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Kom ons volledig nieuw assortiment
tuinmeubelen ontdekken!

Neem een vliegende start
met je gazon.

Je vindt alles voor
perfect groen gras bij ons.

www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24
Rijmenants Massenhoven - Liersebaan 121 - 03 484 4484

Spring eens binnen voor je buiten! 

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Art & Design

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

NIEUWE COLLECTIE

KOM 

LANGS WIJ BESTAAN 20 JAAR !

20% KORTING*

OP DE GEHELE COLLECTIE
* Bĳ  aankoop vanaf 2 stuks

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor
03/636 43 90

Alle dagen open van 10-18u - (Zon- en feestdagen gesloten)
GRATIS PARKING  100m verder

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

TURNHOUTSEBAAN 217-221   I   2970 SCHILDE   I   +32 (0)3 383 06 69
INFO@BOURBON-SLEECKX.COM   I   BOURBON-SLEECKX.COM

MA-VR  9.00-12.30 & 13.30-18.00   I   ZAT  9.30-18.00
ZON- EN FEESTDAGEN  11.00-17.00

OUTDOOR LIVING CONCEPTS
MEUBELEN   I   PARASOLS   I   BUITENKEUKENS   I   TERRASOVERKAPPINGEN

TRIBÙ

KETTAL

-  SINDS 1955  -
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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

Cocktail catering
voor trouwfeesten,

communies, events, etc.

info@finnegans.be
www.finnegans.be

   finneganscocktails

Spelend Frans leren!Zomerkampen
Samen met Taal Plus

In BRASSCHAAT vlakbij park & Peerdsbos
in juli of augustus / ma-vrij / 9-17 u.

van 5 tot 16 jaar (6 niveaus) • Reeds 22e jaargang
Bijzonder leuke én leerrijke taalkampen
Speels • Professioneel • Kleine groepjes

Eigen cursus + warme lunch + sport + zovéél méér!
Info: 03/353.19.66 / info@taalplus.be / www.taalplus.be

Een enthousiaste vereniging met een hart voor kinderen, jongeren en de Franse taal!

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.

Ondernemende, 
actieve singles met 
niveau vinden hier 
hun nieuwe liefde 

(ook holebi) 

+32 474 263 751

MET 2 IS ALLES
ZOVEEL LEUKER! 

www.b-loved.com
Nu PROMO actie

KFC Brasschaat
zaterdag 9 maart
09h30: U10 - Loenhout Sk
11h00: U11 - Sc City Pir. Antw.
12h30: U9 B - S.V. Noorse
12h30: U9 A - Loenhout Sk
12h30: U13 - Sc City Pir.Antw.
15h00: Res B - Minderhout VV
zondag 10 maart

68 jarige man zoekt 
vriendin voor gezelschap. 
03 653 11 52

Lieve dame zoekt con-
tact. 0493 146 201

42 j m zkt 19u/w gedeelt 
werkhervat. u k premie 
kr. rijbew B 0486 065 285

Schilderwerken, plamu-
ren en laminaat.
Tel. 0497 177 942

Gezocht: naschoolse op-
vanghulp voor 2 knd 4 & 
5 jaar. ma-di 15h30-18h 
& wo:12-18h interesse? 
0477/962714

42 j m volsl. zkt lieve vr v 
rel of latrel. uiterl n belts 
25-65 j. 0486 065 285

Man zoekt werk, tuin, 
schoonm., verhuis, enz. 
0467 609 725

Door omstandigheden 
terug te koop: app. Bre-
dabaan 423, 3e verd., 2 
slpk, met of zonder gar.
03 664 30 26

Te huur: Heist/zee, mod. 
app. 1slk. 0486 142 015

Zaaien van nieuwe ga-
zons. 
0487 715 534

Verticuteren van gazon 
+ bemesten en herst. Gra-

Goedkoop verw. van bo-
men, coniferen, hagen. 

Afbreken van uw tuinhuis, 
garage, platen hok. Gra-

Te huur: Autostnplaats in 
nieuwbouwgarage.Molen-
weg 65€/mnd 
0474/810.939

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN 

€ 499.99

 THUIS UITPROBEREN 
 = 5 jaar 

 

BREDABAAN 469  Wuustwezel  03  66 999 60               
Din- Don- Vrijdag 14-18u  

                                       Woe 09-13u  *  Zat 10.30-17.00u 

Info-avond Voedselteams 
in Brasschaat
Heb je zin in gezonde en duurzame 
voeding, verrassend lekker, biologisch, 
seizoensgebonden, lokaal en tegen een 
eerlĳ ke prĳ s?
Kom gerust luisteren hoe het werkt en 
hoe jĳ  kan meedoen. Welkom!
Wanneer: Dinsdag 26 maart om 20 uur
waar: Biboase, Bredabaan 407, Bras-
schaat
Info en inschrĳ ven: 
antwerpen@voedselteams.be
GRATIS - IEDEREEN WELKOM
Bĳ  voorkeur inschrĳ ven (ook zonder welkom)

Wat is een Voedselteam?

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 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

49th (West Riding) Infantery Division Voorjaarsbijeenkomst
Zaterdag 16 maart om 14u, Taverne ’t Dorp, Dorpstraat 111, 2990 
Wuustwezel. Gratis toegang. Programma: 14u: Deuren open. 
14.15u: verwelkoming en “causerie: Porajmos Drom” of “De Weg 
van de Verslinding” over de vervolging van de zigeuners in Wereld-
oorlog 2 door de Heer Jean Van Holder. 15.30 u : Overzicht van 
onze vereniging 2018, vooruitblik 2019, In Memoriam, vragenmo-
ment. 16u: Praatuurtje.  Contacten tussen leden en gasten. 17u: 
Wie wenst kan deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd (kippen-

rekening van de Polar Bear Association BE36 9731 0484 2381 voor 
9 maart met vermelding van het aantal personen. Van harte welkom.

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezett., 
gypr., beteg., parket, 
schild., afbraakw. Neder-

ref. Tel. 0496/084 168 of 
0496/637 978
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celebrate

19
69
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01
9 Wat dacht je van een 

privé styling bij An zelf?
Wil je er grandioos uitzien 
en je een prinses voelen?

 

8 - 16 maart

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

  YES! YES!
YES!

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 995
 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 

argenta.be
Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, (met maatschappelijke zetel) 
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE 0404 456 148, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en 
toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 0858 voor de takken 02, 
08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26, +03 285 51 11, info@argenta.be, www.argenta.be — VER/
AU-AF-auto-NL-09/2018. V.U.: Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv, Belgiëlei 49-53, 2018 
Antwerpen, Tel.: 03 285 51 11, e-mail: info@argenta.be, website: argenta.be, RPR Antwerpen, 
afdeling Antwerpen, ON 0475 525 276. BEL/ADV-beleggenvooriedereen_bankje-NL-112018

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

Verpleegkundige geeft professionele massage

praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11 
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Houd je lichaam in form.
Overtuig u van het belang ervan.

De nieuwe website maakt het u nog makkelijker 
om een afspraak te maken.

www.massagevanuitmijnhart.com

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

comfort. 03/326 13 87

Afloop verstopt of je 
kraan kapot. Bel nu Klus&-
Zo. 0499/103 000

Patineren en schilderen 
van al uw kleine meube-
len. Bel: 0496/456 802

www.garden-solutions.be
Snoeien en vel len V. 
gevaarl. bomen, m. eig. 
hoogtewerk. ,  f rez.  v. 
stronken. 0475/511 603

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Gezocht: Boeken, cu-
riosa: Theologie, Phil., 
Archeologie. 03/651 57 
44 - 03/830 51 58 of info@
antwerpFVG.org

Ik zoek beelden in ivoor, 
ook in brons, Liebig-pren-
ten, zilver, zakuurwerken, 
kleine klokjes, bronzen 
schauwgarnituren, oude 
postkaarten uit dorpjes. 
03/313 84 58

Ik zoek werk ref. en erva-
ring str. + poetsen, huish. 
Serieuze aanb. 0487/323 
414
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

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

ERIKSSON DELCROIX
EERIE SQUARE DANCES OF THE FUTURE

Zaterdag 9/03 om 20u30 | Theater Hemelhoeve
14 euro – VRIEND 12 euro – kassa +1 euro

Bjorn Eriksson, Nathalie Delcroix en hun vijfkoppige orkest 
voelen de onbedwingbare behoefte om de melancholie even 

op te bergen en een zwierig dansje te placeren.
www.erikssondelcroix.com 

KOPERGIETERIJ & LES PIEDS 
DANS LE VENT

VEEL TE VEEL TE VEEL
Woensdag 13/03 om 15u – Theater Hemelhoeve

5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro
Voor iedereen vanaf 5 jaar!

In de beeldende theatervoorstelling ‘Veel te Veel te Veel’ 
gaan Johan De Smet, Audrey Dero, Vincent Raoult & 

Annelies Van Hullebusch op zoek naar de pracht en de kracht 
van minder in een wereld vol meer. Samen creëren ze een 
speels universum waar stilte, zachtheid en verwondering 

heersen. Verborgen onder het ‘veel te veel’, ligt een 
bijzondere plek waar iedereen thuiskomen kan.

ROSIE & MOUSSA
Zaterdag 16/03 om 19u – Theater Hemelhoeve

3 euro – kassa +1 euro
Voor iedereen vanaf 9 jaar!

Samen met Rosie en Moussa ontdekken we de grootstad als 
een plek om eindeloos veel avonturen te beleven. Je kan er 

met hedendaagse thematiek en een ijzersterke cast.

LITERAIR CAFÉ
BART VAN LOO

Donderdag 21/03 om 20u30 (deuren 20u) – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Organisatie van vzw De Lezer en de Openbare bibliotheek
In zijn nieuwste boek, ‘De Bourgondiërs - Aartsvaders van de 

Lage Landen’, vertelt Van Loo de geschiedenis van de 
vroege Nederlandse eenwording. Een verhaal over duizend 

jaar Europese geschiedenis, over stadsontwikkeling, 
hertogen en kunstenaars, veldslagen, trouwpartijen 

en het ontstaan van de Lage Landen. 

ANKE JOCHEMS
ALONE WITH EVERYBODY

Zaterdag 23/03 om 20u30 | Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro

Een muzikale cabaretvoorstelling.
Hoe bewijs je dat Bukowski ongelijk heeft? Dat is de vraag 

die de jonge vrouw in dit verhaal bezig houdt. 
www.ankejochems.be 

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 6 maart
Dagsoep

preistoemp in blanke 
botersaus

Donderdag 7 maart
Dagsoep

Hamburger 
en French fries

Vrijdag 8 maart
Dagsoep

Kippenbil met groene 
sla en krieltjes

Maandag 11 maart
Dagsoep

Penne met kip en zon-
gedroogde tomaatjes

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

€ 1250
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 

reserveren is wenselijk
OP = OP!

De restaurantkaart en 
seizoens menu’s blijven 

beschikbaar tot 21u.

Droom je van een ei-
gen ecologische moes-
tuin maar weet je niet 
hoe eraan te beginnen? 
Geen tijd om je bestaan-
de moestuin te onderhou-
den? Ervaren ecologi-
sche tuinbouwer helpt je 
graag verder. Meer info 
0494/48.12.36

Te huur: App. 2eV: lift, 
2 slp, liv., nw kkn, nw 
bdk, apart wc, autostaan-
pl. + fietsenberg. Vrij 1 
maart. Huurprijs: €790, 
tel. 0497/031 138 - 03/653 
19 08

Hondopvang tante B. Te 
Loenhout. Leven heel de 
dag in vrijheid, geen ken-
nels. Tel. 0472/191 258

Goede  poe tsvrouw 
zoekt werk (Belgische 
nat.) 0489/651 508

Afbraak, opruimingswer-
ken, asbest pl. gratis of-
ferte. 0499817663

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

Ophalen van oude elektr. 
toestellen en oude meta-
len. 0495/789 031

Spuiten van houtwerk 
(ramen, deuren, meu-
bels,...) binnenmuren, 

buitenmuren,...
Deluxe Services bvba 

0484.46.10.20

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

EPC/elektr.  keuring
energie-epc@telenet.be
of 0475/606 404
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Totaalinrichting    |    Productie in eigen atelier    |    Corian verwerking

Is op zoek naar :
COLLEGA’S VOOR ONZE PRODUCTIE

een onderhoudsvakman, een CNC-operator en een pistoolschilder
Je hebt bij voorkeur ervaring in de productie van een keuken-/interieurbedrijf

1 ORDERVERWERKER & 1 WERKVOORBEREIDER
Je hebt een passie voor keukens en interieur, je werkt precies en nauwkeurig.

KEUKENPLAATSERS MET ERVARING
Je houdt van ‘HOUT’ en keukens & Interieur plaatsen is een passie!

Ook mogelijkheden voor zelfstandige plaatsers!!

COÖRDINATOR PLANNING
Keukens kennen voor jou geen geheimen.

Je denkt oplossingsgericht en bent een geboren coördinator.

MEDEWERKER PLANNING : SERVICE OPVOLGING
Je bent een krak in coördineren en creatief in het vinden van oplossingen.

Wil je meer informatie? Kijk op www.augustijnskeukens.be/nieuws
Heb je interesse? Stuur ons snel je C.V. en motivatiebrief : jobs@augustijnskeukens.be

Kalmthoutsesteenweg 193 – 2990 Wuustwezel – 03/270.99.13

UITNODIGING APERITIEFGESPREK

One Woman Show
“Ik wist goed waarom ik 10 jaar
geleden voor N-VA  gekozen heb

én weet waarom ik er nog steeds bij ben,
met volle goesting, met volle overtuiging!”

Valerie Van Peel (plaats 2 Kamer van Volksvertegenwoordigers)

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

Veilig en verzekerd investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaar-
lijkse meerwaarde van 5,5%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Poetsvr. zoekt werk v. 
wo.-vr.-zat.-zon. M. ref. 
Spr. Ned. 0487/258 584

Ruim APPARTEMENT TE 
HUUR tgo go lf, Miksebn 
285, 2e V, lift, woonkmr, 
inger. keuken & badkmr, 3 
slpkmrs, ingemaakte kas-
ten, berging, 2 terrassen, 
garage achteraan, 1200€ 
incl kosten. Vrij vanaf 
1/3/19. Tel.0479/45.43.45

www.gevelendakreinigen.be - T +32 497 43 09 09 - +32 475 23 68 86

Drukloos stomen 140° 
van eiken bijgebouwen

Vraag naar onze lentevoorwaarden 
en vrijblijvende offerte! Nieuw

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 
Klus&Zo. 0499/103 000

Privé chauffeur zoekt 
werk. Jarenlange ervaring. 
0489/892 739 (Thomas)

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

GIETVLOEREN klaar in 
1 dag ! Keuken, Garage, 
Horeca, Industrie. Vader 
en Zoon. Gunstige prijzen. 
0473/990 003 

Gevraagd Half-time ver-
koopster met ervaring 
voor Slagerij Maes. Ka-
pelsesteenweg 418 - 2930 
Brasschaat. Tel. 03/664 
20 73
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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

KRAANMAN GEVRAAGD

Op woensdag 20 februari zwommen Brasschaatse scholen voor de 
10e keer tegen elkaar op het grote scholenzwemfeest. 
Niet minder dan 146 enthousiaste leerlingen van het lager onderwijs 
maakten van dit zwemfeest een groot succes. Het is een sportieve, 
vriendschappelijke competitie tussen onze Brasschaatse jeugd. 
De deelnemende scholen waren: Mater Dei Centrum, Mater Dei 
Driehoek, Mater Dei Bethanie, Mater Dei Maria-ter-Heide, Mater 
Dei Zegersdreef, De Vlinder, Sint Michielscollege, Sint Ludgardis, 
Het Toverbos, Wonderwijs, Gibo Mariaburg, Gilo de Kaart, GIBO 
Heide en GIBO Driehoek.

deelnemende scholen. Het Sint-Michielscollege bleek dit jaar de 
sterkste hierin te zijn en ontving de beker. 

Het scholenzwemfeest is een organisatie van vzw Sport Plus 

Sportoase Elshout.

BRASSCHAATSE SCHOLEN
ZWEMMEN TEGEN ELKAAR

Man zoekt werk, afbr. 
bezetten, schild., tuinw. 
0483/720 562 (Hami)

Chocolade eieren, ‘La 
Praline’ Isabellalei 87, 
Ekeren, tussen 15-17 uur

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
AANKOOP VAN ALLE 
WAGENS, met of zonder 
schade. Vlot en correct af-
gehandeld! Erkende han-
delaar. T. 0476/749 178

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

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

Oprit of terras? www.
P D S b e s t r a t i n g e n . b e 
0474/71.96.51 

Vrouw zoek t  werk , 
poetsen, strijk, babysit. 
0486/532 677

Vr. zoekt werk, schoonm., 
strijk, babysit. 0486/710 541
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24/7 shopplezier op onze webshop

BREDABAAN 225
BRASSCHAAT

Open woe - za: 10u-18u

ervaar

ontdek

geniet

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!
De perfecte locatie voor al uw Communiefeesten  • Babyborrels 

Verjaardagen • Familiefeesten  • Bruiloften  • Huwelijksverjaardagen …  

Bredabaan 950  •  2930 Brasschaat  •  03 663 09 27  •  info@klokkenhof.be  •  www.klokkenhof.be
Keuken is alle dagen geopend van 12.00 - 21.00 uur. • Oktober t/m maart is de keuken op maandag gesloten tot 17.00 uur

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

Regio: Ekeren - Kapellen - Brasschaat
Het funerarium van Christophe te Mariaburg, is
geopend. Iedereen heeft de mogelijkheid om in een 
warme en huiselijke sfeer afscheid te nemen van een
overledene. Het funerarium is gelegen op de grens 
met Kapellen-Ekeren-Brasschaat.

Funerarium:
Kapelsesteenweg 639 - Ekeren

Christophe is gediplomeerd
en heeft 13 jaar ervaring.

christophebruyneel.be

Begrafenissen
Christophe Bruyneel

Dag en nacht bereikbaar:
03/336 14 33 of 0468/299 225

Nationale sterrenkijkdagen Astro AntverpiaKSGA vzw
Vij. en za. 15 en 16/3 vanaf 19u. tot 23u. St-Antoniuslei 95, inrit Boskapellei en toegang ach-
terzijde van het gebouw. Met telescoop op het terras van het Antverpiagebouw (achterzijde). 
DVD-voorstelling “Landing op Mars” en voordracht door Arthur Schoeters “Ruimtevaart actueel”.
Inkom gratis
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Wijn kaas en dans! 
Salons De Groene Jager Bredabaan 889 - 2930 Brasschaat 

€ 49 p.p. Apero - kaasbuffet - dessert 
* alternatief: vleesschotel, te vermelden bij inschrijving 

* De kaas wordt verzorgd door ‘ Lourdon Kazen ‘, Brasschaat 
 

Gelieve in te schrijven vòòr maandag 18 maart 2019 
via e-mail: lions.belpaire@gmail.com met eventueel 

de vermelding van de naam van het bevriend Lions lid, je naam en het aantal 
personen en keuze kaas of vlees. Uw betaling op rekening BE61 3200 5382 9717 

van Lions Club Antwerpen Belpaire geldt als reservatie.

Opbrengst ten voordele van onze sociale werken

Wie niet aanwezig kan zijn, maar toch onze sociale werken wil steunen, 
kan steeds een bijdrage storten op bovenvermelde rekening, waarvoor dank.

Kapelsesteenweg 289 - 2180 Ekeren - 03 647 37 99
Open: alle dagen van 17 tot 22.30 uur - Maandag gesloten

De chef van Steakhouse Grill Garden zorgt 
voor verschillende internationale hapjes, 
steeds vers en gezond.

In de keuken staat een Josper®-grill, made 
in Barcelona. Het is een houtskoolgrill
dat het goede combineert van grillen en
barbecueën. De hoge temperatuur, die kan 
oplopen tot 400o C, zorgt voor een perfecte 
temperatuur en sappigheid van het Black
Agnus vlees, vis of groenten.

De houtskool zorgt voor de smaak van 
vuur. Pure gerechten boordevol smaak, 
klaargemaakt met een touch van de chef.

Een smaakvol ingerichte zaak met een 
hartelijke bediening:
Steakhouse Grill Garden in Ekeren

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus&Zo 
zijn. 0499/103 000

Aangeboden: 24 uurs 
inwonende thuiszorg 
Eng./Duits sprekend. Info: 
0483/047 517 of 0031/655 
953 344

Keyboard-pianoles, alle 
niveaus aan huis. Tel. 
0485/634 966

Te  k o o p :  C a r a v a n 
Adria 390 pr. st. € 2650. 
0477/321 765

Te huur Hemelakkers: 
App. 1e v., lift, nwe ramen, 
deuren, inloopd., keuken-
toest., gr. liv., parket, 1 gr. 
+ 1 kl. slpk, berg. 0497/032 
118

Te koop: Instapkl. app., 
lift, 2 slk, ing. kk, ing. bk, 
dressing el. roll., in dorps-
kern Bras. € 275.000. 
0486/203 861

Spanje Calpe te huur: 
App. max 4p. 200m van 
strand, airco, zwembad, 
TV-Vl. 0475/253 635. chris.
anthonissen@icloud.com
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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

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

M
et

 s
te

un
 v

an
 

Meer dan 

100 merken voor

kleine bengeltjes

Geboortelijsten

10%
KORTING*

* Bij afgifte van deze bon
Geldig t.e.m. 31/05/2019

Baby &
Kids Store
Bredabaan 1027
2930 Brasschaat

www.little-moustache.be
Open: wo-vrij: 10-17u
 za: 10-16u

Te huur gr. gemeub mod. 
studio Schoten €595 vrij 
0495/214 041

Te koop/ te huur Bras-
schaat MTH 1 verd. app., 
2 slpk, kkn, liv., inkom-
hal, badk., toilet, garage. 
€185.000 + 18.000 - €700 
p/mnd. 0495/289 137

Te huur: Luxe app. 2eV 
met lift gr. liv. + terr;, 2 slpk 
+ gar., voll. ing. kkn Molen-
weg 11, Brassch. onm. vrij, 
uiterst geschikt voor se-
nioren. Tel. 03/605 90 01

2d Rommelmarkt S&C: 
Wanneer: 9-3-’19/10-3-
’19 telkens van 10u-17u. 
Waar: D’Oude kerk, Lage 
Kaart 644. Info & inschrij-
vingen: Tel. 0493/825 756. 
E-mail: stefan.van.wer-
de@outlook.com

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

B
A

Vakmanschap sinds 1926

GRATIS OFFERTE

2930 Brasschaat
Tel. 03 233 13 43

GSM 0472 720 721

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Tegelen, schilderw. bin. 
en buit., isol., elektr, dakw., 
€10 p.u. 0485/585 825

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978 

Schilderwerken, tegels, 
laminaat, gypr., dakw. €10 
p.u. 0484/525 133 

Rolluiken elektrisch ma-
ken, voorzetrolluiken, 
elektriciteit algemeen. Tel. 
0485/429 105

Schilderwerken, Gyproc, 
Laminat. All., sort bezett. 
schilderkl. Gr. prijsoff. 
0485/300 437

Tuinman zoekt werk (m. 
machine) afw., poets., 
schild. 0466/336 364

Als ambassadeurschool van VLAJO organiseerde de vakwerk-
groep Toegepaste Economie van het Brasschaatse KTA haar 
jaarlijkse ondernemersweek. Op die manier wil het team de 
leerlingen kennis laten maken met ondernemingszin en onder-
nemerschap. Hoogtepunt was de PREO-beurs in het KTA Bras-
schaat. Bedoeling is de competentie bij de jongeren te stimule-
ren omdat dit een meerwaarde kan betekenen in hun verdere 
ontwikkeling. Zo kon het grote publiek kennis maken met dit 
project en de jonge ondernemers in actie zien.

PREO-BEURS VAN KTA
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functie: Als werkleider/coach garage en lassen sta je in voor het beheer en onderhoud van het gemeen-
telijk voertuigenpark en het beheer van het lasatelier en de milieuploeg. Je bent verantwoordelijk voor de 
organisatie, de coördinatie, de werkplanning, de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van 
de dienst. Je stuurt, motiveert en stimuleert de medewerkers van je team zodat zij een kwaliteitsvolle en 
klantgerichte dienstverlening kunnen bieden.

profi el: Diploma hoger secundair onderwijs • Rijbewijs C (of halen binnen 1 jaar) • Goede kennis van Offi ce-
toepassingen • Kennis van automechanica door opleiding, werkervaring of vanuit je persoonlijke interesse 
is een pluspunt.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met 
respect voor de work-life balans? Werk je graag resultaatgericht samen met een enthousiast team? 

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende 
aanwerving met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

WERKLEIDER/COACH GARAGE EN LASSEN 
C1-C3 • contractueel • onbepaalde duur • voltijds 

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 11 maart 2019. Toon in je motivatiebrief 
duidelijk aan waarom je voor een functie als werkleider kiest. Tijdens een eerste cv-
screening zal hiermee rekening gehouden worden.

Ontdek dan alle profi elvereisten en de loonvoorwaarden van deze
boeiende job via www.brasschaat.be en klik door naar vacatures. 

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

Bredabaan 243
2930 Brasschaat
Tel. 03 651 42 24

TOTALE UITVERKOOP
wegens stopzetting

VAN DE PERRE
O • P • T • I • E • KZonnebrillen

-30%
Monturen

-50%

Als je computer niet meer 
wil, moeilijk gaat doen, 
traag wordt, vreemde mel-
dingen geeft, mail of bel 
mij en ik kom kijken. Puur 
privé niet bedrijfsmatig. 
Jos Hart Zoersel 03/385 
28 50

Voor alle klussen in en 
rondom uw woning. Tel.: 
0473 88 39 38 

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

Schilder-/behangwerken 
aan goede prijs met kwa-
liteitsverf zowel binnen als 
buiten. 0468/217 374

Klusman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561

TE HUUR - Brasschaat 
Kapelsesteenweg 408  
- 2°V Grote living , inge-
richte keuken en bad-
kamer, 2 slaapkamers  
-    685 euro /maand 
Gsm:  0474/47.46.41  of  
03/605.90.01  

Gediplomeerde pedicure 
en manicure komt a. huis. 
0484/949 951 (Agnieszka)

Dinsdag 26 en woensdag 27 februari vond het jaarlijks senio-
renfeest plaats in de Ruiterhal van Brasschaat. Ditmaal kozen 
de organisatoren voor Dennie Damaro en Lissa Lewis, het leek 
al vlug een zeer geslaagde combinatie. Dennie vierde in deze 
zaal vorig jaar zijn 30-jarig jubileum en organiseert hier ook zijn 
jaarlijkse fandag. Lissa Lewis staat intussen professioneel 5 
jaar op de planken en heeft in die korte periode al een duet 
met Rob de Nijs opgenomen. Zij zong tijdens een optreden van 
Rob de tweede stem als backing vocal. Rob was zo onder de 
indruk dat hij meteen contact nam. Gedurende 2 namiddagen 
genoten ruim 600 aanwezigen. Een geslaagde keuze van de 
Brasschaatse Seniorenraad en vzw+3-centrum.

SENIORENFEEST 2019

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

kleine rassen!

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

vlnr: Schepen Karina Hans, Burgemeester Jan Jambon, Lies Jambon 
(VONAK), Greet Loos (Kinderopvang Loket), Algemeen Directeur 
Brasschaat Ward Schevernels, Karin De Moor (FOD Sociale Zeker-
heid), Nick Tax (Bureau Belgische Zaken) & Jef Bluekens (VDAB).

Nu iedereen is geïnstalleerd in het nieuwe gemeentehuis 
aan de Verhoevenlei, gaat het gemeentebestuur in het 
atrium ruimte voorzien voor externe partners. Het gaat over 
een vĳ ftal instanties. Bedoeling is dat de Brasschatenaar niet 
meer naar Antwerpen hoeft, maar nu ook in Brasschaat te-
recht kan voor verschillende federale of Vlaamse diensten. 
Zo zal de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
en Beroepsopleiding) elke maandag zitdag houden in het 
atrium. Ook de FOD Sociale Zaken zal één keer maand haar 
intrek nemen in het atrium van het gemeentehuis. De fede-
rale pensioendienst is te raadplegen elke tweede maandag 
van de oneven maanden van 9u tot 11u. De FOD Sociale 
Zekerheid is er elke derde dinsdag van de maand van 10u 
tot 12u. Er is ook aan de Nederbelgen gedacht. Voor hen is 
het Bureau voor Belgische Zaken uit Nederland tweemaan-
delĳ ks aanwezig.
VONAK is elke donderdag tussen 13u en 17u te bereiken. 
VONAK staat voor Vrĳ willigers Organisatie Noord Antwer-
pen en Kempen. Deze organisatie is het centraal aanspreek-
punt voor al wie met vrĳ willigerswerk in aanraking komt. Er 
zĳ n in de gemeente Brasschaat niet minder dan 1953 vrĳ -
willigers aan het werk. 1239 daarvan wonen effectief in de 
parkgemeente. Dat is bĳ zonder veel. 
Daar waar zĳ  nu nog vaak in één bepaalde sector actief wa-
ren, wil men een centrale van vrĳ willigers creëren waaruit 
alle sectoren kunnen rekruteren. 
Lies Jambon, dochter van burgemeester Jan Jambon, zal 
dit vrĳ willigerswerk in de kĳ ker zetten. Zĳ  wordt met andere 
woorden de brugfi guur tussen de vrĳ williger en de organi-
satie die op vrĳ willigers een beroep wil doen. 
In het atrium komt later ook een infopunt van Het Huis van 
het Kind. Het gemeentebestuur denkt er ook over na een 
kinderopvang te voorzien in de Coppens-site en in het scho-
lencomplex Kaart dat nog wordt gebouwd in de gelĳ kna-
mige wĳ k.

De juiste tĳ dstippen van de zitdagen worden
zeer binnenkort gepubliceerd.

U kan ze raadplegen via www.brasschaat.be.
Samen met een ‘BeweegCoach’ vind je de perfecte oplossing voor ieder-
een die wil bewegen en sporten! Wij bieden een programma op maat voor 
elk niveau. Speciaal voor diegene die echt elke dag dat duwtje uit de zetel 
nodig hebben, zorgen wij voor intensieve en persoonlijke begeleiding,
elke les opnieuw!

Kom langs op ZATERDAG 16 en ZONDAG 17 MAART
tussen 10 en 16u en ontdek
BeweegStudio Brasschaat! 
Een van onze gemotiveerde coaches zal je met plezier uitleg 
geven, samen een start moment inplannen en je begeleiden tot 

OPENDEURDAGEN
16 & 17 maart

Sporthal KTA Brasschaat  |  Ingang sporthal: Martouginlei 74
Brasschaat | Tel. 0488/988 027 | brasschaat@beweegcoach.net

Pasar Wuustwezel Daguitstap Sint-Niklaas
Op 17 maart spenderen we een hele dag in St. Niklaas. Het programma ziet er als volgt uit.

we het STEM bezoeken. Het STEM brengt met een selectie van voorwerpen enz. met beeld en 
geluid uit de rijke geschiedenis van St. Niklaas en het Waasland tot leven. Als afsluiting gaan we 
naar het Romain De Vidtspark met kasteel Walburg, waar je vrijblijvend kunt opteren  hier nog iets 
te eten voor je weer huiswaarts keert. We hopen dat het programma jullie aanspreekt en iedereen 
een leuke dag beleeft. Praktisch: Zondag : 17 maart ’19 vertrek aan de Bib, Dorpsstraat, 2990 

betaling op rekening Pasar Wuustwezel BE26 7755 9075 9929 voor 12 maart met vermelding van 
aantal personen en keuze vlees of vis. Info bij Eric: 0479/842 980 of evango@skynet.be

Slagerij
RIJMENANTS

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

Nationale sterrenkijkdagen

ASTRO ANTVERPIA
KSGA VZW

Vijdag en zaterdag 15 en 16 
maart vanaf 19u. tot 23u. 
St-Antoniuslei 95, inrit Bos-
kapellei en toegang achterzij-
de van het gebouw.
Met telescoop op het terras 
van het Antverpiagebouw 
(achterzijde).
DVD-voorstelling “Landing op
Mars” en voordracht door
Arthur Schoeters “Ruimte-
vaart actueel”.
Inkom gratis.
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u

za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte

Kom eens proeven 
van onze heerlijke 
salades en gebak, 

ook om mee te nemen.

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur 
Godiva Chocolade

Inspiratiemoment 
speelstraat / buurtfeest

Organiseer je mee een speelstraat of buurtfeest?

Wil je meer bewoners uit je straat of buurt bereiken?

Wil je een succesvolle speelstraat of succesvol buurt-
feest laten groeien tot een zorgzame buurt?

Wil je hierover samen met ons en andere organisatoren 
één avond brainstormen, ervaringen delen en nieuwe 
ideeën opdoen?

Schrijf dan nu in voor ons interactief inspiratiemoment 
van 11 maart 2019.  Graag inschrijven voor 6 maart 2019.

Waar:  Dienstencentrum Vesalius, Prins Kavellei 75

Wanneer: maandag 11 maart 2019 van 19.00 tot 21.00 uur

Inschrijven via: burendag@brasschaat.be

De 12-jarige Isha uit Brasschaat 
schittert binnenkort naast tal van be-
kende sterren in ‘The best of Musi-
cals - in concert’ op de podia van de 
stadsschouwburg Antwerpen en Ca-
pitole Gent. Ze zal er mee zingen en 
dansen tijdens de feesteditie van The 
Best of Musicals. Supastar en Music 
Hall hielden hiervoor onlangs een au-
ditie en uit meer dan 100 deelnemers 
werden er 10 kinderen geselecteerd 
waaronder Isha. Isha heeft op haar 
jeugdige leeftijd al een indrukwek-
kend palmares weten te verzamelen, 
ze danste mee in oa videoclips van 

nam al deel aan verschillende musicals waaronder Magdalena, 
Sigi en Julia, Niemandsland, A Christmas Carol en Zoo of life. 
Ook na ‘The Best of Musicals - in concert’ staan er nog verschil-
lende producties op haar planning. Een dorpsgenoot om in het 
oog te houden! Info & tickets: www.30jaarmusichall.be

BRASSCHAATSE ISHA 
WORDT MUSICALSTER

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betal ing. 

www.goldcompany.be

Dameskapper aan huis!! 
Ervaren en niet duur. 
0471/038 747

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentijdlei 15 MtH

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131
0473 883 938

Rode Kruis Ontbijt
Op zondag 24 maart 2019. Lekker rustig ontbijten met de familie op 
een zondagmorgen? Naar de bakker gaan hoeft niet, maar kom bij 
ons gezellig ontbijten tussen 9u en 12u en je steunt er onze afdeling 
mee! We bieden per volwassene 3 pistolets aan (wit of bruin) of 
sandwiches, 1 croissant of extra pistolet of sandwich, roerei, kaas, 

10j. serveren wij 2 pistolets (wit of bruin) of sandwiches, 1 crois-
sant of extra pistolet of sandwich, roerei, smeerkaas, kalfsworst, 

Om jullie vlot te kunnen bedienen hadden wij graag de bestellingen 
doorgekregen vóór 17 maart 2019 via onze site www.rodekruis.be/

aantal personen. Wij hopen u, met familie en vrienden te mogen 

Vr zoekt werk, schoonm., 
babysit, str. Spr. Eng + 
Sp. Tel. 0486 222 994

Ik zoek werk: tuinwerk 
en groenonderhoud.
Tel. 0465 993 577

ik zoek werk: poetsen + 
huishouden.
Tel. 0465 899 127
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Boeding is dè trendsetter in woon- en leefcomfort die kwaliteitsproducten 
biedt op het vlak van zonwering, raamdecoratie, rolluiken en garagepoorten. 
Ons team van gedreven medewerkers maakt echt werk van vakmanschap. 

Ter versterking van ons montageteam in Ekeren zoeken we een :

ENTHOUSIASTE MONTEUR
Functie: 
Samen met uw collega(‘s) verzorgt u de plaatsing en /of herstelling van onze 
producten op de werf. U kan hierbij rekenen op technische ondersteuning 
van ons team. Verplaatsingen gebeuren met een bestelwagen (rijbewijs B).

 
 • Kennis van bouw- en montagetechnieken
 • Degelijke kennis van elektrische aansluitingen
 • Ervaring in de branche is een sterk pluspunt
 • Zelfstandig kunnen werken, probleemoplossend denken
 • U werkt graag in open lucht, en hebt geen hoogtevrees

Wij bieden:
Een boeiende job boordevol afwisseling
Een aantrekkelijke verloning, aangevuld met een uitgebreid pakket
extralegale voordelen
Doorgroeimogelijkheid tot ploegleider

Interesse?
Stuur vandaag nog een mailtje met CV naar Ivan Smets

(ivan@boeding.com) of  bel naar 03/660.20.30

www.BOEDING.com
rolluiken - zonwering - sectionale poorten

Kapelsesteenweg 469B - 2180 Ekeren

OPENDEUR
GIB 17MAART

14:00 - 17:00

DOOR VERSTRAETELEI 50   •   T 03 650 00 70   •   WWW.GIBBRASSCHAAT.BE

Infoavond op 12 maart om 20u.
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parkbodeactueel

Sites worden vandaag meer op mobiele toestel-
len geraadpleegd dan op vaste pc’s. En daar 
spelen we bij de bib op in. De ondersteuning 
voor smartphones en tablets is een van de 
belangrijkste vernieuwingen aan de site. 
Daarbovenop is Mijn Bibliotheek nu geïnte-
greerd in de website. Je kan niet alleen snel en 
makkelijk via je smartphone door de catalogus 
bladeren. Je beheert nu je ontleningen, zoals 
reservaties en verlengingen, op dezelfde plaats. 
Koppel zeker ook de lidkaarten van je kinderen 
aan jouw account en krijg snel een overzicht van 
alle bibliotheekmaterialen in huis!

aan de slag met de 
nieuwe bib-site

De vernieuwde website is een onmisbare 
tool: thuis, onderweg én in de bib.

Wist je dat het 8 à 10 jaar duurt vooraleer een 
kleine poliep kan uitgroeien tot een kwaadaar-
dig gezwel? Wat zijn de symptomen van 
darmkanker? Hoe kunnen we het vermijden? 
Wat is de rol van een gezonde levensstijl? 
Hoe vaak komt darmkanker voor? 

geef darmkanker 
geen kans

Vanaf 7 maart zit de website van de bib in 
een nieuw kleedje. Het wordt de ideale 

plek om alles over de bib(collectie) en je 
eigen ontleningen te weten te komen, 

en voortaan ook via je smartphone.

bezoek de 
Reuzendarm

Een wandeling maken door 
een reuze, opblaasbare dikke 
darm. De ideale manier om 
op een speelse en visuele 
wijze kennis te maken met 
poliepen, de voorlopers 
van darmkanker. Want hoe 
vroeger darmkanker wordt 
opgespoord, hoe groter de 
genezingskans.

Doorlopend van 10 tot 17 uur 
in DC Vesalius.

maart1110 - 17 uur

maart

28
19.30 uur

Dr. Luc Colemont geeft  een duidelijk en 
helder antwoord op al je vragen.

Een boeiende uiteenzetting, met een lach en 
een traan, met slechts één doel voor ogen: 
minder leed door darmkanker, méér gezonde 
levensjaren!

In de cafetaria van DC Vesalius.

De catalogus zelf kreeg een update. Je kan nu 
-rechts bovenaan de detailpagina van een werk- 
sneller zien of een werk al dan niet uitgeleend 
is. Reserveren wordt kinderspel: de vernieuwde 
zoekfunctie werkt meer volgens het gevoel en je 
kan resultaten fi lteren naar wens.

Er zijn nog nieuwigheden op de website. Surf 
naar brasschaat.bibliotheek.be en ontdek de 
mogelijkheden.
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Heb jij recht op 
een verwarmings-

toelage?

De toelage bedraagt tot maximaal 210 euro. De moeite 
waard om te checken! Er zijn voorwaarden verbonden aan 
de toelage. De belangrijkste zijn die rond je inkomsten:

• je huishouden heeft  recht op een verhoogde tegemoet-
koming van je ziekte- en invaliditeitsverzekering, of;
• je huishouden heeft  een beperkt inkomen: jaarlijks 
brutoinkomen is lager of gelijk aan 18.730,66 euro, 
verhoogd met 3467,55 euro per persoon ten laste (het 
kadastraal inkomen van je onroerende goederen buiten de 
gezinswoning wordt in rekening gebracht), of;
• je bent in collectieve schuldenregeling of een schuld-
bemiddeling en bovendien heeft  het OCMW vastgesteld 
dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Verder moet de aanvraag van de toelage gebeuren 60 
dagen na de brandstoflevering. Bij een tankbeurt van 
bijvoorbeeld december 2018 kon in januari/februari 2019 
nog wel een aanvraag gebeuren. Je kan aanvragen doen 
tot maximaal 1500 liter per jaar. Voor info en hulp bij de 
aanvraag klop je aan bij de dienst pensioenen en tege-
moetkomingen.

Neemt energie elke maand een te grote hap 
uit je gezinsbudget? Als je verwarmt met 

mazout, petroleum of propaangas, kom je 
misschien in aanmerking voor een toelage 

van het Sociaal Verwarmingsfonds. 

aanvragen binnen de 60 dagen na levering
Maak een afspraak op T 03 650 29 30 of info@brasschaat.be

een ontmoetingsplek 
voor (toekomstige) ouders 

en hun kinderen tot 3 jaar, 
ook grootouders of andere 
begeleiders zijn welkom

Je kan er babbelen, 
spelen en ervaringen 

uitwisselen...

Je kan al even elke dinsdag van 9 tot 12 uur voor 
een speelbabbel terecht in het lokaal naast Kind 
& Gezin, Kerkedreef 10 in Maria-ter-Heide.

Vanaf  11 maart organiseren we ook een speel-
babbel in de bibliotheek, Bredabaan 407, 
elke maandag van 10 tot 12 uur!

Er is geen speelbabbel op feestdagen en in 
schoolvakanties.

Nu ook in de bib!

Kom binnen voor een 
speelbabbel

TIP  Op 12 maart voorzien we in Maria-ter-Heide leuke 
voorleesmomenten naar aanleiding van Prikkeldag.
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www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen/uren o.v.t.k.
Zeer goede verdienste! 

Wezelsebaan 256 - Schoten - 0475 444 243 - 0485 065 411
Open van maandag tot zaterdag vanaf 19u tot ???

Dienstencentra Brasschaat
Op 1 april zoeken we opnieuw het slimste dienstencentrum van Brasschaat, 
tijdens de 1 aprilvisquiz. Schrijf in met je ploeg of als individu bij je favoriete 
dienstencentrum!

1) Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, 2930 BRASSCHAAT
tel  03 663 77 07 – fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
NIEUW: ook naailessen op vrijdagnamiddag! 25 euro voor 5 maanden.
Di 05/03 om 9.30 uur: kinderatelier: knutselen met wol
Di 05/03 : wandelen
Di 05/03 om 14 uur: optreden van Dany : kom genieten van mooie evergreens 
en de prettige sfeer, inshcrijven: 3,50 euro
Wo 06/03 om 10 uur: boekvouwen voor kinderen (vanaf 7 jaar), inschrijven : 2 euro
Do 07/03 en 14/03 om 9 uur: paaskonijn in pels
Vr 08/03 om 9.30 uur: mandala
Do 14/03 om 9.30 uur: boekvouwen
Do 14/03 om 14 uur : borduren
Vr 15/03 om 9.30 uur: zentangle
Ma 18/03 om 14 uur: gezelschapspellen en smulnamiddag : slagroomgebakjes

2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

Do 7/03 om 14 uur: carnavalsbingo. Kom verkleed en krijg een leuk extraatje.
Vrj 8/03 om 14.30 uur: carnaval-playbackshow: kom genieten van een show door 
bezoekers en personeel van het dc en wzc. Ambiance verzekerd.
Ma 11/3 tussen 10 en 17 uur, wandel door de ‘Reuzendarm’ met meer info rond 
opsporingsonderzoek en preventie van darmkanker. Kom zeker eens langs!
Do 14/03 om 9.30 uur: cybercafé ism met leerlingen van het GIB. Zij beantwoorden 
al uw vragen ivm uw smartphone, tablet of laptop. Graag op voorhand inschrijven.
Di 19/03 om 13 uur: naai- en brei-atelier Moeders voor Moeders 
Di 19/03 namiddag : verkoop Zapatha Shoes en ondergoed Olijf. Opgelet enkel 
cash te betalen.
Do 21/03 om 14u : smulnamiddag met lekkere vlaaien in ons cafetaria. Op voor-
hand inschrijven aub, 1,50euro/stuk taart 
Do 28/03 om 19.30 uur : gratis boeiende lezing ‘Geef darmkanker geen kans’, 
door dokter Colemont. Hij geeft heldere en duidelijke antwoorden op al uw vragen 
rond darmkanker. Graag op voorhand inschrijven.

3) Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97 2930 BRASSCHAAT 
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Ma 4/3 om 13.30 uur kantklossen (ook op 18/3)
Vr 8/3 om 9.30 uur: Spaanse conversatie (ook op 15/3): gratis

Ma 11/3 om 13.30 uur: naald en draad, gratis
Ma 11/3 om 14 uur: Karnavalbingo (0.5 € / blaadje)
Di 12/03 om 13.30 uur: driedaagse cursus Tablet Android (ook op 19 en 26 maart)
Wo 13/3 om 14 uur: bezoek wijkagent
Di 19/3 om 9.30 uur: genealogie / stambomen:
Za 15 en zon 16/3 om 19 uur; nationale sterrenkijkdagen: torengebouw Antverpia 
Ma 25/3 om 14 uur: informatiemoment rond hulpmaterialen bij gezichtsproblemen 
(gratis maar reserveren)
Wo 27/3 om: 10 uur: digitaal spreekuur (reserveren)
Wo 27/3 om 14 uur: dansnamiddag, gratis

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

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

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

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71

 Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. 
Zaterdag en zondag gesloten.

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of 
sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken 
op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend aan de 
adverteerder. Opname van advertenties betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie 
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen 
van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker 
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis 
aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.                                 Oplage: 24.500 ex. 

Een vakkundig schil-
der-behanger voor uw 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz. Ik maak 
gebruik van kwaliteits-
verven zoals Sikkens, 
Boss en Sigma. gsm: 
0479/284979 email: dan-

be btw: BE 0889 211 965

Computer problemen: 
Ik k. a. huis herst. snel-
dienst 0496/383 015. 
Verk. comp. o. m.

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

Te koop: Zonnig en ruim 
app. op wandelafst. v. 
Brass.-C. 2 Terrassen, 1 
gar., 2de en laatste verd. 
€ 265.000 V. Hemelrijcklei 
76 Brass. 0486/268 570

Snoeien en vellen van 
bomen. Goedkoop verw.  
van coniferen en laurier-
hagen, uitfrezen van stron-
ken. Eigen hoogtewerker. 
besch. Tel. 0498/714 812

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

Gyproc
Renovatie

Herstellingen
Keukens

Binnendeuren
Laminaat

Omkastingen

FEMMA  BRASSCHAAT CENTRUM

DAGUITSTAP AMARYLLISKWEKERIJ
EN BOERENIJSJE 

Do. 28/3 vertrekken we om half tien (aan het kinderdagverblijf 
Tinkelbel, Gemeentepark 2) richting Loenhout. We bezoeken 
eerst het bedrijf Romberama Amaryllis. We leren wat er allemaal 
aan te pas komt om mooie amaryllissen te kweken en wat er 
nodig is om ze goed te verzorgen. Na het middagmaal bekijken 
we het meer technisch gedeelte: hoe worden zulke grote serres 
verwarmd, opensnijden bol op zoek naar een bloem,enz…In-
dien gewenst, kunnen er ook amaryllissen aangekocht worden.
Daarna bezoeken we Het Boerenijsje, zeker geen onbekende 

aan het productieproces van dit lekkere ijs. Daarna duiken we 
de tearoom binnen en kan iedereen nog een lekker vieruurtje 
bestellen. Deze consumptie is niet in de prijs inbegrepen.
We zijn rond 17h45/ 18h00 ten laatste terug thuisPrijs  ( bus 

met gebak – middagmaal: soep en frikadellen met kriekjes met 
brood – gegidst bezoek aan Het Boerenijsje ): 43€ pp. leden-
prijs – 48€ niet-leden. Gelieve steeds eerst te telefoneren voor 
u betaalt. Reknr. van Femma Brasschaat Centrum BE28 1030 
4543 9720 Inschrijven bij Esther Weymeersch. tel 03.3440796 
of 0474.406922
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

KAPELLEN
LINDENDREEF 20
Prachtig gelegen perceel bouwgrond met opper-
vlakte van 2 236 m² geschikt voor het bouwen van 
een open bebouwing. Perceelbreedte bedraagt 33 
meter. Rustige en groene woonomgeving nabij 
het centrum van Putte-Kapellen. Vlotte verbinding 
naar autostrade.

€ 379.000

KAPELLEN
EGGENLAAN 5
Mooi onderhouden open bebouwing op 534 
m² gelegen in een doodlopende straat nabij 
het centrum van Kapellen-Putte. Deze woning 
beschikt oa over 2 slaapkamers, veranda, 
zolder met mogelijkheid tot extra slaapkamer(s) 
en onderhoudvriendelijk aangelegde tuin. Alles 
gelijkvloers! EPC: 337
€ 349.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBRASSCHAAT           TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

STABROEK

KAPELLEN

HOEVENEN

KAPELLEN

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor 
verblijfsrecreatie-opp ca.1600m².Groene woon-
omgeving op kleine afstand van centrum Van 
Brasschaat.Mogelijke bebouwing van max 60 m² 
met bijkomend verdieping en kelder. Terras van 
20 m².Gn domicilie mogl.Gn bouwverplichting.

€ 109.000

OUDE BAAN 153 - GLVL
Verzorgd en instapklaar gelijkvloersapp met 2 
slaapkamers,inpandige garage en tuin. Voorzien 
van alle hedendaags comfort. Aangename ligging 
in Centrum bij Bredabaan met winkels,openbaar 
vervoer,park van Brasschaat en Peerdsbos in de 
directe omgeving. EPC: 161

€ 985

ZEGERSDREEF 82
Gunstig gelegen HOB in een residentiële woon-
omgeving. De Zegersdreef is een mooie boomrijke 
verbindingsstraat tussen de Frilinglei en woonom-
geving ‘Kaart’ op kleine afstand van het centrum. 
Bouwjaar 1960. Woning is te moderniseren. 
Perceelopp 600 m². EPC: 705

€ 260.000

ZEGERSDREEF 84
Gunstig gelegen HOB in een residentiële woon-
omgeving. De Zegersdreef is een mooie boomrijke 
verbindingsstraat tussen de Frilinglei en woonom-
geving ‘Kaart’ op kleine afstand van het centrum. 
Bouwjaar 1960. Woning is te moderniseren. 
Perceelopp 600 m². EPC: 705. EPC: 717

€ 260.000

KAPELLEI 23
Gunstig en rustig gelegen open bebouwing, ‘type 
bungalow’ uit de jaren ‘50 op een mooi perceel van 
1.150 m² te Maria-ter-Heide,aan de rand van het 
militair domein, dit op kleine afstand van centrum 
van Brasschaat.Leuke gelijkvloerse woning met 
mogelijkheden tot uitbreiding. EPC: 813

€ 268.000

REINAERTLEI 8 - 1STE
Verzorgd en goed onderhouden appartement 
met 3 slaapkamers op de 1ste verdieping van 
klein gebouw in Centrum van Brasschaat op 
kleine afstand van winkels,openbaar vervoer en 
Bredabaan.Garagebox verplicht bij aan te kopen 
voor € 20.000 meerprijs! EPC: 97

€ 199.500

ROCHUSLEI 41 - 2DE
Gunstig gelegen duplex-appartement met 2 slaap-
kamers op mooie locatie te Brasschaat-Mariaburg. 
Aangename woonomgeving nabij winkels, scho-
len en openbaar vervoer. Mogelijk ruime garage bij 
te kopen mits meerprijs. Leuk appartement, ideaal 
voor starters ! EPC: 449

€ 185.000

VELDSTRAAT 95
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, garage 
en tuin met achteruitgang naar Du Boislei.Gunstig 
gelegen in Centrum in zijstraat van Bredabaan 
op wandelafstand van winkels, scholen en park.
Openbaar vervoer vlakbij.Woning is nog iets verder 
af te werken. EPC: 504

€ 269.000

MICHIELSSENDREEF 74
Zéér gunstig gelegen gezinswoning met 3 slaap-
kamers en tuin op toplocatie op kleine afstand van 
Centrum. Parkeergelegenheid voor de woning. 
Volledig te renoveren woning. Leuk project. EPC: 631

€ 275.000

LANGESTRAAT 39
Gunstig gelegen HOB met 3 slk en ruime losstaande 
garage op een mooi perceel van 461 m².De woning 
is voorzien van alle modern comfort en instapklaar.
Aangename rustige ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ 
nabij winkels,scholen en openbaar vervoer.
Alle modern comfort.INSTAPKLAAR! EPC: 567

€ 398.000

ELZENSTRAAT 53
verzorgde gezinswoning gelegen in een rustige 
woonwijk over een speelpleintje met 3 slaapka-
mers, 2 badkamers, inpandige garage en terras 
met trap naar de tuin. EPC: 365

€ 269.000

KERKSTRAAT 88
Woning met 2 tot 3 slaapkamers en tuin van 140 
m² gelegen vlakbij het centrum van Hoevenen. 
EPC: 434

€ 209.000

PUIHOEK 6
Landhuis op een perceel van 1 289 m² op mooie 
locatie. Volledig gelijkvloers wonen. Twee ruime 
slaapkamers, inpandige garage met automatische 
poort, veranda en grote tuin (West). EPC: 432

€ 375.000

SMOUTAKKER 26 - GLVL
Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers, 
garage en tuin van 170 m² gelegen in een rustig 
straatje vlakbij het centrum van Stabroek. Alle 
nutsvoorzieningen zijn individueel. EPC: 591

€ 169.900

PALMSTRAAT 100
Zeer goed gelegen te renoveren landhuis met 
alles op het gelijkvloers.  Inkomh, apart toilet, living, 
keuken, bureel, veranda, ruime tuin met uitzicht 
op weilanden, badk., 3 slpks, 2xbergpl. en zolder. 
Met dubbele garage en oprit voor 5 à 6 wagens. 
Woning met mogelijkheden. Grondopp. 659 m². 
Mooi landelijk uitzicht. EPC: 283
€ 319.000

EKEREN

MERKSEM

STABROEK

BRASSCHAAT

MOESHOFSTRAAT 139 - 2DE
Klein, gezellig en goed verzorgd apparte-
ment(50m²). Ind.: inkomh, living, keuken, badk, 
apart toilet en 1 slpk.  Onder het schuine dak is 
nog een zolder maar momenteel niet bereikbaar 
(wel mogelijk te maken). Met 2x kelder. Openbaar 
verv. en winkels in de nabijheid. Ideaal voor 
starters! EPC: 634
€ 109.000

KLEINE MOLENWEG 90
Ruime gezinswoning op een perceel van 350 m² 
gelegen nabij het centrum van Stabroek. Deze 
verder te moderniseren woning beschikt over 
3 ruime slaapkamers, garage met nieuw dak, 
nieuwe badkamer, koer en tuin van 110 m². Vele 
mogelijkheden. EPC: 625

€ 249.000

BREDABAAN 344
Zeer gunstig gelegen opbrengsteigendom 
bestaande uit handelsgelijkvloers met tuin + 
duplex-appartement met 2 slks. Achteraan op 
het perceel een ruime garage voor 2 wagens 
met uitgang naar Aerdenlei. Mooie opbrengst 
ca. 2.220,- euro/maand. TOPLOCATIE! EPC: 331

€ 595.000

STABROEK
DORPSSTRAAT 172 - 1STE
TOPLIGGING!! Appartement in het centrum van 
Stabroek, eerste verdieping met lift, met als indeling 
een inkomhal, apart toilet,  living, ingerichte keuken, 
2 slaapkamers, een badkamer met inloopdouche, 
bergplaats en een terras achteraan. Elektriciteit is 
conform, laag EPC attest. EPC: 108

€ 179.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-VV)

KAPELLEN
KONINGIN ELISABETHLEI 63
Charmante open bebouwing op een perceel van 
711 m² gelegen in een rustige woonwijk nabij het 
centrum van Kapellen. Deze gezinswoning beschikt 
oa over 2 ruime slaapkamers, grote zuidwest tuin 
en magazijn/bergplaats van 50 m². De woning is 
momenteel verhuurd. EPC: 578

€ 320.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
ZEGERSDREEF 82/84
Zeer gunstig gelegen OBB in residentiële woon-
omgeving.Opgericht in 1960 en opgesplitst in 2 
delen,type  ‘kangoeroewoning’.De afwerking en 
inrichting in de woning is wel gedateerd en dient 
gemodeniseerd te worden.Prachtig perceel van 
1200 m²-straatbreedte 20 m. EPC: 82: 705 - 84: 717

€ 520.000
(VG-WG)

HOEVENEN
KASTANJELAAN 18 - 2DE
Ruim appartement met 2 slaapkamers, vernieuwd 
terrasje en garagebox gelegen in een rustige 
woonwijk met zicht op een parkje. Ruime living 
met open keuken, afzonderlijk toilet en praktische 
berging. Het dak werd vernieuwd en geïsoleerd 
in 2018. EPC: 372

€ 175.000
(VG-WG-VV)

(VG-WG)

(VG-WG) (WG) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG)

(VG-WG)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(WG)
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Geniet deze maand van onze actievoorwaarden!

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

T:   +32 (0)3 663 49 85
M:  +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  10:00 - 12:00 
                  13:00 - 15:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

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

Vermeiren Jef BGR. Gsm 0475.22.61.92
Container vervoer van stort en derden tot 12 ton.

Grondwerken voor particulieren met kraan tot 6 ton. 
Bomen afsnoeien. Gevel en dakreiniging. 

TE KOOP: ZWARTE EN AANVULGROND
info@vermeirenjef.be St’Job In’t-goor

GRATIS SCHATTING

Uw vertrouwde Immopartner bĳ 
verkoop en verhuur van uw eigendom

Ruim aanbod aan mooie woonsten, 
appartementen & nieuwbouw.

Jarenlange ervaring.
 

Wĳ tonen onze woonsten in de beste sfeer en 
volgens de nieuwste presentatie-technieken.

www.immopoint.be  •  T 03 535 12 75
QUALITY REAL ESTATE 

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

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

LENTECURSUSSEN IN 
HET DAKHUUS

Terwijl iedereen al volop van 
het mooie weer geniet, werken 
we met ons team nog ijverig 
aan lentecursussen over alles 
wat het leven mooi maakt! 
Volg eens een cursus Foto-

-
-

tige wenskaarten. Start op 
-

ternoon tea leer je in 3 lesjes 
-

en lekker 4-uurtje te maken.  

je je plan kan trekken met 
kleine klusjes. Graag meer 

-
-

de grote schoonmaak-
beurt -

-

-

-
tacteren: Francicleide,
0476 392 068

Te koop gevraagd: 2e 

-

Grondwerken DDA,

-
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Uw parketspecialist

Natuurlijk warm vakmanschap
Brekelen 44 • 2990 Wuustwezel • 03 669 89 86

www.vanlooverenparket.be

Donderdag 14 maart: 14 tot 20 u 
Vrijdag 15 maart: 14 tot 20 u
Zaterdag 16 maart: 10 tot 17 u
Zondag 17 maart: 10 tot 17 u

JAARLIJKSE
STOCKVERKOOP
10% KORTING op alle parketvloeren

Verschillende loten parket vanaf 12€/m²

TE HUUR
Nieuwbouw magazijn van 525 m²

Voor info bel 03/669.60.84

TE HUUR
Subliem dakappartement

170m², 4 slaapkamers in het centrum van 
Wuustwezel (nieuwbouwproject De Wissel)

Voor meer info bel 0476/63.40.66

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690



Brasschaatse Film,     Nr. 10,     6-3-2019  20

10%*

Promo
Quick•Step®  

Parquet

23/02/2019
31/03/2019

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

*Enkel geldig op volgende collecties: Massimo, Imperio, Palazzo en Castello
Actie niet cumuleerbaar. Actie enkel geldig bij deelnemende winkelpunten, zie www.quick-step.be

VERLENGDE BATIBOUW CONDITIES
Onderzeel 7 i.z. Bosduin  I  2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14
info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be

Woensdag 27 februari werd de nieuwe raadzaal ingepalmd door 
leerlingen van Mater Dei, Sint Michielscollege en het GIB. Elke 
aanwezige school werd vertegenwoordigd door 1 leerkracht en 
4 leerlingen uit de 3de graad. Zij formuleerden hun bezorgdheid 
betreft milieu en klimaat. Sommigen stelden zelf een heus actie-
plan voor. De aanwezige Schepenen gaven op hun beurt meer 
toelichting over de huidige en toekomstige activiteiten rond kli-
maat en duurzaamheid. Tot slot kon iedereen kennis maken met 
de bio-massa installatie die voor de verwarming van het nieuwe 
gemeentehuis zorgt. Niet alleen gerooide bomen maar ook alle 
afgesnoeide takken worden hier verwerkt.Schepenen Inez Ven, 
Goele Fonteyn, Myriam Van Honste en Adinda Van Gerven luister-
den zeer aandachtig. 

BRASSCHAATSE SCHOLIEREN 
UITEN HUN BEZORGDHEID 

OMTRENT HET KLIMAAT

Mail naar: Rudi@raamcomfort.be Of bel 03-3117449

ACTIEWEKEN BATIBOUW
Rolluiken: gratis motor

Zonnetenten: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis plaatsing

Lameldaken met gratis led lamel

En nog veel meer........

35 jaar ervaring

RAAMCOMFORT 
OVERKAPPINGEN EN ZONWERING

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

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

Sierbestrating • Opritten
Terrassen • Aanleg tuinpaden

Uitbreken & heraanleggen • Oude bestrating
Vaartstraat 6 • 2340 Beerse • Tel./Fax: 014-61 17 51 • GSM: 0495 54 35 40

info@vg-bestratingen.be • www.vg-bestratingen.be
GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

V&G Bestratingen BVBA

GELD VERNIETIGT LEVENS
DehelvanBrasschaat.be

Te huur: in rustig geb. 
recent als app 1e V. 2 slpk, 
terr., gn lift, gar., rust. omg. 
Brass. C. Hofstraat 40.
T. 03/651 77 68

Te huur: Brass. C. in rust. 
geb. app. 1e V. lift, 2 slpk, 
2 toil., zonter. Donksest. 
14. T. 03/651 77 68

Aan lieve dame die ik ont-
moette in KLINA, ze maak-
te covers van Brepols.
sara1lismore@yahoo.com

Dames en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure 
€39 a. huis met voetmas-
sage. Ingegr. nagels, ek-
sterogen. Manicure € 25. 
Erv. Enkel op afspr. 0496 
908 029, Eva Strijbos

Za 9 en zo 10 maart: 
grote rommel- en gara-
geverkoop op de hoek 
van de Bethanielei en de 
Lage Kaart van 10-17 uur 

Ik zoek werk: tuin - schil-
deren en klusjes.
T. 0486 797 441

Tijdelijke korting - € 11/u
Schilderwerk, binnen en 
buiten (ramen, deuren, 
muren) laminaat, Gyproc. 
Klein bezettingswerk 
(o.t.k.) 10 j. ervaring. 
0465 921 434

Te huur: C. studio m. bui. 
ter. € 550 + kost verw. + 
water. 0475 514 399

Gevraagd: persoon voor 
opkuis bladeren tuin & vij-
vertje. € 13/u.
Tel 03 651 90 41
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Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor 
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er 

info@prinskavelhof.be    t. 03 340 18 75    www.prinskavelhof.be

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

kaveltafel@meeza.be  •  t. 0493 89 14 44  •  www.prinskavelhof.be

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

VOOR ELK MOMENT IETS LEKKERS
Het recept voor een geslaagde zondag is ons 
3 gangenmenu, geïnspireerd op het seizoen.  
Kom proeven met onderstaande voucher.

Maar ook van een lichte lunch, snack of goede 
babbel met een drankje kan u dagelijks bij de 
Kaveltafel genieten.

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

VOOR ELK MOMENT EEN BELEVING
Laat je verrassen. Regelmatig organiseren ze 
heerlijke namiddagen. 10/03 is het steakdag 
en 17/03 is het pannenkoekenzondag.

Heb je zelf iets te vieren, een communiefeest 
of verjaardag? In de aangrenzende feestzaal 
maken ze van elk moment een ware belevenis.

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een 
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.

Vergeet niet even te reserveren!
Geldig van 1/01/2019 - 1/07/2019 (KTM-20191)

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 995/mnd € 289.000

€ 465.000,- € 488.000 € 679.000

€ 720/mnd

TE HUUR:
Brasschaat, Hofstraat 32

TE KOOP:
Kapellen, Albertdreef 18

TE KOOP:
Brasschaat, Tolbareel 15b

TE KOOP:
Kapellen, Valkenlaan 35

TE KOOP:
Brasschaat, Miksebaan 242

TE HUUR:
Brasschaat, Van Hemelrijcklei 42

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

app 2eV 2 slpk 
Vg,Gdv,Gvv,Gvkr,Wg

EW 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:232 kWh/m²

instapkl glvl app 2 slpk 
EPC:118 kWh/m²

EW 2 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Vkr,Vv,Wg,EPC:197 kWh/m² 

villa 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:690 kWh/m²

ruim duplex villa-app 3 slpk lift gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:288 kWh/m²

*2 maanden gratis + 10 maanden betalend op de eerste jaarpremie van 
een autoverzekering onderschreven tussen 14/01 en 31/03/2019. Aanbod 
geldig voor alle waarborgen in een nieuwe autoverzekering afgesloten 
door bestuurders die de afgelopen vijf jaar geen ongeval in fout 
veroorzaakten, of voor de Omniumverzekering van bestaande klanten die 
van wagen veranderen. 
Aanbod geldig onder voorbehoud van aanvaarding van het risico. Een 
kortingsbon per persoon (zolang de voorraad strekt).

Vraag een offerte en raadpleeg de algemene voorwaarden van dit product 
(het eigen risico, de gedekte 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 
verzekeringscontract 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 

- Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.- NL 01/2019

Profiteer nu van ons 
uitzonderlijk tarief voor 
goede chauffeurs. 

Sluit een autoverzekering af 
en krijg 2 MAANDEN GRATIS*. 

Tijdelijk aanbod van 14/01 tem 
31/03/2019. 
Kijk op dvv.be/auto of kom langs in ons 
kantoor. Wij helpen u graag. GRATIS

2 maanden
*

AUTOVERZEKERING

2 maanden gratis op 
uw autoverzekering

Bent u een goede bestuurder?

OEF ! MATRIX
Bredabaan 661 
2930 BRASSCHAAT 
03 650 10 20
www.matrixnv.be
40187 CA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941
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Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 145 - 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, Heislagsebaan 162:
Op te frissen appartement met overdekte autostaanplaats nabij het centrum van Bras-
schaat. Inkomhal, woonkamer, open keuken, badkamer met ligbad, lavabo en toilet, 
berging met aansluiting voor was/droogmachine, 1 grote slaapkamer met terras en 1 
kleine slaapkamer. Nieuwe ramen sedert 2018. EPC 396 kWh, elektrische keuring niet 
conform, K.I.: € 802 (VG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7883360)

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Breng ons vrijblijvend een bezoek.

Openingsuren: ma-vrij: 8-12 en 13-18 u.; zat. 9-17 u.; zondag gesloten.

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Wesley Reestman

Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75  |  0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

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.

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

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

TUINENKRISHERREMANS.be

0477 261 353

Tuinaanleg en tuinonderhoud;
Snoeien en vellen van bomen;

Stronken uitfrezen;
Vrijmaken van bouwpercelen;

Aanleg gazons;
Aanleg kunstgras;

Wij werken ook met
onderhoudscontracten;

Proper maken van opritten.

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

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

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

RDG-team

10
jaar

* Vraag naar onze voorwaarden

BATIBOUWKORTINGEN &
RAMEN, DEUREN, GEVELCONSTRUCTIE*

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.com

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

tuinaannemer

Denk nu reeds aan uw tuinontwerp 
voor de aanleg van uw tuin

Minister Philippe De Backer neemt voor de klas afscheid van 
zijn Privacyscholentournee. Philippe De Backer heeft in zijn 
oude middelbare school, het Sint-Michielscollege in Brasschaat, 
afscheid genomen van zijn Privacyscholentournee. Hij waar-
schuwde tegelijkertijd voor de gevaren van het online pesten. 2 
jaar lang trok de minister langs middelbare scholen om jonge-
ren tussen 12 en 18 jaar bewust te maken van belang van hun 
online privacy. In totaal gaf hij privacyles aan meer dan 2.000 
leerlingen. Hij gaf hen ook tips over hoe ze hun online-privacy 
beter kunnen beschermen. De minister verleende ook zijn sa-
menwerking aan het lessenpakket dat in stand kwam dankzij 
een samenwerking tussen Mediawijs, de Gegevenbeschermings-
autoriteit en het Kenniscentrum. Meer info via www.ikbeslis.be

LAATSTE LES PRIVACY VAN
MINISTER PHILIPPE DE BACKER

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
www.verbouwingenbenbogaerts.be

 tuin, 
schilderen. 0487/856 864

Ik koop 
oude en nieuwe strips. Tel. 
0471/294 474

schoonm., 
mass. ,  s t r. ,  babys i t . 
0485/943 398 

 als poets-
vrouw. Tel. 0484 401 758, 
Tamara

 met erva-
ring en ref. Str., poetsen, 
koken. 0486/944 454

 gezel-
schap, poets., koken, str. 
0498/829 257

KWB Brasschaat

Deze nieuwe kookreeks loopt 
over vijf dinsdagavonden, één 
per maand, startend op 19 
maart 2019 om 19.30u in zaal 
Drieheem Rerum Novarumlei  
47.   Onze lesgever neemt ons 
mee op een alternatieve reis 
doorheen de kookwereld. Het 
gebruik van duurzame en ge-
zonde ingrediënten is hierbij het 
uitgangspunt. 19 maart: Verras-
sende groenten, de titel spreekt 
voor zich, wij maken met verse 
seizoensgebonden groenten en

fruit een smakelijke maaltijd. 30 
april: Vleesvervangers en meer, 
wij leren een evenwichtige maal-
tijd samen te stellen zonder het 
gebruik van vlees. Ook het be-
reiden van insecten staat op het 
menu. 21 mei: Do It Yourself, 
het aanbod van kant en klare 
maaltijden in de winkel  is groot. 
Wij maken tijdens deze les zelf 
enkele van deze maaltijden. 
25 juni: Pluk je buurt , wij ma-
ken smakelijke gerechten met 
kruiden, bloemen en bessen uit 
onze eigen tuin of omgeving.  24 
september: Bewaren en inma-
ken, hoe kunnen wij groenten 
en fruit lang bewaren? Wij leren 
fermenteren en inmaken. Deze 
lessenreeks is toegankelijk voor 
iedereen, zowel de beginnende 
als de geoefende kok. Je moet 
wel inschrijven voor 5 maart bij 
Vic De Schepper 03 651 99 31 of 
vicdeschepper@telenet.be. Voor 
de kostprijs moet je het niet laten: 
75 euro voor de vijf avonden, les, 
ingrediënten en documentatie in-
begrepen. Meer info bij Vic, ook 
op https://bit.ly/2HqGcVf of in de 
folder in Remise en Bib.

OP STAP MET ANNELIES
Op 3 maart gaan we weer wandelen met Annelies. Afspraak Fortse-
baan Inslag om 9.30 uur. Info: Annelies Rabaey tel: 0485 38 26 36.
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.
ESSEN: 2 naast elkaar liggende percelen grond  met her-
bestemming van ‘verblijfsrecreatie’ naar ‘woongebied’:  1/ 
Hazenpad 1 - 1.390 m² (grond + bungalow) – 2/ Velodreef 
1.510 m² (hoekperceel)

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

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

mail uw CV

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

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

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Ben jij de lieve oppas 
die we zoeken voor onze 
grappige tweeling van 4j? 
Iemand die ze op di&do 
van de openluchtschool 
in Brasschaat kan gaan 
halen en thuis wil verzor-
gen ? Graag een seintje 
op 0472/900.110

Jonge vrouw zoekt werk 
in onderhoudssector.
Heeft jaren ervaring en 
goede referentie. Spreekt 
goed Nederlands, liever 
geen d.ch T-0486727179

Snoeien en vellen van 
bomen hoogtewerker, 
verhakselen uitfrezen van 
wortels tel: 0470 03 75 16

Te huur: App. 2eV. 1 
slpk., living, gr. kkn, bdk + 
douche. Rustige persoon, 
wijk Kaart. 0497 917 161 
- 03/651 85 75

Te koop: BBQ/buitenkeu-
ken op gas, z.g.a.n. € 250, 
af te halen na afspraak. T. 
0479 349 509 Hoge Kaart 
54, Brasschaat

Ik zoek werk als klusjes-
man, binnen en buiten. 
Tel. 0487 608 078

SVB Driehoek
9 maart 2019 
• 09:00 U8 A - Simikos
• 09:00 U9 A - Nieuw Stabroek
• 09:00 U8 B - Maria Ter Heide
• 09:00 Noorse - U6 A
• 09:00 U9 B - Ekeren Donk
• 09:30 Loenhout - U12 B
• 09:30 Mariaburg - U7 A
• 11:00 Zwarte Leeuw - U15 B
• 11:00 Gooreind - U12 A
• 11:30 U10 B - Kalmthout
• 11:30 U10 A - Oostmalle
• 11:30 U11 B - Wit Rood Antw.
• 11:30 U11 A - Horendonk
• 12:15 Kalmthout - U7 B
• 12:45 Olse - U15 C
• 13:00 Antonia - U6 B
• 14:00 U17 B - Eendr. Zoersel
• 14:00 U10 C - Horendonk
• 16:00 U17 A - Nijlen
10 maart 2019 
• 09:30 U13 - Ranst
• 10:00 Ossmi - Reserven A
• 10:30 Oxaco - Dames
• 11:00 Groenendaal - Res. C
• 12:30 Reserven B - Ossmi
• 14:30 Helderhoek - 1e elftal
12 maart 2019
19:30 Ossmi - U21

JONG CD&V organi-
seert “Oranginaquiz”

Op 16 maart organiseert JONG 
CD&V Brasschaat voor de eerste 
keer de “Oranginaquiz”. De quiz 
zal doorgaan in Jeugdhuis Hob-
Nob en is toegankelijk voor ieder-
een. Je kan deelnemen in teams 
van maximaal 6 deelnemers, het 
inschrijvingsgeld bedraagt 18 
euro per deelnemende ploeg. De 
inschrijvingen lopen nog tot 11 
maart en deze kunnen via volgend 
mailadres:
jongcdenvbrasschaat@gmail.com 
JONG CD&V Brasschaat wil 
op deze manier de Brasscha-
tenaren samenbrengen tijdens 
een avond vol kennis en plezier. 
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET  
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

 
DAKWERKEN

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

 

 KORTING

 
 

Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
Gevelbekleding in sidings eternit
Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramik, leien, enz...
Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder coating en garantie.
Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.
Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie
Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

 
 

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00  0479 395 334
info@goetstouwers.be www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen Italiëlei 58     Deurne Turnhoutsebaan 121
Mortsel Antwerpsestraat 158  Stabroek/Hoevenen Markt 33

 

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

HET GLAZENHUISJE
0493/87.95.31

Bij afgifte van deze bon,
ontvangt u € 2 korting

Eenmalig aanbod, 1 bon per adres

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime 
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking 
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports. 

Prijzen vanaf 275.365 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

Te koop gevr.: Schilde-
rijen, spullen van zolder, 
enz. 03/663 65 70

Te huur appartement 1e 
verd. Brasschaat, De Aard 
115, onm.vrij, 2 slpk, groot 
zonneterras,garage € 725 
tel 0470/313126

Alle renovatiewerken, 
schilderwerken, behan-
gen, laminaat, parket, te-
gels, gyproc, loodgieterij. 

€8,5/u. 0497/228 871

Te huur: Naturist app. 
Estepona. www.costana-
tura602.com

Ik  koop col lect ies 
LP’s 45T, CD jazz, pop, 
etc;, boek, strips, pick-
ups, dvd. Beste prijs. 
0475/376 496
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Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

MAANDAG    4
DINSDAG    5
WOENSDAG  6
DONDERDAG   7
VRIJDAG      8
ZATERDAG   9

Ophaling huisvuil maart

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

Ophaling huisvuil maart

GFT

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

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

WACHTDIENSTEN

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

Nieuw: huisartsenpost
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 

Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

9-10/03 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

9-10/03 Pauwels Dirk 0468/211 404

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) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

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 

9-10/03 Dr. Van Den Maegdenbergh 03/663 33 07

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

Wil je van poetsen en strijken jouw job maken? 

Dienstenthuis is op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen.

GOED GEREGELD, GRAAG GEDAAN

Interesse?  

Bel 0800 90 915 of kom langs in één van onze 

kantoren. Alle info op www.dienstenthuis.be

“Toen ik voor het eerst het kantoor van Dienstenthuis binnenwandelde, 
voelde ik me meteen thuis. Ik plan nu mijn werkuren in functie van 
mijn kinderen. Die flexibiliteit is een grote troef.”

Rayanatou Hamadu, een tevreden werknemer

Kies zélf je uren - Bepaal zelf in welke regio je wil werken - Geniet naast een degelijk loon ook van tal van extra's!
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INBOUWHAARDEN & KACHELS

FRANK TILBORGHS
VLOER- & TEGELWERKEN

Boomgaardstraat 31 | Kalmthout-Nieuwmoer
T 03-667 31 39

info@tilborghsfrank.be | www.tilborghsfrank.be

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

Jos Tilborghsstraat 57 - Nieuwmoer
Tel. 03/677.10.26 - info@guva.be

www.guva.be

LAMINAAT
VINYL
PARKET

Kwaliteitsmerken zoals:

+ enkele restpartijen ZATERDAG 9/3
(10u-17u)

ZONDAG 10/3
(10u-16u)

 

 • Legklare kurk

 • Wand- en

Welkom op onze opendeurdagen

OPENDEURDAGEN
ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 MAART

F L O O R  D E S I G N E R S

BATIBOUWKORTING!

Promo
Quick-Step

Parquet

-10%*

* 23/02 -

31/03/2019

BATIBOUWKORTING!
Zaterdag en zondag

open van 10 tot 16 u.

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN: 
MA - DO    9U TOT 18U
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 17U ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale
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Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Tuinman m. diploma z. 
werk. Enkel kl. klus. w. g. 
e. pr. 0487/740 335

Dame geeft computer-, 
smartphoneles aan huis. 
Mail, internet, foto’s or-
ganiseren, alle merken, 
updates. 0479/872 410

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen
Vintage juwelen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 16u
Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  

Volg en like ons op Instagram en Facebook 
Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

Is uw terras klaar voor de lente?
Buitentafels en banken op maat!

Maak even een afspraak via info@studiotank.be en bespreek met ons uw wensen!

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

VERHARDINGS-
WERKEN

Voor gratis offerte en info:
0491 883 597

• Herleggen van kasseien
• Herleggen van klinkers,
 oprit, terras, tuinpad

• Ophalen van verzakkingen
• Vervangen van kapotte
 putdeksels, enz...

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

en ingegroeide nagels.

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

DE WINTER STAAT 

WEER VOOR DE DEUR, 

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

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

Centrale verwarming

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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


