moeilijk een aannemer 

kan vinden
• klinkers of kasseien leggen
• Aanleg van terrassen 
  en tuinpaden
• Vervangen van putdeksels
• Kleine aanplantingen
• Aanleg graszoden
• Verticuteren van gazons

Voor inlichtingen & gratis 

Vrouw zoekt werk, be-
trouwb., poetsen, rest. Belg. 
papieren 0486 965 330

Snoeien en vellen van 
bomen. eigen hoogtewer-
ker beschikb. Goedkoop 
verwijderen van coniferen 
en laurierhagen. Uitfrezen 
van stronken. 0498/714 
812
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Gratis stofzuiger Compact C1
bij aankoop van een Miele
wasmachine WKF 131 WPS*

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

GRATIS
STOFZUIGER

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

ELECTRO QUIRIJNEN

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

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS • RAMEN EN DEUREN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u.

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
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Uw Immo-partner in & rond Brasschaat 
bij VERKOOP en VERHUUR. 

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

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

OVERLIJDENSBERICHT

Omringd door haar familie overleed op 14 februari 2018
in het WZC Salve te Brasschaat

Joanna Van der Steen
Weduwe van Frans Van Beeumen

Zij werd geboren te Brasschaat op 5 februari 1933.

Dit melden u met droefheid:

Gerda Van Beeumen,
Luc en Veronique Van Beeumen-Adriaens,

haar kinderen;

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid
met urne bij te wonen in de kerk van de Heilige Familie
te Brasschaat -Rustoord op woensdag 21 februari 2018
om 11 uur. Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
in de kerk vanaf 10.45 uur.

Aansluitend asverstrooiing op de begraafplaats aldaar.

Correspondentie: Fam. Van Beeumen
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be  •  Brasschaat

OVERLIJDENSBERICHT

In het bijzijn van zijn familie is zacht ingeslapen

Nic Laccroix
Echtgenoot van Jose Van Geldorp

Geboren te Nieuwer-Amstel (NL) op 22 november 1935
en overleden in het A.Z. Klina te Brasschaat

op 13 februari 2018. 

Dit melden u met droefheid:

Jose Van Geldorp, zijn echtgenote;

Eric Laccroix, zijn zoon.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid
bij te wonen op vrijdag 23 februari 2018 om 11 uur
in de aula van Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan
654 te Brasschaat. Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Maria‐ter‐Heide aan de Durentijdlei.

Correspondentieadres : Fam. Nic Laccroix
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 21 februari
Dagsoep

Donderd. 22 februari
Dagsoep

Kip met appelmoes, ge-
bakken aardappeltjes

Vrijdag 23 februari
Dagsoep

Peperburger, 

Maand. 26 februari
Dagsoep
Zuiders 

visserspannetje

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.

Spinnende Wondertjes, 
hét boek voor echte poe-
zenliefhebbers. Enige 
avonturen van de katjes. 
Mooie foto’s en tekenin-
gen. Troostvolle verhalen 
over de Regenboogbrug. 
www.rietkat.be rietkat@te-
lenet.be tel. 03 633 29 71

Gevraagd: GARDEN 
PASSION BVBA Gemo-
tiveerde medewerker 
of jobstudent (m/v) ge-
vraagd voor tuinaanleg 
& tuinonderhoud. Er-
varing en rijbewijs BE 
zijn pluspunt. Contact 
: gardenpassion.tui-
nen@gmail.com GSM 
: 0494/89.62.22

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

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

of 0475/606 404

Te koop gevraagd: Moto 
GD 0485/874 687 Dirk

Te huur:  Schoten-cen-
trum, app., lift, hall, wc, 
apart. badk, douche, 1 
slpk, liv, open kkn, bergpl, 
terras, vrij 1 mrt. € 620 + 
AO. tel. 0496 285 031

Te huur: Gooreind, app. 
2e verd. woonk, kkn, berg, 
2 slpk, badk met bad, wc 
apart, garage. Huurprijs € 
615/mnd, vrij maart.
Tel. 0475 939 802

Alle tuinwerken en daken 
proper maken. 0474/453 
834

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Erv. en ref. Alleen se-
rieuze aanvr. 0487/323 414

DELUXE SERVICES
Ontmossing en reiniging 
van uw oprit tot uw dak!

0484/46.10.20

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

comfort. 03/326 13 87

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

Skiles in Rucphen (NL) 
Mail voor info naar:

skimetlynn@hotmail.com

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446

Te koop: Instapklare ener-
giezuinige eengezinswo-
ning, bwj ‘97, opp 520 
m², carport 2 wagens, 
living, keuken, 3 slk, badk, 
2 wc’s, tuin zuidgericht, 
zonnepanelen, verw ketel 
van 2013, vp: 336.000 eur, 
meer info: 0498/273.550

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

Te huur app. Gooreind 
gelijkvl. tuin + 2 slp. Huur 
€ 695,  0476/695 333

Te huur: app. 2 slpk, Mik-
sebaan 150, 1e verd. €750 
p/m. 0471/670 652

Ik zoek oude ivoor ook 
beelden, zil., Liebig Pr., 
beelden ook bronzen, kl. 
klok., zakuurw., schouw-
garnit. Alles uit grootmoe-
ders tijd. 03/313 84 58

Te huur: app. 2de V. Ek-
sterl. 16. Ing. kk, 2 slpk 
+ bureau, terras, garage. 
€ 700. Vrij 1/5. 0496/369 
483

Te koop wegens verhuis: 
2xdekbed €20 p.s. Slaap-
bank €20 140x78. Ge-
reedschapskist op wieltjes 
80x50x25. p.o.t.k. 03/651 
52 69

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

Te koop: 4 slp V. Appart. 
Knokke op zeedijk, zeer 
centr. 0476/940 05 67

Te huur: Klein app. of 
grote studio. Centr. T. 
0475/514 399
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PUUR SFEER  Bredabaan 153  2930 Brasschaat
www.puursfeer.be  www.kristaverwimp.be

JE VOELT JE METEEN THUIS 
TUSSEN ONZE SCHOOLHOOFDEN

Koninklijk Technisch Atheneum Brasschaat

INFORMATIEAVOND
DINSDAG 3 MAART 
OM 19.30 UUR

OPENSCHOOL

WWW.KTABRASSCHAAT.BE

1DONDERDAG 1 MAART
OM 19.30 UUR

info@ktabrasschaat.be
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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 

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

GROTE STOCKVERKOOP

Kalmthoutsesteenweg 193A  -  2990 Wuustwezel
(magazijn 7, achter Augustijns Keukens) 

MEER DAN 200 KWALITEITSVOLLE 
MATRASSEN IN STOCK

80x200cm • 90x200cm • 140x200cm • 160x200cm • 180x200cm

MEER DAN 50 BOXSPRINGS VOORRADIG

NIEUWE OPENINGSUREN:

maandag en woensdag van 13 tot 17u

zaterdag van 10 tot 18u

Paul Driesen
T. 0473/697 679

caldera.coaching@gmail.com • Essensteenweg 34, 2950 Kapellen 

LOOPBAANBEGELEIDING.
JOB BEU? 
NOOD AAN EEN NIEUWE START? 
8 uur professionele 
begeleiding voor 
amper €10/uur.  
i.s.m. VDAB

Neem vandaag nog contact voor 
een gratis verkennend gesprek

CALDERA
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Brasschaat is een goede en groene 
gemeente om in te wonen. Dit maakt 
dat de huizen gegeerd zijn en de prijzen 
relatief hoog. Het gemeentebestuur wil 
er voor zorgen dat er ook betaalbare 
woningen in de gemeente zijn. 
Als schepen van wonen heb ik daarom 

het concept van “bescheiden wonen” 
gelanceerd in Brasschaat. Via een 
combinatie van goedkope gemeentelijke 
gronden, een lage bouwkost via 
een huisvestingsmaatschappij en 
schaalvoordelen via intercommunale 
IGEAN kunnen we betaalbare woningen 
realiseren. 
Brasschaat is een pionier met de uitbouw 
van “bescheiden wonen”. Een eerste 
project zal gerealiseerd worden in de 
Wipstraat. Hier zullen 10 bescheiden en 
betaalbare gezinswoningen worden 
gebouwd. De gemeenteraad zal de 
voorwaarden voor toewijzing vastleggen. 
Niels de Kort,
schepen van jeugd, 
wonen en feestelijkheden

 Betaalbaar 
wonen

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

De wedstrijdgymnasten in discipline  acrogym en tumbling hebben 
na heel wat inspanningen  reeds mooie resultaten behaald op de 
voorbije Provinciale Voorrondes:
Acro A: Provinciale Voorronde 3 en 4  febr. 2018 te Niel: 2e pl. Duo 

-
ken en Tuur Verlent, 2e pl. M3 seniores: Elisa Bott, Karen Peeters 
en Elke Knaepkens; 3e pl.Sen.G Paar Silke Macharis en Maxime 
Vantournhout; 4e pl. M3 11-16 j. Imme Everaert, Sam Verdonck en 
Meredith de Belder,  4e pl. M3 12-18 j. Helena Heijens, Sara Van 
Hooydonk en Ise Schellekens, 4e pl. Sen.M3 Fee Bosmans, Lore de 
Bock en Jill Daelemans.
Acro B: 3e pl. 11-19 j. Groep Anke Vergauwen, Kato Danckers en 
Lara Ceulemans, 6e pl. 11-19 duo Farah de Koninck en Jessie Ver-
eecken.
Acro C: Pr.Voorronde 10 febr. 2018 te Leuven: eerste plaats voor 
Duo10-20 j. Femke Coppieters en Vermeiren Dynthe, 3e pl. Yana 
Delagaye en Maxime Everaert ( zie foto)
Tumbling C: Provinciale Voorronde op 3 en 4 febr. 2018 te Vosse-
laar: 2e pl. 11-12 j. Milo Janssen, 
3e pl.17+ Jens Verdonck; 4e pl.13 j. Imke Declercq, 4e pl. 16 j. Ineke 
Schippers,6e pl. Nina Rosseneu.
Tumbling A: Provinciale Voorronde januari 2018 Dendermonde:4e 
pl.13-14 j Dylan Verboven en 4e pl.12 j. Laure Julien.       Tumbling 
B: 7e pl. 15-16 j.Arno Vereecken
Wij wensen al onze wedstrijdgymnasten  en hun leiding nog veel 
succes op de komende nationale en internationale wedstrijden!
Al de wedstrijdresultaten kan u vinden op www.gymfed.be
Info: www.acro2gym.be

GYMNASTEN VAN ACRO II GYM 
BEHALEN PODIUMPLAATSEN 

OP PROVINCIALE VOORRONDES

Te huur (Merksem) Mo-
dern zeer goed uitgerust 
app in res gebouw (2001) 
2 slpk Lift Zuidterras Stpl 
optioneel Vlot bereikbaar 
met openb vervoer en 
via snelweg 740+80€ 
Details zie Immovlan nr 
RWB59822

Medisch massage bij u 
thuis, € 25 per uur alles 
inbegr. Tel 0472/113 914

Te huur bergstraat 12 
Brasschaat, appartement 
2de verd.- 2 slpk-garage-
vrij. € 685 tel 0470/313.126

Vrouw zoekt werk. Kui-
sen, strijk - was - baby 
oppas. 0465/154 451

Gezocht: winkelbediende/
slager voor in slagerij. 
Full-time/half-time af te 
spreken. Ervaring niet 
nodig. Tel: 0494/456.736 

Te huur app. Sp. Costa 
Brava. Dir. zee, zwemb., 
4p., tennis, tv Vl., pasen. 
Zomer “18. 03/663 50 99 
- 0474/914 422 - 03/289 
69 59

Te huur: Spanje, Villafor-
tuny (Cambrils), voll. vern. 
app, 6 p. 3 slk., 2bdk., gr. 

privét., 50 m. v. strand. 
Vrij: mei € 890/mnd. Vrij 
1-15/7, 1-15/8. € 990/15d. 
T: 03/651 63 57 - 0474/409 
435

Waroeng "a Taste of 
indonesia" Indonesian 
Food met/zonder Trailer 
10 - 150 personen . Menus 
overeen te komen vanaf 
20 euro tot 55 Euro pp. be-
diening niet inbegrepen (af 
te spreken). Culturele am-
biance www.waroeng.co

Gevraagd:

DEELTIJDS
RETOUCHEUSE m/v

(24u) met ervaring

Heb jij een passie voor naald en 
draad en heb je een grondige 

en materialen? 
Ben je een perfectionist en zijn 

belangrijke waarden voor jou?
Spreek je perfect Nederlands en 
ben je stressbestendig?
Dan ben jij onze nieuwe collega!

Miss-M
Dorpsstraat 31 - 2950 Kapellen

03 605 90 25
info@miss-m.be

Te koop te Brasschaat 
(wegens plaatsgebrek): 
Hollandse kabinetkast in 

contact: 0473 463 129

Ambachtelijke pralines. 

Ekeren, tussen 15-17 u.

Chocolade eieren, ‘La 

Ekeren, tussen 15-17 uur

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

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

0485/300 437

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

KFC Exc. Kaart
zaterdag  24 februari
09.30u: Grav. Schil. C - U10 
09.30u: KFC Brass. - U8
10.30u: U11 - Brecht SK
10.30u: U13 - Zandvl. Sp.
10.30u: U7 - Cappellen B
10.30u: U9 - Wuustw. A
13.00u: Kalmthout SK D - Res. C
14.00u: Wildert A - Res. B
15.00u: Res. A - KSK Donk A
15.00u: AC Heide - Wilgenhof
zondag 25 februari
09.30u: U15 - Grav.-Schilde C
11.15u: U17 - KSV Wildert
15.00u: 1e ploeg - Ekeren FC
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
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Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

0496 96 78 21

Mon Bonbon, Bessie & Barnie, 

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

Te huur: Ruim app., 2 slk in 
Domein 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
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Larose Brasschaat verwelkomt de kleurrijke SS18 
Avalanche, 

Gigue en Thelma & Louise -

Ekle Pennyblack. 

Dameskleding

-
se merk Rains -

Silk Route, Les Cordes
Handmade in Belgium

-

Een frisse wind voor een warme zomer
19 februari en

4 maart.

Beauty Center Chamyr

DE COMPLETE OPLOSSING
VOOR LASERONTHARING
Vrijwel pijnloze laserontharing
Bewezen veiligheid
Alle huidtypen
Het hele jaar door behandelen

www.chamyr.be | 03 645 40 89 |

30% korting
op de

1ste behandeling 
laseren oksels

of bikini
Actie tot 1 maart ‘18

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

MEERDAAGSE FEMMA-REIS ENGELAND/KENT:
De meerdaagse reis van Femma Brasschaat Centrum gaat dit jaar naar Engeland , nl de streek 
van Kent. Deze reis heeft plaats van maandag 1 oktober t/m vrijdag 5 oktober 2018. We logeren 

gelegen in een park van 10 hectare, vlakbij Leeds Castle..
Golvende heuvelruggen, uitgestrekte landbouwgebieden, wereldberoemde tuinen en schitterende 
bossen zijn kenmerkend voor het graafschap Kent; maar ook cultureel heeft Kent heel veel te bie-

Chilham en de kathedraal van Canterbury. Natuurlijk mag een echte Afternoon Tea niet ontbreken.
De reis wordt u aangeboden met volpension, vanaf de eerste lunch t/m  de laatste lunch: telkens 

avondmaal zijn niet inbegrepen.
De prijs per persoon op basis van een standaard 2-persoonskamer ( vervoer en Nederlandstalige 
gids, hotel met Engels ontbijt en avondmaal, voorziene uitstappen en toegangsgelden, voorziene 

Te huur: Gr. app  met 3 
slk in c. Brassch. Bredab. 
199 vlak bij alle winkels 
en park. Ruim app ± 
140m², gr liv en hal op 
parket, afz. kkn en bijkkn, 
3 slpks op lam. en terras. 
afz. gar. en extra berg. in 
de huurpr. inbegr. €940/
mnd. Kan zonder gar. 
gehuurd worden. Gn 
huisd. toegel. Meer info 
& bezicht.  03/633 16 59

Man zoekt alle soorten 
v. werk. Strijk, schoon-
maken, leegm. v. gar. 
0485/618 095

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

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 0475/260.079
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OPENDEUR
zondag 25 februari en 4 maart

Cambridge Weight Plan Dieet
Saskia van de Riet viert dit jaar een bescheiden 
feestje voor een niet zo'n bescheiden mĳ lpaal. Haar 
succesvolle praktĳ ken Cambridge Merksem & Bras-
schaat bestaan maar liefst 10 jaar. Duizenden men-
sen zĳ n dankzĳ  haar begeleiding vele overtollige 
kilo's blĳ vend kwĳ tgeraakt.  Bĳ  het Cambridge Dieet 
gaat het niet alleen om het afvallen, maar ook om het 
veranderen van je eetpatroon en misschien wel een 
stukje van je levenswĳ ze.
 

Geen proteïne dieet!! 
Cambridge Weight Plan
Het Stappenplan is fl exibel en helpt jou op een ma-
nier die het beste past bĳ  jouw leefstĳ l. Maatwerk 
dus. Met de hulp, adviezen en coaching van je ei-
gen consulent wordt het voor jou mogelĳ k om een 
gezond gewicht en een gezonde leefstĳ l te vinden en 
te behouden, ongeacht hoeveel je wilt afvallen.
Cambridge Weight Plan werkt in diverse fasen van 
het Stappenplan met maaltĳ dvervangers. Deze wor-
den door de EFSA (Europese Autoriteit voor Voed-
selveiligheid) gezien als effectief voor gewichtsverlies 
en gewichtsbehoud. Groente gaat een belangrĳ ke 
basis vormen voor je nieuwe manier van eten. Stap 
voor stap voegen we productgroepen toe en worden 
de hoeveelheden wat groter. In het Stappenplan leer 
je gaandeweg om de balans te vinden met gevari-
eerde, gezonde voeding. Je leert meer en meer dat 
gezond en lekker uitstekend samengaan. 
Leefstĳ l en stabilisatie van je gewicht. De 7 gezonde 
regels, tips & tricks voor een goede mind set, tips om 
op een leuke manier in beweging te komen en in be-
weging te blĳ ven, hulp om je leven permanent te ver-
anderen, gezonde manieren om je eten te bereiden 
en nog veel meer.

Persoonlĳ ke begeleiding
Onze missie is om jou niet alleen te begeleiden naar 
een gezond gewicht, maar ook te helpen om dit ge-
wicht vast te houden door middel van het aanleren 
van een gezonde leefstĳ l. Zo krĳ g je gedurende het 
hele traject persoonlĳ ke begeleiding van ons. Sa-
men met jou kiezen we in welke stap jĳ  gaat starten. 
Maatwerk in jouw eigen stappenplan, waardoor je de 
maximale vrĳ heid en fl exibiliteit hebt om het beste 
resultaat te behalen in het door jou gewenste tĳ ds-
bestek.

Uitleg Cambridge Stappenplan
Het doel van het bovenstaande stappenplan is van 
verantwoord afvallen naar bewust genieten.
Het stappenplan is eenvoudig, verantwoord en suc-
cesvol. Of je nu veel wilt afvallen of maar een paar 
kilo, samen zetten we de stappen naar je ideale ge-
wicht en naar een nieuwe leefstĳ l.

We kĳ ken in welke stap je instapt en wanneer je 
naar de volgende stap gaat. In de tabel zie je hoe-
veel Cambridge producten je gebruikt en wat je aan 
gezonde voeding mag hebben, stap voor stap. Mix 
en Match! Dit geeft duidelĳ kheid en je weet precies 
waar je aan toe bent. 
Na stap 1, een totaal voedings-programma, Mixen en 
Matchen we met gezonde voeding. Mix en Match re-
cepten komen zeker aan bod in de begeleiding, maar 
zĳ n ook terug te vinden in jouw persoonlĳ ke stap-
penplan boek die je bĳ  de start van het stappenplan 
krĳ gt. Flexibel stappen zetten naar jou nieuwe ik, je 
staat er niet alleen voor.

De kosten van het Cambridge dieet
De prĳ zen van het Cambridge Dieet hangt natuurlĳ k 
af in welke stap je zit. Hieronder een overzicht van het 
aantal Cambridge producten wat je nodig hebt per 
stap. Je kunt dit ook weer terug vinden in het over-
zicht van het Stappenplan.

Waar vind ik Cambridge 
Merksem & Brasschaat 
Oude Baan 125 • Brasschaat

Annuntiatenstraat 2 • Merksem

WWW.MĲ NDIEETSITE.COM 

Voor stap 1 gebruik je 4 Cambridge producten naar keuze per dag.
Van stap 2 t/m 3 gebruik je 3 Cambridge producten naar keuze per dag.
Van stap 4 t/m 5 gebruik je 2 Cambridge producten naar keuze per dag.
Van stap 6 t/m 7 gebruikt je 1 Cambridge product naar keuze per dag.

De prĳ zen van het Cambridge Dieet 
Eenmalige intake kosten  € 35,- 
(in de maanden Maart / April gratis)
Begeleiding  GRATIS
Cambridge shake € 2,55
Cambridge soep € 2,55
Cambridge reep € 3,25
Cambridge Pappen & Pudding € 2,55
Cambridge Ready To Drink € 3,65
Warme maaltĳ den € 3,60
Cambridge Smoothies € 2,55

Open deuren zondagen in Brasschaat.
Zondag 25 februari van 11:00 tot 15:00
Zondag 4 maart van 11:00 tot 15:00

En de plannen voor de toekomst? 
We gaan gewoon op dezelfde voet verder. En dat 
is vol liefde en plezier mensen écht helpen om hun 
leven defi nitief te veranderen.

Jolanda, Dennis en 
Marlies Winnaars 

Afslanker van 
het jaar 2017

10
jaar

Brasschaat • Merksem

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Leegmaken
van 

huizen

zolder, garage,

EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Dame m. erv.

heel netjes. 0488/103 961

Hulp nodig

0466/262 011 (Maria)

Te koop: 

Te koop:

Te koop gevraagd: 2de 

remde. 0492/263 118

Massage medisch

Vrouw zoekt werk: 

Ik zoek schoonmaak-

004 Solange

Te huur: Brass. Centr. 

Ik zoek poetswerk,

Te huur: 

Verziendheid,

Gezocht: 

29 maart voordracht 

Elk rond bouwwerk is 

0488/583.490

Ik zoek 

Man zoekt werk, 

583
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Roel 
Augustyns

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

• Contracten
• Handelsrecht
• Huurgeschillen
• Burgerlijk recht
• Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

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

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)

9 maart 2018
20 u - 23 u

Wil jij oud-leerkrachten en oud-leerlingen terug zien?
Kom naar onze 

Oud-leerlingenavond

M
et

 s
te

un
 v

an
 

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal

Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS 

Unieke, zeer rendabele
maar helaas te weinig bekende investeringsmogelijkheid:

VASTGOED KOOP OP LIJFRENTE
Uitstekend gelegen villa in Brasschaat wijk driehoek. U stort een voorschot en betaalt 
een maandelijks onveranderlijk bedrag zolang de eigenaars in leven zijn (beide 70-
ers), met als absoluut maximum de initiële koopsom.

Een hypotheeklening is zo onnodig: u betaalt geen interesten terwijl de waarde van 
het pand blijft stijgen.

Veva Vansina signeert 
haar boek op 24 februari
Brasschatenaar en oud-lerares Mater Dei Centrum,
Veva Vansina, schreef een cultuurhistorische roman
in twee delen over Karel de Goede.

Veva signeert Deel II van haar roman 
over deze Vlaamse graaf op zaterdag
24 februari van 14.30 tot 16.00 uur in 
Standaard Boekhandel Brasschaat.

U kan het boek dan ter plekke aankopen aan de 
prijs van 23.50 euro. Men zegge het voort. Iedereen 
is welkom. Wie ooit les kreeg van Veva, hoort haar 
weer vertellen.

Algiz. Een decennium in Vlaanderen 1119 – 1129. 
Deel II. Ook te bestellen bij www. Boekscout.nl

Te koop gevraagd: Spul-
len van zolder, Brocante, 

Gevraagd:

jobstudente
weekendwerk afwisse-

lend zaterdag en zondag,
winkelbediening

Nederlandstalig

Slagerij Joosen

Schilderwerken: Bin-
nen en buiten met ref. 

Rolluiken elektrisch ma-
ken. Plaatsen van voor-
zetrolluiken. Vrijblijven-

Oprit of parking
in klinkers

Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469
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RIJSCHOOL
Kantoor Brasschaat
Bredabaan 450
Tel.: 03/653 53 03
ma: 16u tot 18u woe: 15u tot 18u

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be

Dienstencentra Brasschaat
Schrijf alvast in voor de aprilvisquiz op 30 maart om 14 uur !!!: 

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove

langs voor meer info!

leukste middag van de maand!

dienstencentrum en de leerlingen van Mater Dei strijken hem. 

Dienstencentrum Vesalius

pannenkoeken.

om 10 uur. Deelname is gratis.

Dienstencentrum Antverpia

mannelijke stemmen

kom = gratis

Donderdagnamiddag: 14 uur: open atelier

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

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

Vrouw zoekt poetswerk, 
babysit, bejaardenhulp. 
0486/742 437 

Gezelschapsdame Seni-
oren zoekt deeltijds werk: 
boodschappen, koken, 
kleine werkjes en gezel-
schap 0476/352.779

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

Te koop: Afdekhoes 
voor caravan, merk CAR-
POINT: 4-lagig, ademend. 
L 670, Br 250, H 230, 
zijwand met ritsen. Prijs: 
€ 120,00 T. 0496.657.579

Vrouw zoekt werk, alle 
werk. 0466/427 646

Vr. z. werk, poetsen, ref. 
erv. betr. b. Sp. Ned. & 
Eng. 0483/101 915

Vrouw zoekt werk, alle 
werk. 0465/472 781

Ontruimingen van huis-
app.-magazijnen, enz. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000

Strips gezocht. Ik koop 
uw oude strips en nieu-
we strips. Tel. 0471/294 
474

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000
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Handtassen:
Liu Jo
La Pomme
Kate Spade
Marta Ponti

Paraplu’s

Schrijfwaren:
Mont Blanc

Dupont • Cross
Waterman • Faber-Castell

Lamy • Parker • Caran D’ache

Kleine lederwaren
Yves Renard • GeschenkenActie

 Reis
kof

fer
s P

asadena (Americ
an To

urist
er)

Pens & BagsBredabaan 300
2930 Brasschaat

Tel: 03/651 27 71

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

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

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

Poolse mann.  doen 
renovatiewerk: bezet-
ten, gyproc, bet., park., 
schi lderen. ,  afbr.  Ne-
derlandstalig tal. Gratis 

168  -  0496 /637  978

Te huur: Brasschaat, 
Laagland 5: Schitterend 
gelvlapp. 1 slpk, ruime 
lichte living met open kan, 
badk met ligb, terras, tuin, 
berg, gar, oprit. 685,-/mnd. 
Beschikbaar 01/04. Bez.: 
zat 10-12u en 16-18u. Inl: 
0475 616 200

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

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



actueelparkbodeactueel
Wat mag ik verbranden in mijn 
kachel? 

Een kachel in huis zorgt vaak voor extra verwarming of de nodige gezelligheid. Toch 
kan je die branders niet zomaar voor alles gebruiken of mag je niet zomaar vuil 
of eender wat opstoken. Het Vlaams Materialendecreet reguleert wat je mag ver-
branden in jouw kachel. Plaats zo’n kachel en bijhorende rookafvoer met een dosis 
gezond verstand en professioneel advies zodat je je buurt niet letterlijk in de rook 
zet.

Dit mag in een kachel:
- stukhout en onbehandeld houtafval (droog)

Zaagsel, krullen, 
schaafsel, stof en 
spanen mogen NIET 
verbrand worden. 
Uiteraard is ook de 
verbranding van allerlei 

chemisch behandeld 
en verduurzaamd hout, 
verlijmde houtsoorten 
(zoals MDF, OSB, 
multiplex, …) huishou-
delijk afval, snoei- en/of 
groenafval niet toege-
laten.

Brandhout koop je best aan bij een erkende houthandelaar, die je garanties kan 
geven over de kwaliteit en het vochtgehalte van het brandhout. Stukhout moet 
gemiddeld genomen twee jaar luchtdroog gedroogd worden om tot een vochtgehalte 
van 20% te komen. Houtpellets moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Zo moeten 
de pellets onder andere chemisch onbehandeld zijn en moeten ze een vochtgehalte 
van minder dan 10% hebben.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden kan en mag je in een allesbran-
der niet alles gooien wat brandbaar is. De toestellen zijn gemaakt om zowel hout 

verwerken.

last van de buur?
Heb je zelf geen kachel, maar ondervind je hinder van een buurman die wel stookt? 
Neem dan vooral eerst zelf het initiatief en probeer onderling tot een gesprek te 
komen en hopelijk zo tot een oplossing. Moest dat niet helpen kan een bemiddelaar 
van de gemeente steeds een alternatief zijn.

meer info
www.stookslim.be 

chauffeur-vrijwilligers gezocht voor MMC
Minder Mobielen Centrale (MMC) Brasschaat vervoert personen naar de dokter, een 
winkel, een woonzorgcentrum, ... wanneer de bus of taxi geen optie zijn. Zij zijn op zoek 

verzorgd door de coördinator MMC.
Daarnaast zorgen ze voor een 
aanvullende verzekering, erken-
ning door VDAB, gepaste vor-
ming... Je blijft steeds je eigen 
baas, onze dispatchers bellen je 
ruim vooraf op met vragen voor 
vervoer, je beslist zelf of je de rit 
aanneemt.

Voel jij je geroepen om vrijwilliger 
te worden tegen een onkostenver-
goeding (0,31 euo/km + omnium), 
met je eigen wagen of met ons 
liftbusje?

meer info
Minder mobielen centrale 
Bart Gijsel | T 03 650 25 82 

18 scholen stellen zich voor op beurs
Naar jaarlijkse gewoonte wordt een scholenbeurs georganiseerd om onze vijfde en zes-
deklassers samen met hun ouders kennis te laten maken met de secundaire scholen van 
Brasschaat en omgeving. Maar liefst 18 zullen er aanwezig zijn. De scholenbeurs vindt 
plaats op woensdag 21 februari van 17.30 tot 20.00 uur in de Ruiterhal, Gemeentepark 10.

bevraging jeugd 
Ben je tussen 10 en 15 jaar OF tussen 16 en 25 jaar? En ben je actief in je vrije tijd? 
Vul dan de bevraging van de jeugddienst in op www.brasschaat.be

verdienstelijke inwoners of 
verenigingen gezocht
Brasschaat reikt tweejaarlijks de prijs van verdienstelijke inwoner of vereniging uit. Aan 
de toekenning is geen geldprijs verbonden. Het is een publieke erkenning voor de inzet 
van een inwoner of vereniging ten dienste van ons allemaal. De laureaat ontvangt een 
authentiek kunstwerk van de hand van Mon Van den Broeck uit de wijk Mariaburg.

Eender welke Brasschatenaar komt in 
aanmerking voor de erkenning, als hij 
of zij tenminste door een Brasschaatse 
organisatie voorgedragen wordt. Indivi-
duele kandidaatstellingen komen niet in 
aanmerking. Kandidaten wonen in Bras-
schaat of de zetel van de voorgedragen 
vereniging is in de gemeente gevestigd.

De prijs wordt toegekend voor bijzondere 
prestaties op cultureel, sportief, artistiek, 
sociaal, economisch of technisch vlak die 
bovendien bijdragen aan de uitstraling 

van Brasschaat.
Nominaties richt je schriftelijk aan cul-
tuurcentrum Brasschaat, Bredabaan 407 of 
cultuurcentrum@brasschaat.be 

De nominatie van de persoon of vereniging 
moet duidelijk gemotiveerd zijn en kan 
ingezonden worden tot en met 30 maart.

meer info
cultuurcentrum  
T 03 650 03 40

10 sterke laureaten FotoForum Talent 
Van 9 tot en met 25 maart vindt de 2de editie van FotoForum Brasschaat plaats. Het 
2-jaarlijkse kunstproject besteedt niet alleen aandacht aan gevestigde waarden in de 

Daar werd de voorbije maanden naar gezocht via de wedstrijd FotoForum Talent. Uit de 
talrijke inzendingen selecteerde de jury ondertussen 10 laureaten die hun bekroonde 
foto’s zullen exposeren tijdens FotoForum Brasschaat.

Eind 2017 meldden uiteindelijk 163 deelne-
mers zich aan. In totaal werden bijna 2.000 
foto’s ingezonden (254 reeksen van minstens 
5 beelden). Het was voor de jury een hele kluif 
om hieruit 10 laureaten te selecteren: 5 in de 
categorie jonger dan 30 jaar en 5 laureaten 
vanaf 30 jaar. Een beperking qua leeftijd was 
er echter niet en ook nu weer waren de deel-
nemers vrij in de keuze van hun onderwerp.

De 10 laureaten van FotoForum Talent 2018 
zijn: Jeroen Janssens, Simon Lenskens, Mira 
Verstraeten, Sjoerd Houben en Viktor Van Hoof 
in de leeftijdscategorie jonger dan 30 jaar; 
Miranda Schmitz, Koen Schrije, Pauline Niks, 
Alexey Shlyk en Evelien Gysen in de categorie 
vanaf 30 jaar. Hun professioneel afgewerkte 

tijdens FotoForum Brasschaat 2018 te bezich-
tigen in de Ruiterhal in het gemeentepark. 

brede waaier
In totaal staan er 9 tentoonstellingen en events op het programma van FotoForum 
Brasschaat 2018. 

• FotoForum Talent
• Gastfotograaf Nick Hannes in Galerie Van den Weyngaert (Antverpia)
• Gastfotografe Veronika Pot in de Sint-Jozefskapel
• 

(ism Fomu Antwerpen)
• 

• De onbekende Boliviaanse fotograaf Satori Gigie over de Cholitas
• 

rond de Bredabaan hun werk
• 
• Lezing: Nick Hannes met tal van topfotografen

Cultuurcentrum Brasschaat organiseert FotoForum Brasschaat in nauwe samenwerking 
met de initiatiefnemers Bernard Castelein en Lutgard Heyvaerts.

meer info
www.fotoforumbrasschaat.be

© Alexey Shlyk

Volgen, Liken, Sharen, Taggen, ... !
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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

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

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

CULTUURCAFÉ 
Brasschaat

In de Remise in het Park van 
Brasschaat op 21 februari 20u
met Nicole Van de Craen zang, 
Luc Verduyckt op gitaar en
Energetische bloemenkunst 
van Annemieke Verras.
Gratis. Meer info bij Madeleine 
Nieuwlaat 0486/895 054
voor de Cultuurraad.

Te huur: magazijn 50 m² 
te Wuustwezel.
Tel. 03 669 75 74

Te koop: in Brasschaat, 
als nieuw, hondenbench 
v. auto, alsook binnenhuis 
bench. Tel. 0486 953 104

Te koop: stofzuiger, sle-
demod. i.g.st.
Tel. 0486 905 436

Vrouw zoekt werk, poet-
sen. 0465/756 911

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
LEZING DOOR IVAN DE VADDER 

Wie heeft de macht in de Belgische politiek?  Een analyse van een wetstraatwatcher. dinsdag 
6 maart 2018 om 20 uur . In deze lezing kijkt Ivan De Vadder wie de macht heeft in België en 
hoe deze evolueert. Aan de hand van concrete voorbeelden geeft hij aan hoe partijvoorzitters 
vaak meer macht hebben dan regeringsleden, meer dan de premier zelfs. Tegelijk legt hij uit hoe 
beperkt die macht eigenlijk wel is. De politieke macht in dit land wordt uitgehold door een reeks 
evoluties, waaraan ook onze samenleving niet ontsnapt. In ons land staan politici zelf geregeld 
macht af, ze worden geconfronteerd met Europese crisissen die de nationale politiek beïnvloeden, 
internationale bedrijven oefenen invloed uit, en de burger zelf neemt een stukje macht weer in 
eigen handen. De partijvoorzitters zijn de keizers in de Wetstraat, maar soms lijkt het alsof die 
keizers geen kleren meer hebben. We bieden elke deelnemer een gratis drankje aan en hopen met 
elkaar in gesprek te gaan, samen te zoeken naar wat ons als cultuurbeleving bindt. Prijs: VVK € 
12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4. Wie aan de kassa betaalt, betaalt 
€ 2 extra. Abonnementen: vrije toegang. Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423. Reserveren: 
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60, 
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 

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

Brandweer Brasschaat 
zoekt nieuwe vrijwilligers

REKANTO FITNESS
STICHTING

TEGEN KANKER

Als je voor kanker wordt be-
handeld of als je het afge-
lopen jaar een behandeling 
hebt gevolgd, dan weet je vast 
dat deze beproeving vaak 
gepaard gaat met een grote 
vermoeidheid en futloosheid. 
Maar wist je dat aangepaste 
lichaamsbeweging je kan hel-

zodat je kleine dagelijkse in-
spanningen beter aankunt? 
De Stichting tegen Kanker 
werkte dan ook een program-
ma uit op jouw maat: Rekanto! 
Rekanto is een gratis bewe-
gingsprogramma van Stich-
ting tegen Kanker voor kan-
kerpatiënten. In gemeente 
Brasschaat kan je sinds kort 
deelnemen aan Rekanto - Fit-
ness. In FitClass Brasschaat 
(Martouginlei 74) staan de 
professionele coaches klaar 
om samen met jullie de ver-
moeidheid en futloosheid te-
gen te gaan. Geniet dankzij 
Rekanto van één jaar gratis 
Fitness! Inschrijven kan tij-
dens je behandelingen of tot 
één jaar na je laatste behan-
deling. 
Voor meer informatie, kan u 
terecht bij Evelyn De Mey,
regiocoördinator Antwerpen 
bij Stichting tegen Kanker,
edemey@stichtingtegenkanker.be
of 0498 12 17 64.

Voor een afspraak/intake 
kan je terecht bij:
Maarten Gyssens

FitClass Brasschaat

of 0495 32 86 70.
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WUUSTWEZEL
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

EKEREN
LELIËNLAAN 25
Instapklare halfopen bebouwing met 3 slaapkamers, 
garage en tuin gelegen op een mooie locatie tussen 
het centrum van Ekeren en Mariaburg. Pvc ramen met 
superisolerende beglazing. Recente keuken. Klein 
beschrijf mogelijk. EPC: 920

€ 289.000

WWW.GOETSTOUWERS.BE

BRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT TE HUURBRASSCHAAT TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLEN

BRECHT

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

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

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 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

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

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

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

ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande 
uit 5 woongelegenheden. Nu nog beschikbaar:
glvstudio met tuin prijs € 168 800. Appartement op
de 1ste verd met 2 slk en ruim terras 15 m² prijs €
182 500. Autostaanplaatsen en kelders beschikbaar
in de ondergrondse parking mits meerprijs. Epeil:70.
Centrum Kapellen!

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

HOEVENEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

ANTWERPSE STEENWEG 112 - 2DE
Nieuwbouw penthouse met een prachtig panoramisch 
zicht op de polders. Ruim ZW terras van ca 34 m², living 
met open ingerichte keuken, 2 slks, badk, apart toilet, 
berging, vuilnisberging en meterlokaal. Parkeerkelder 
voor 16 autoparkeer-plaatsen en privékelder mits 
meerprijs. Meer info 0478 52 79 73

€ 239.500

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

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

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)

BRECHT
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

(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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BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

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

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

WWW.THERMOCEL .BE
0475 384 499   |   info@thermocel.be

Uw betrouwbare partner voor:
Onderhoud, herstelling en keuring van uw gasketel.

Keuring voor overstap van arm naar rijk gas.
(Voor Wuustwezel voorzien in juni 2018)

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)

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

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

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

KEMPISCHE
DAKWERKEN

0494 787 311

HERSTELLINGEN
van daken, goten en gevels

VERNIEUWEN
van daken, hellend en plat

EPDM
Wij komen binnen de 48 u.

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

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

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

Student zoekt werk , 
alle soorten van werk. 
0467/757 954
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Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14  I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be

Algemene houthandel  I  Stalen deuren  I  Binnendeuren    
Parket & laminaat  I  Maatkasten in bouwpakket

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Brandhout eik (vers)

Los geleverd:
lengtes van 2m = € 40/m³ excl. btw

Gratis geleverd vanaf 10m³ 
(binnen straal van 15km)

lengtes van 30-35cm = € 60/m³ excl. btw
Gratis geleverd vanaf 5m³ 

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

Abhaya India vzw organiseert een kaas- en wijnavond
op zaterdag 24 februari om 18 uur in zaal Middelheem, Bredabaan 
425 te Brasschaat. Dit ten voordele van het bouwproject in Sirwar. 
Graag inschrijven bij janssens.jenny@proximus.be Bijdrage 15 Euro 
te storten op  rekeningnummer Abhaya India vzw:
BE28 0016 4163 0020 Vermelding: KW + aantal personen.
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM! 

DAKHUUS leert je anders omgaan met stress door 
MINDFULNESS TRAINING 

Met mindfulness oefen je je aandacht en krijg je inzicht. Je piekert 
minder, je emotionele intelligentie neemt toe en je maakt bewustere 
keuzes. Mindfulness is een rechttoe-rechtaan cursus om minder 
stress te ervaren en veel meer uit het leven te halen. 
Wil je meer info andere voorjaarscursussen? Neem een kijkje op 
www.dakhuus.org , bel 03/633 1 696 of mail naar info@dakhuus.org.  
Spring gerust binnen op de Bredabaan 696 in Brasschaat (ma-do 
13-17u; woe 17-18.30u).

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

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

Te koop:  Bouwgrond 
voor open bebouwing. 
20m Breed goedge-
keurde bouwvergunning, 
Pastorijstijl beschikbaar. 
Geen bouwverplichting. 
Kleiputln 417-2990 Goor-
eind. Inl. 0475/492 264 
- 0494/463 957
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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

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

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

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

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.
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.

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

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

Te huur: in Centrum Bras-
schaat. Nieuw 2016. app 
op het glvl. met één ruime 
slaapk., Liv. met open 
keuken met toestellen, 
groot terras achteraan. 
Extra afgesloten berging 
in kelder. Autostnpl. Tel. 
03/633 16 59

Te huur: gemeubelde 
studio 0496 285 031

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

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 8,     21-02-2018  21

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 appartement 
in rustige woonwijk 1ste V met 3 
slpks, woonkamer met rme open 
keuken, badk, berging, terras, st-
plts. EPC 124. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 239.000

BRASSCHAAT  vr i jstaande 
woning op commerciële toplig-
ging met 3 slpks, woonk, keuken, 
badk, inpandige en uitpandige gar, 
tuin,… EPC 680.  vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 395.000

SCHOTEN nabij Park van Bras-
schaat instapklare eengezinswo-
ning met 4 slpks, woonk, open 
keuken, badk, terras met tuin,… 
EPC 196. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 395.000

B R A S S C H A AT  L a a t s t e 
nieuwbouwappartementen in pro-
ject Graevenhof – prijzen van-
af 2 appartementen met 2 of 3 
slpks, terras/tuin en gar/carport.

vanaf € 259.000

Interessante opbrengst

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

BR
A
SS

CH
A
AT

TE HUUR: Augustijnslei 220
PRACHTIG NIEUWBOUWAPP.

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

0488/60.05.07 of 03/292.50.50.

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

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

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

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

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

MINDER MOBIELEN CENTRALE BRASSCHAAT
ZOEKT CHAUFFEUR-VRIJWILLIGERS !

Er is altijd iemand uit je buurt op zoek naar iemand die met hen even 
naar de dokter, een winkel, een woonzorgcentrum, enz. wil rijden. 
In vele gevallen is de bus of een taxi geen optie. Wij verzorgen het 
contact tussen onze leden en een groep vrijwilligers voor dit vervoer.
Wil jij ook vrijwilliger worden bij de MMC, tegen kostenvergoeding 
(0,31 euro/km + omnium), en ons daarbij helpen ? We zoeken ook 
vrijwilligers om met ons liftbusje (rijbewijs B) rolstoelgebruikers te 
vervoeren. Voor meer inlichtingen contacteer Bart Gijsel, coördinator 
MMC Brasschaat  Bart.gijsel@zorgbedrijf.be of 03 650 25 82
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Notariaat DE DECKER, Donksesteenweg 33, Brasschaat
(achter gemeentehuis); Tel. 03/650 16 80;

info@notariaatdedecker.be; www.notariaatdedecker.be

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

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

            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.

* Lage Kaart 216: 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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

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

0495/504 635

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

Collecties. Ik koop LP 
45T Jazz t/m pop. cd, dvd, 
strip, boek. 0475/376 496. 
p.o.t.k.

@ rap moet gaan bel: 
Klus&Zo. 0499/103 000

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

Te huur Blankenberge: 
DAKAPPARTEMENT 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 

garage mogelijk. Tel 0496 
554.499 www.heropal.be

Te huur Knokke-Heist: 
Resid. Silverstone zicht 
op Heldenplein en Zee. 
“Luxe appartement”Grote 
living-2 slaapkamers dub-
bel sanitaire-was & droog-

rokers – geen dieren. Vrij: 
Mei-16/31 juli-1/15 Aug--
16/31 September

Tel: 0496/554.499
www.heropal.be

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Te huur Studio, Schoten 
centrum, 3ev, vrij, 470€, 
0497/770.829

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

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

Te huur app.1e verd pas-
torijstraat 20 brasschaat-2 
slpk - garage - vrij 650€ tel 
0470/313126
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Fam-event kijkt tevreden terug op het Warm Weekend op de Kaart: 
het was al voor 50 procent geslaagd nog voor het begon. Want niet 
minder dan 13 verenigingen of organisaties hadden hun medewer-
king toegezegd:  basisschool en oudercomité De Vlinder, Femma, 
patchworkatelier ’t Eekhoorntje, kunstkring Caerde, kerkraad H. Fa-
milie, Hoorakelbende, Brasschaats Mandoline-Orkest, Chiro Kaart, 
Hoge Akkersbloei, vocaal ensemble Bloezette, OKRA, Acro II Gym, 
Gezinsbond. Daardoor kon een weekend vol ‘warme winterse acti-
viteiten’ worden uitgevoerd van vrijdagavond 15 december tot zon-
dagavond 17 december 2017. De grote deelname van vele honder-
den mensen, niet alleen vanuit de wijk, maar ook van veel verder, 
zorgde ruimschoots voor de resterende 50 procent om te kunnen 
spreken van een groot succes. “Sfeervol, gezellig, hartverwarmend” 
waren reacties, die we veel mochten horen. Maar daarnaast bracht 

den van het Brasschaats Mandoline Orkest en de Hoorakelbende, 
zondagnamiddag in de kerk, ontvingen we veel vrije bijdragen van 
de aanwezigen. Zo konden we 725 euro schenken aan TEJO-Bras-
schaat (=therapeutische ondersteuning voor jongeren). Ook voor 
z’n andere evenementen, zoals de lunch op zondag (in november), 
en het Driekoningen Zingen voor kinderen, werkt fam-event in een 
samenwerkingsverband met andere verenigingen en instellingen. 
We willen dat op die manier verder zetten in 2018. Vanaf maart 2018 
start fam-event met het plannen van toekomstige initiatieven.

TERUGBLIK OP HET WARM 
WEEKEND OP DE KAART

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

(vg,wp,gdv,gvkr) EPC 175 kWh/m²

KALMTHOUT-
DENNENDAEL 

Prachtig gelegen villa ca. 4.600m², 
recent vernieuwd. Riante

 lichte living + OH, ing eetkeuken, 
4 slaapk, 3 badk, zwembad, 

sauna, groot bureel/fitnessruimte. 

LUXE ÉN ENERGIEZUINIG!

€ 695.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

SMEDERĲ STRAAT 32, UNIT 16 - SINT-JOB - TEL. 03 298 47 96 - INFO@RDG-BVBA.BE - WWW.RDG-BVBA.BE

RDG-team

10
jaar



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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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.
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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 febr/maart

GFT

MAANDAG   26
DINSDAG   27
WOENSDAG  28
DONDERDAG   1
VRIJDAG     2
ZATERDAG   3

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    19
DINSDAG    20
WOENSDAG 21
DONDERDAG 22
VRIJDAG      23
ZATERDAG   24

Ophaling huisvuil februari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

BURGELIJKE 
STAND

De Keyzer Guillaume 31-01, Schilde
Devillé Leon 08-02 Brasschaat
Anderson Johanna-Bénédicte 09-02, Merksem
Van Hissenhoven Liv 09-02, Ekeren
Diallo Soulaijmane 08-02, Essen
Ungureanu Ianis 08-02, Wuustwezel
Binnemans Dewinter Jack 05-02, Schoten
Arfaoui Alessya 12-02, Ossendrecht
Stausens Eline 06-02, Kapellen
Vanden Eynde Jolene 08-02, Stabroek
Van den Eynde Maithé 08-02, Stabroek
Reynders Vic 08-02, Sint-Job-in-’t-Goor
Reynders Tuur 08-02, Sint-Job-in-’t-Goor
Billiau Amalia 06-02, Deurne
Da Silva Ferreira 07-02, Merksem

Moeskops Hailey 07-02, Stabroek
Van Looveren Ellis 12-02, Stabroek
Van Thielen Yano 09-02, Ekeren
De Houwer Melanie 09-02, Wechelderzande
De Cleer Marie 09-02, Brasschaat
Freiwalt Van Brabant Franco 12-02, Aalst
Timmermans Marie 12-02, Schoten
Sebrechts Olivia 11-02, Sint-Job-in-’t-Goor
De Kimpe Thibe 11-02, Schoten
Choi Olsen Kaj 10-02, Merksem
Van de Paer Vince 12-02, Putte
Mariën Qiony 13-02, Berendrecht
Geladi Toine 09-02, Zandvliet
Quanten Reeva 10-02, Antwerpen

Antunovic Tomo te Brasschaat met Simic Radica, te Brasschaat

Van Beeumen Franciscus, 84 jaar, echtgenoot van Van der Steen Joanna, Brasschaat
Dykmans Antonius, 80 jaar, echtgenoot van Vangestel Maria, Brasschaat
Van Ostade Frits, 84 jaar, echtgenoot van Dellaert Cecilia, Kalmthout
Vanwelkenhuysen Robert, 81 jaar, echtgenoot van Strauven Marie, Antwerpen
Naenen Joanna, 81 jaar, weduwe van Gabriels Constant, Essen
Wagemakers Roeland, 63 jaar, Brasschaat
Van Boxel Joseph, 80 jaar, weduwnaar van Feskens Maria, Brasschaat
Vanryckeghem Julia, 90 jaar, weduwe van Sierens Gerard, Brasschaat
Elst Constantinus, 88 jaar, echtgenoot van Van den Eynde Josepha, Schoten
Van Ham Walter, 71 jaar, Kapellen
Pierard Emerentia, 92 jaar, weduwe van Van Rompay Clementius, Kapellen
Symons Ludovica, 94 jaar, weduwe van Struyf Benedictus, Kalmthout
Van den Bosch Mathilda, 81 jaar, weduwe van Van Put Paul, Brasschaat
van Opstal François, 58 jaar, Brasschaat
Janssens Walter, 88 jaar, echtgenoot van De Graef Marie, Brasschaat
Ysenbaardt Augusta, 86 jaar, weduwe van Goosen Jan, Kalmthout
Thyssen Mathieu, 66 jaar, weduwnaar van Cleyman Johanna, Brecht
Westelinck Edmond, 90 jaar, weduwnaar van Görtz Josephine, Brasschaat

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):

24 - 25/02 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

24 - 25/02 Fockaert Lieve 0476/306 624

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

24 - 25/02 Dr. Buschman 03/666 06 55

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

MOESTUINIEREN ZONDER GIF!
Zaterdagen 3, 10 en 17 maart

Dirk Laureyssens, erkend Velt-lesgever, vertelt je alles over compost, wisselteelt en plantenfamilies. 
Hij vertelt je alle do’s en don’ts van de ecologische moestuin. Op een rustige en overzichtelijke 
manier legt hij in simpele bewoordingen de basis uit van tuinieren met respect voor de natuur, en 
zonder de gekende insecticiden, pesticiden en fungiciden. Les 1 gaat over de bodem, compost en 
additieven. Lest 2 gaat over de plantenfamilies en de teeltwisseling. Les 3 gaat over teelttechnieken, 
en echte varia aan weetjes en trucjes. Inschrijven via felix.braat@gmail.com. Tel.nr. 036520659
De cursus gaat door in het Dakhuus - Bredabaan 696. Aanvang: 09u15. Einde rond 12u00.
Lesgeld: € 20 voor Velt-leden, niet-leden betalen € 30 voor de drie lessen. 
Organisatie: Velt Brasschaat
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0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

Voor aanleg en 
onderhoud van tuinen

Snoeien van bomen 

Aanleg gazons
Onderhoudscontracten 

Vrijmaken 
van bouwterreinen.

GSM 0477/261 353

TUINEN
KRISHERREMANS.be TE KOOP

CHARMANT HOB, 
2/3 SLPK

in doodlopende straat, 
dichtbij Kapellen.

VRAAGPRIJS: 
€ 314.000

GSM: 0476/940 567

Gezinsbond
Gooreind

organiseert

2e Handsbeurs
Speelgoed, baby- en 

kinderkledij.
Zondag 11 maart 
2018 van 14-16 u.
‘t Schoolhuis, Theo 

Verellenlaan 88, 2990 
Gooreind-Wuustwezel
Alle info: 03/230 94 64

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

Zaalpersoneel gezocht
Dringend voor Chopin
Brasschaat. Info: 0485 

919 357 - 0494 913 125 - 
03 651 44 10

Vzw de Gambiavrien-
den - Filmnamiddag

Iedereen welkom op 18 maart
Vzw De Gambiavrienden heeft 

over haar missie 2017.  Wat doet 
onze vzw als ontwikkelingshulp 
in dit arme land. Iedereen is van 
harte welkom vanaf 14u 30 tot 
19 u te Brasschaat, in het G.I.B., 
Door verstraetenlei 50. Gratis 
inkom en gratis parking. Drank 
en taart aan zeer democratische 
prijzen. Alle inkomsten worden 
volledig gebruikt voor onze pro-
jecten ter plaatse. Doorlopende 
voorstellingen.

Frans: erv. ler. (+25j.) 
geeft privé-bijwerkles (alle 
niv), ex. voorber. 03/652 
16 99

Heer 63j welst. wkm jon-
gere klassevrouw. Vroe-
ger in zaken, nu int. in 
reizen, tuin, cultuur, etc. 
heb gn kids, gn zorgen! 
Ben jij de dame met stijl & 
pit, sms mij 0474/441 700, 
ik bel op

Vak. aan zee  Heist . 
Mod. app. nabij zeedijk 1 
slaapk. 0486/142 015

Medische pedicure Pau-
line is terug! Ik kom aan 
huis! bel mij op 0499 24 04 
64 FB:Pedicure Pauline. 

Voor onderhoud tuin 
zoek jong gepensioneer-
de in bijberoep +_ 3hr per 
week 0470876374 

Wandel gratis mee met 
een natuurgids

25 februari 2018 – Wandeling 
langs de antitankgracht met als 
thema: ”Een gracht met een 
verleden en zo ook het ver-
haal”. De Antwerpse Antitank-
gracht (ook wel ten onrechte 
Antitankkanaal genoemd) is 
een kunstmatige waterloop 
die een grote kwartcirkel vormt 
(van noord tot oost) rond de 
stad Antwerpen. De gracht 
heeft een lengte van ongeveer 
33 km en is minstens 6 meter 
breed. Ze verbindt de Schelde 
ter hoogte van Berendrecht met 
het Albertkanaal in Oelegem. 
De gracht werd tussen 1939 
en 1940 aangelegd als anti-
tankgracht met de bedoeling 
vijandelijke (Duitse) tanks en 
ander rollend materieel te stop-
pen vooraleer ze Antwerpen 
konden bereiken. Vandaag is 
de Antitankgracht geëvolueerd 
naar een groots natuurverbin-
dingsgebied, dat verschillende 
natuurgebieden en bossen met 
elkaar verbindt en migratie van 
dieren en planten tussen die 
gebieden mogelijk maakt. 
De wandeling is een organisa-
tie van Natuurgidsen afdeling 
Kapellen (V.M.P.A.)
Afspraak om 10 uur aan par-
king ’t Kooike, Ertbrandstraat 
58, Kapellen.
De wandeling is gratis. Ieder-
een van harte welkom!!!

Workshop 
VERHALEN VERTELLEN

De kracht van verhalen

info bij Madeleine Nieuwlaat

SVB Driehoek
23 februari 2018
20:00 Het Vervolg - Vaders
24 februari 2018
Mini Miniemen C : vrij
Mini Miniemen D : vrijd
Junioren A: vrij
09:00 Pupillen C1 - Ossmi
09:00 Pupillen C2 - Ossmi
09:00 Microben 1 - Ik Dien
09:00 Microb. 2 - Kalfort Daghet
09:30 Olvac - Miniemen C
10:00 Nw Boechut - Mini Min B
10:15 Pup B1 - Helderheoek
10:15 Pupillen B2 - Helderhoek
10:30 Ik Dien - Cadetten B
10:30 Ossmi - Miniemen A
11:00 Rapid - Miniemen B
11:30 Pupillen A1 - VDP
11:30 Pupillen A2 - VDP
12:30 Ik Dien - Cadetten A
12:30 Seja - Mini Miniemen A
13:15 Schol - Groenenhoek
15:30 Junioren B - OSSMI
25 februari 2018
10:00 Reserven C - Sint Jozef
11:30 Noorse - Dames
12:30 Reserven B - Sint Jozef
14:00 Cantincrode - Reserven A
15:00 Helderhoek - Eerste Elftal

KFC Brasschaat
zaterdag 24 februari
09.30u: U7a - Wijnegem VC 
09.30u: U8a - EXC Kaart
11.00u: U9 - Olymp. Pirates D.
11.00u: U10a - Kalmthout SK
09.30u: U11 - Ekeren FC
12.30u: U13 - FC Merksem
15.00u: Gew. Res. - Mariaburg
20.00u: 1ste pl. - Wijnegem Vc
12.45u: Sint-Job - U11
09.30u: Zandvliet Sp. - U13
11.15u: Warriors Antw. - Gew. Res 
11.15u: Warriors Antw. - Gew. Res
15.00u: Warriors Antw. - Gew. Res
zondag 25 februari
10.30u: U17 - Achterbroek
09.30u: FC Merksem - U15b
09.30u: Kalmthout SK - U15a
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 

gmail.com
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meubelen

ook
open op 
zondag

van 12.30 - 
18 uur 0

%

INTEREST
OP 10 

MAANDEN

€499
€499

€599 €699
€

€

€899
€

Gratis
2 hoofd-
kussens

Gratis
2 hoofd-
kussens

Gratis
2 hoofd-
kussens

Gratis
2 hoofd-
kussens

Gratis
2 hoofd-
kussens

Gratis
2 hoofd-
kussens

en
zorgenloos 

slaap-
comfort

BETAALBAAR...

€
GRATIS
TOPPER

inclusief
Matras

GRATIS
TOPPER

€999

€849

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

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

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

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus&Zo 
zijn. 0499/103 000

Afloop verstopt of je 
kraan kapot .  Be l  nu 
Klus&Zo 0499/103 000

Schilderen, bezet, tuinw., 
gypr., papier behang. 
0487/566 652

03 653 52 90


