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BREDABAAN 358

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

NIEUW

Q90R

Ontvang
een

Samsung
Soundbar (HW-N850)

 & 10 4K films
op Rakuten TV

SALIE - BELGISCHE ASPERGES - KWARTELEITJES
GEVULDE PAASKIP

€ 44,50
+/- 2kg VOOR 5 PERSONEN PER KIP.

VOOR 18 APRIL 2019 BESTELLEN.
 

WIJ BLIJVEN OPEN TIJDENS
DE PAASVAKANTIE!

HEERLIJK PASEN VIEREN ?

POULEPOULETTE.COM

Bredabaan 271, 2930 Brasschaat
dinsdag tot vrijdag : 11:00 - 18:30   zaterdag en zondag : 10:00 - 17:00

maandag gesloten  (Paaszondag open van 10:00 tot 14:00) 

OUTDOOR LIVING CONCEPTS
BOURBON-SLEECKX

MEUBELEN   I   PARASOLS   I   BUITENKEUKENS   I   TERRASOVERKAPPINGEN

ROYAL BOTANIA   TRIBÙ   EXTREMIS   KETTAL   UMBROSA   EGO PARIS   KRISTALIA   FAST   TUUCI
VITEO   MANUTTI   JARDINICO   FERMOB   FATBOY   GARDECO   UMBRIS   BIG GREEN EGG   OFYR
LE MARQUIER   RÖSHULTS   MORSO   SUNWOOD   VONDOM   HEATSAIL   PHORMALAB   WALFILII

WEBER   VALIENTE   NET ECHT   VARASCHIN   MR. BLUE SKY   PB-CASUAL

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

ROYAL BOTANIA   TRIBÙ   EXTREMIS   KETTAL   UMBROSA   EGO PARIS   KRISTALIA   FAST   TUUCI
VITEO   MANUTTI   JARDINICO   FERMOB   FATBOY   GARDECO   UMBRIS   BIG GREEN EGG   OFYR
LE MARQUIER   RÖSHULTS   MORSO   SUNWOOD   VONDOM   HEATSAIL   PHORMALAB   WALFILII

WEBER   VALIENTE   NET ECHT   VARASCHIN   MR. BLUE SKY   PB-CASUAL

Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

DUBBEL OP DE KLANTENKAART !
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN BRASSCHAAT TOT € 50 TERUGBETAALD

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

BRASSCHAAT Bredabaan 346

WIJ GEVEN GELD VOOR UW GOUD TEGEN DE HOOGSTE DAGKOERS...

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 436 737

Hoe werkt het?

A
Breng uw 
goud naar 
ons

B
Wij onderzoeken 
en taxeren uw

SIERADEN

C
Meteen
contant
GELD!

INKOOP OUD GOUD 03 283 81 13
Bredabaan 346 2930 Brasschaat

Open van ma. tot vr. van 10.30 tot 15.45 u. • 
Zaterdag en zondag gesloten

Wat wij inkopen:
Oud goud • Sloop goud

Puur goud • Munten
Tandgoud (met of zonder tand)

Alle soorten zilver
Horloges

(Rolex, Breitling, Patek, enz.)

Diamanten / briljanten 
(vanaf 0,5 ct)

BRENG UW GOUD NAAR
INKOOP OUD GOUD

AANDACHT! Voor de gezamenlijke vieringen tijdens de Goede Week in de Sint-Antoniuskerk (Brasschaat-Centrum) is er parkeergelegenheid voorzien op de parking van paro-
chiaal centrum ‘Ons Middelheem’, Bredabaan 423. Oprijden langs de Bredabaan tot net vóór de slagboom die dan opengaat, parking verlaten langs de pastorie en de Miksebaan.

ZATERDAG 13 april 
17.00 u. Sint-Antonius (Brasschaat-Centrum): 
 eucharistieviering met palmwijding
18.30 u.    O.L.V. van Fatima (Essenhout): 
 eucharistieviering met palmwijding

PALMZONDAG 14 april
 gebruikelijke zondagsvieringen met 
 palmwijding en/of palmprocessie

MAANDAG 15 april
19.00 u.    Sint-Jacobus (Kapellen-Centrum): 
 gezamenlijke verzoeningsviering met alle 
 parochies van Kapellen
19.00 u.    Heilig Hart (Donk): eucharistieviering met 
 aansluitend individuele biechtgelegenheid

DINSDAG 16 april
20.00 u.    Sint-Antonius (Brasschaat-Centrum): 
 lijdensmeditatie ‘Via Crucis’ van F. Liszt 
 door koor Trivium Cantans met teksten van 
 Hedwig Van Peteghem

WOENSDAG 17 april
20.00 u.    Sint-Antonius (Brasschaat-Centrum): 
 gezamenlijke verzoeningsviering met alle 
 parochies van Brasschaat

WITTE DONDERDAG 18 april
19.00 u.  Sint-Jacobus (Kapellen-Centrum): 
 gezamenlijke viering  met alle parochies van 
 Kapellen, herdenking van het Laatste Avond-
 maal en voetwassing. Koor: Jucundi
20.00 u.    Sint-Antonius (Brasschaat-Centrum): 
 gezamenlijke viering  met alle parochies van 
 Brasschaat, herdenking van het Laatste 
 Avondmaal en voetwassing. 
 Koor: Heilig Hartkoor (Donk)

GOEDE VRIJDAG 19 april
15.00 u.    Kruisweg 
 Sint-Jacobus (Kapellen-Centrum) 
 Sint-Antonius (Brasschaat-Centrum)
 Heilige Familie (Kaart) - goed weer grotdomein 
 / slecht weer kerk
 Heilig Hart (Donk)
 O.L.V.-Onbevlekt-Ontv. (Maria-ter-Heide)
 O.L.V. van Gedurige Bijstand (Sint-Mariab.)
19.00 u.  Sint-Jacobus (Kapellen-Centrum): gezamen-
 lijke viering met alle parochies van Kapellen, 
 kruishulde en communie. Koor: Jucundi 
20.00 u.   Sint-Antonius (Brasschaat-Centrum): 
 gezamenlijke viering met alle parochies van 
 Brasschaat, kruishulde en communie. 
 Koor: Viri Laudantes (Donk)

STILLE ZATERDAG 20 april
16.00 u. - 17.30 u.  Sint-Antonius (Brasschaat-Centrum): 
  individuele biechtgelegenheid
17.00 u. - 18.00 u. O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen 
  (Maria-ter-Heide): individuele biecht-
  gelegenheid
18.30 u.  O.L.V. van Fatima (Essenhout): paaswake
18.30 u.   Sint-Dionysius (Putte): paaswake. 
 Koor: Sint-Ceciliakoor
20.00 u.  Sint-Jacobus (Kapellen-Centrum): 
 gezamenlijke viering van de paaswake met 
 de parochies Sint-Jacobus, O.L.V. van Gedurige 
 Bijstand (Sint-Mariaburg), Sint-Jozef (Hoog-
 boom) en Onbevlekte Ontvangenis van Maria 
 (Zilverenhoek) Koor: gelegenheidskoor 
20.00 u.   Sint-Antonius (Brasschaat-Centrum): 
 gezamenlijke viering van de paaswake met 
 alle parochies van Brasschaat
 Koor: Sint-Antoniuskoor met ondersteuning 
 van andere parochiekoren  

PAASZONDAG 21 april
Brasschaat
09.00 u. Kapel Sint-Michielscollege: eucharistieviering
09.30 u. Sint-Jozef (Driehoek): eucharistieviering
09.45 u. O.L.V.-Onbevlekt-Ontv. (Maria-ter-Heide): 
 eucharistieviering
09.45 u.    Heilige Familie (Kaart): eucharistieviering 
 met kindernevendienst
10.15 u.    WZC Vesalius: woord- en communieviering
11.00 u.    Heilig Hart (Donk): eucharistieviering met 
 Heilig Hartkoor en kindernevendienst
11.15 u.    Sint-Antonius (Brasschaat-Centrum): 
 eucharistieviering met meerstemmige zang 
 door het Sint-Antoniuskoor, kinderwoord-
 dienst en de klok uit Rome
11.30 u.    Goddelijk Kind Jezus (Bethanie): 
 eucharistieviering

Kapellen
09.30 u.  Sint-Dionysius (Putte): eucharistieviering met 
 het Sint-Ceciliakoor
09.30 u.  O.L.V. van Fatima (Essenhout): eucharistieviering 
10.00 u. Sint-Jozef (Hoogboom): eucharistieviering
10.00 u. Onbevlekte Ontvangenis van Maria 
 (Zilverenhoek): eucharistieviering
10.30 u. O.L.V. van Gedurige Bijstand (Sint-Mariaburg): 
 eucharistieviering
10.30 u.  Zusters Clarissen (Putte)
11.00 u.  Sint-Jacobus (Kapellen-Centrum): eucharistie-
 viering opgeluisterd door de Zondagszangers
 en gastsoliste Anouk Antonissen

PAASMAANDAG 22 april 
09.00 u.    Sint-Dionisyus (Putte)
10.00 u.    O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen (Maria-ter-Heide)
10.00 u.    Sint-Jozef (Hoogboom)
11.15 u.    Sint-Antonius (Brasschaat-Centrum)

De GOEDE WEEK en PASEN in Kapellen-Brasschaat

K&M

schoen- en
slotenmakerij

Open: ma-vr van 9 - 18 u.
 za van 9 - 17 u. 

SLOTENMAKERIJ
INBRAAK-

BEVEILIGING
MEESTER SCHOENMAKER

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten.

Leopoldslei 3  2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 97

U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen 

en riemen

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

zondag 21 april om 10 uur

Paasviering
Jong en oud, van harte welkom!

OPENDEURDAG CULTUURCENTRUM DE POLYGOON - MARIA-TER-HEIDE
Zondag 14 april van 13 tot 18u, met pannenkoeken en ander lekkers! Om 14, 15 en 16u ben je welkom 
in de podiumzaal voor een optreden, met als hoogtepunt de ‘Prima Donna’s in concert’ om 15u. Om 
14u brengen enkele vertelsters van het Sprookjespad Brasschaat feestelijke vertellingen voor jong en 
oud en om 16u brengt Emma Wills, studente klassieke gitaar, drie prachtige muziekstukken. Gratis 
toegang! De voorbije weken hebben we achter de schermen hard gewerkt om deze opendeurdag rond 
te krijgen. Het is dan ook met veel plezier dat we nu jullie allen uitnodigen. Welkom! De Polygoon, 
Kapellei 15, 2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide
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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

Ik zoek te huur drg magazijn-loods voor stalling oldtimers 
±400m² of meer met inrijpoort. Omgeving Brasschaat, 

Kapellen, Ekeren, Schoten, Merksem, enz. 

Tel. 0478/582 850

TE HUUR GEZOCHT

Actie geldig t.e.m. 31 mei 2019.

Meer informatie op www.miele.be/wonderbox

Ontvang

t.w.v. €120
bij aankoop van een Miele wasmachine

met Twindos en/of Powerwash

een

Bredabaan 1007 - Tel. 03/663 57 25
Brasschaat - 2930 Maria-ter-Heide
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Wij willen een goede
brandverzekering*

Nu
  

op jouw  
brandverzekering 

-20%**

Woonwens? Welkom bij Argenta.
Kom langs en vertrek met een voordelige 
premie en een gerust gemoed.

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

* De polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen+ zijn een verzekering naar Belgisch recht, 
aangeboden door Argenta Assuranties nv. Het informatiedocument over deze verzekeringspro-
ducten kun je raadplegen op argenta.be of bij je kantoorhouder.

** Actie geldig op de brandverzekering voor nieuwe polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd 
Wonen+ afgesloten tussen 18.02.2019 en 31.03.2019. Raadpleeg de actievoorwaarden op 
argenta.be.

F A S H I O N
Voel je goed !

Bredabaan 832  •  Brasschaat  •  Tel. 03 663 83 63
Open van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur & op afspraak
www.bobofashion.be                                        BOBO  Fashion

JURKENFESTIVAL 

De collectie richt zich op de vrouw die trots is op haar lichaam.
Elegantie heeft immers met attitude en stijl te maken. 

Nu 10% korting
op de jurken en 20%

op geselecteerde items*

*Geldig tot en met zaterdag 20 april 2019

HELPER 
voor woensdag 
met rijbewijs B

GEVRAAGD

0471/452 234

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

B
A

Vakmanschap sinds 1926

GRATIS OFFERTE

2930 Brasschaat
Tel. 03 233 13 43

GSM 0472 720 721

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 10 april
Dagsoep

Vissers Gratin

Donderdag 11 april
Dagsoep

Salade Liégeoise 

Vrijdag 12 april
Dagsoep

Gehaktballetjes in 
groene pepersaus 

en frietjes

Maandag 15 april
Dagsoep

Kip Tikki Massala

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.

Metaal- en houtatelier StudioTank

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels 

Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …

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

Op de voorbije Provinciale wedstrijden bewezen onze Tumbling 
gymnasten dat ze in goede vorm zijn:
PV 3 op 23 maart te Hulshout: I niveau 9 j: op zijn allereerste 
wedstrijd behaalde Floris Heerinckx ZILVER en werd hij 3e all 
round! 
PV 3 Antwerpen op 30 en 31 maart te Beveren-Waas: A niveau 
2e plaats Dylan Verboven (15-16 ); 3e plaats Laure Julien (13-
14 j); 4e plaats Milo Jansen (12j); B niveau: 4e plaats voor Arno 
Vereecken (17+)
Ook onze acro gymnasten stomen zich klaar voor de Vlaamse 
Kampioenschappen en het FIAC ( Flanders International Acro 
Cup)  Onze demoploegen A en B1 doen intussen hun uiterste 
best in het democircuit.  Beide ploegen hebben hun 3e wedstrijd 
achter de rug en bereiden zich intensief voor op hun  4e wed-
strijd die doorgaat op 4 en 5 mei te Mechelen. Wij wensen ie-
dereen veel succes!! Info: www.acro2gym.be en www.gymfed.be

MEDAILLES VOOR ACRO II GYM
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

GEZOCHT:

ADVISEURS/ 
VERTEGENWOORDIGERS

m/v

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en
enthousiaste medewerkers om ons team te
versterken in de sales op zelfstandige basis.

(verschillende regio’s alsook variatie op producten)

Zeer goede verdienste!

VEREISTE: 
 • Bezit van Rijbewijs en eigen wagen.
 • U spreekt perfect Nederlands.

SOLLICITEREN:
cv + foto naar:

julie@optimalinvest.be – 0479/06.57.67

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

TAALLESGEVERS GE-
ZOCHT.  Spaans, Portu-
gees, Zweeds, Italiaans, 
Duits, Arabisch, NT2, Chi-
nees, Engels, Frans, Hon-
gaars, Kroatisch, Noors 
en vele andere talen.  Het 
aanbod van ‘t Dakhuus 
blijft elk jaar maar groeien, 
zo ook het aantal groepen 
en niveau’s.  Daarvoor 
zoeken we extra lesgevers: 
bel 0479/27 99 64 of mail 
naar info@dakhuus.org.

G e v r a a g d :  D e f t i -
g e  w e r k v r o u w,  m a . 
+ vr i j .  Nederlandsta-
lig. Tel. 0475/746 507 

59j. jonge man, zoekt 
lieve vriendin. 0472/641 
207

Huis te koop + studio, 4 
slpk, ing. kkn, 2 badk., gr. 
living, gar. Lage kaart € 
279.000 Tel. 0496/998 544

Ik haal en breng jouw 
strijk (dienstencheques). 
Tanja 0476/631 335

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

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

Man zoekt werk: Schil-
deren, tuinwerk. 0487/856 
864
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GIBOSCH

Garage

‘s Boschstraat 34 
2320 Hoogstraten

Tel. 03/314 10 33
Gsm: 0478 422 202

Altijd een 30-tal wagens van de merken VW & Audi en Mercedes-Benz

Audi A1 1.4 TDI 90 pk, 11/2015, 95.600 km, 
Euro 6, uitvoering ”Ultra” mythe zwart metallic, 
licht metalen velgen, navi., P.-sens.

Nieuw: € 27.044        nu € 11.990

Audi A4 Avant 2.0 TDI 136 PK, **61.300 
km**, 6/2015, Euro 6, Maneschijn metallic, na-
vigatie, cruise control, elek. spiegels.

Nieuw: € 34.877    nu: € 15.500

VW Golf VII 1.6 cr TDI 105 PK, **90.600 
km**, 2/2015, Euro 5, deep black met., nav., P-sens. 
v+a, voetgangers veiligheid, cruise control adaptief.

Nieuw: € 25.607    nu: € 11.100

Golf
diesel

meer dan
550 van

verkocht.

GEVRAAGD

DEELTIJDSE POETSHULP 
(20u)

Kan jij goed poetsen en hou je van netheid en orde? 
Ben je gemotiveerd, stipt en betrouwbaar? 

Dan ben jij onze nieuwe collega!
Interesse? Kom langs en geef je cv af in onze 
winkel of stuur het door naar info@miss-m.be. 

Dorpsstraat 31• 2950 Kapellen
03 605 90 25 • info@miss-m.be

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

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

Patisserie Charlotte

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur x Godiva Chocolade

Kom onze
Godiva Paascollectie ontdekken.

We hebben ook suikervrije paaseitjes!

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
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Bloemen- en plantenkwekerij

Wij kweken voor u:
vaste planten, zomerbloeiers, kruiden, groenteplanten, enz...

12.000 m² overdekte tuin

Overbroekstraat 25A
Overbroek - Brecht

0477 90 50 60
0477 90 50 70

Vanaf april tot eind juni:
alle werkdagen open:

van 9 tot 18 uur

Zaterdag en zondag
van 10 tot 16 uur

Andere maanden zie website:
www.detuinvanjos.be

detuinvanjos@telenet.be
                                             

      detuinvanjos

VOLLEDIGE RAAMPARTIJEN • DAKGOTEN 
KOEPELS • ZONNEPANELEN • VERANDA’S

VELUXRAMEN • GARAGEPOORTEN • ROLLUIKEN

GRATIS PRIJSOFFERTE

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.
ZEER GOEDE VERDIENSTE.

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0475/444 243 
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Perron Noord en De Lezer vzw organiseren op zondag 12 mei 
van 11 tot 17 uur een boekenmarkt op de site van Perron Noord, 
Licht Vliegwezenlei 11 Brasschaat.
 De markt zal zoveel mogelijk worden opgesteld onder de 
tent. Tafels worden voorzien. Stoeltjes zelf meebrengen. Max. 
2 tafels per deelnemer. Een standplaats inclusief tafel van 
3 meter, kost € 15,-.Inschrijven kan via info@perron-noord.
be. De plaatsen worden toegewezen in volgorde van inschrij-

op rekeningnummer BE60 7511 0150 3870 van De Lezer vzw. 
Op de boekenmarkt mogen enkel boeken, strips, video’s, cd’s 
en dvd’s te koop aangeboden worden. Voor meer inlichtin-
gen en het volledig Boekenmarkt-reglement neemt u contact 
op met info@perron-noord.be of de.tweede.lezer@gmail.com 

BOEKENMARKT
OP PERRON NOORD

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

Te koop: Douchebak nw. 
H 15cm - wit - 90x90 €45. 
Gsm 0484/562 982

Te koop: Dakapp. Poster-
ijstr. 67, Gooreind met zon. 
dakter. 54m². Pr. €160.850 
met epc. Liv., kkn, slpk, 
badk. + gar. T. 0468/167 
884, na 17u 03/337 50 81

Te huur: Garagebox 16m² 
Bredabaan 965 MtH €95 
per maand. T. 0475/381 
970

Moto te koop gevraagd. 
0496/533 827 Dirk

Te huur: Gr. gemeub. 
mod. studio Schoten C. 
€595. 0495/214 041

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

Bejaarde sympathieke 
man
gezellig samen zijn. Gsm 
0473/402 792 Jacques

Gevraagd: Bekw. kapster 
aan huis. 0468/026 124 
(bellen tss 16u-19u)

Te koop: App.  Bras-
schaat Centr., Bredabaan 
423, 3e verd., 2 slpk, met 
of zonder gar. 03/664 30 
26 - 0474/640 541

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken ea. Tel.
0494 160 412

Vrijmaken van bouw-
percelen. Gratis offerte. 
0487/715 534

Afbraak, opruimings en 
schilderwerken als ook 
asbestpl. 0499 817 663

De Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen
In 2015 bekrachtigden de 
Verenigde Naties de 17 doel-

stellingen voor duurzame
ontwikkeling die ze in 2030 

willen bereiken.
Schrijf meteen in als u er 

meer over wil weten! 
Donderdag 25 april, 20u
zaal Born, Azalealaan 5, 

(park) Brasschaat
i.s.m. Vormingplus
Regio Antwerpen

Kostprijs: € 6,-
Inlichtingen:

Tel. 03 651 42 13 of
brasschaat@vtbkultuur.be

Brasschaat

KFC Brasschaat
zaterdag 13 april 2019
09h30: U10 - K. Kalmthout Sk
11h00: U12 A - Ksk Donk
11h00: U11 - Fc Merksem
12h30: U13 - K. Kalmthout Sk
zondag 14 april 2019
11h15: U17 - K. Mariaburg Vk

Te huur: in rustig geb. re-
cent mod. glvl app. tuintje 
terr., gar. alsook mooi 
app 1e V. 2 slpk, terr., 
gar., rust. omg. Brass. C. 
Hofstr. 40. T. 03/651 77 68

Te koop topligging Bras-
schaat gerenoveerd 2 
slaapk. app 1eV. lift, ing. 
kkn, bad/douche, dres-
sing, gar. mog. 0486/203 
861

Te koop: Opel Insigna 
Br 2.0D 160.000km euro 
5, leder navi full option, 
als nw keuring verk. 26/3  
proef naar wens. pr. €6750 
Tel. 0478/582 850

Franstalige opvang ge-
zocht voor 2 peutertjes op 
vrijdagen in Brasschaat. 
Uren overeen te komen.
Bel 0478 350 763 

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & Co 
Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83

Aanl. en onderh. van tui-
nen, ontmossen, renov. 
van gazons, snoeiwerken.
Tuinwerk Ronny Kanora

ronny.kanora@telenet.be
0477/306 423
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Wij zoeken

KELNER
voltijds

en

FLEXIJOBBERS
Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Melkerij Peerdsbos
Bredabaan 93 • 2930 Brasschaat

IN HET NIEUWE CULTUURCENTRUM IN MARIA-TER-HEIDE

Prima Donna's

 in concert

Emma Wills

Klassieke gitaar

vertelsters 

sprookjespad
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functie: Als medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en voer je allerlei administratieve 
taken voor de producten van de dienst Ruimte & Wonen uit en ondersteun je de backoffi ce medewerkers bij 
alle taken die verband houden met het afl everen van stedenbouwkundige vergunningen en planning.

profi el: Diploma hoger secundair onderwijs • Ervaring met wetgeving en procedures van ruimtelijke orde-
ning is een pluspunt • Goede kennis van Offi ce-toepassingen.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur 
met respect voor de work-life balans? Beschik je over sterke communicatieve en administratieve 
vaardigheden? Wil je mee uitdagende doelstellingen realiseren op basis van duidelijke afspraken?

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

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

MEDEWERKER RUIMTE & WONEN
Aanleg wervingsreserve • niveau C1-C3 • contractueel • 100% • onbepaalde duur
 

Stuur je motivatiebrief met cv en vermelding van je rijksregisternummer, een kopie van je 
diploma en een recent uittreksel van het strafregister naar sollicitatie@brasschaat.be en 
dit uiterlijk op 17 april 2019. 

OVERLIJDENSBERICHT
De familie meldt het overlijden van

Dolf Minnebo
° 1 december 1937 -  2 april 2019

Wij hebben afscheid genomen
in de Sint Antoniuskerk

op maandag 8 april 2019 om 11 uur.

Rouwadres: Bogaert-Vinken - Heislagsebaan 42 - 2930 Brasschaat

45e GEMEENTELIJK
SCHOLENTORNOOI

Het Brasschaatse Scholentornooi, georganiseerd door Frans 
Van Bergen, ging voor de eerste keer door in de “goede oude 
tijd” in het jaar 1946. De organisatoren van toen waren meester 
Callaert en meester Verheyen. Frans dankt alle medewerkers 
van deze dag en het Brasschaatse gemeentebestuur. De 1e 
plaats en daarmee ook de wisselbeker van het gemeentebe-
stuur van Brasschaat werd binnen gehaald door Gibo Driehoek. 
2e Gibo Heide, 3e Gibo Mariaburg, 4e Gibo Kaart B, 5e Sint 
Ludgardis A, 6e Triolo, 7e Gilo Kaart A, 8e Sint Ludgardis B, 9e 
Wonderwijs en 10e Toverbos. De jongste deelnemer was Louis 
De Ridder (°31/8/2009) van Sint Ludgardis. De trofee van de fair 
play ging naar Toverbos.

TAALLESGEVERS GE-
ZOCHT.  Spaans, Portu-
gees, Zweeds, Italiaans, 
Duits, Arabisch, NT2, Chi-
nees, Engels, Frans, Hon-
gaars, Kroatisch, Noors 
en vele andere talen.  Het 
aanbod van ‘t Dakhuus 
blijft elk jaar maar groeien, 
zo ook het aantal groepen 
en niveau’s.  Daarvoor 
zoeken we extra lesgevers: 
bel 0479/27 99 64 of mail 
naar info@dakhuus.org.  

Te koop: aanhangwa-
gens als nieuw uit faillis-
sement ROCA zandvliet 
0473 193 453

Vakantie Côte-D’Azur 
te huur per twee weken 
of langere p.: App. 2/4 p. 
mooi gelegen. T. 0477/456 
770

Te  k o o p :  Z u i d  F r . 
app. 30m² vlakbij win-
kels, resto’s en strand. 
0475/963 757

Algemene renovatiewer-
ken. Gsm 0483/159 938

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Ik  zoek  werk :  Tu in , 
huishulp, schoonmaak. 
0 4 6 5 / 1 1 3  4 6 4  - 
0465/694 715

Babysitting, ironing, cle-
aning, shopping, Eng.  
gsm. 0466/224 353

PARKETVLOER: reinigen,
herstellen of opschuren.

GUVA parket Tel. 03/
677 10 26; info@guva.be

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

Schilderw.,  Gyproc, 
Lam. All., sort bezett. 
schilderkl. Gr. prijsoff. 
0485/300 437

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

G e v r a a g d :  D e f t i -
g e  w e r k v r o u w,  m a . 
+ vr i j .  Nederlandsta-
lig. Tel. 0475/746 507 

Dakherstellingen, ver-
nieuwen isolatie, dakgo-
ten. 0489/717 125

Wij zoeken een

DIENSTER/
KELNER
4 dagen per week

Full-time

0475 623 104 
en/of mail uw cv naar

info@brasserie-ciconia.be

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

Patrick
Medisch gediplomeerde 

pedicure

0486 723 559
Ik kom aan huis na afspraak
www.pedicurepatrick.be



Brasschaatse Film,     Nr. 15,     10-4-2019  9

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

STOFFERING

 
www.HERFIL.be

OVERLIJDENSBERICHT

Een ondernemende en liefdevolle man,
een levensgenieter en een liefhebbende vader

en grootvader, is na een rijk en vol leven
van ons heengegaan.

Wat zullen wij hem missen.

Steven Noorlander
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van Grace Noorlander ‐ Mac Gillavry

Leiden,                                                             Brasschaat,
10 oktober 1934                                            26 maart 2019
                                      
                                      
                                      Grace Noorlander ‐ Mac Gillavry
                                      
                                      Yvonne Noorlander
                                              Faye Noorlander

Correspondentieadres : Fam. Steven Noorlander
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

De crematie heeft in besloten kring plaatgevonden.

demeyeruitvaart.be

De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle 
kinderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels in 
Nederland en Vlaanderen bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboek-
klassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. 

Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven!
Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan 
jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te 
bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Zo’n gulle 
gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: ook gemeente, school of kinderdag-
verblijf kan er bijvoorbeeld aan bijdragen.

En geven kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een boek te doneren aan een goed doel. Dit 
kan in onze boekhandel.

Het prentenboek van 2019 is KIKKER is KIKKER van Max Velthuijs.
Kikker kon zwemmen en springen als de beste. Maar hij kon niet vliegen, zoals Eend. En niet 
lezen zoals Haas. En geen taarten bakken, zoals Varkentje. Natuurlijk niet, zei Haas. Want jij bent 
een kikker. En wij houden van je zoals je bent.

VERKRIJGBAAR BIJ 
STANDAARD BOEKHANDEL BRASSCHAAT

AAN WIE GEEF JIJ 
KIKKER IS KIKKER CADEAU

BREDABAAN 316, 2930 BRASSCHAAT

€ 2,00

GEEF een 
prenten
     boek
  cadeau!

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

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

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

Te koop gevraagd: in-
boedels, antiek, brocante, 
brons, zilver, munten. Te-
vens volledig leegmaken 
woning, winkel, maga-
zijn. Bel 7/7 vrijblijvend 
0495/233 678 

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

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

€8,5/u. 0497/228 871

Te koop: Te renoveren 
app. Bredabaan 423, 3e 
verd., 2 slpk, met of zon-
der gar. 03 664 30 26
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ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN 

 ALLE 
 

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

Woe 09-13u * Zat 10.30-17.00u 
 

 

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

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

Op 9 juli 2019 gaat Bart Speltincx een enorme uitdaging aan. 
Hij gaat een poging ondernemen om van Dover (Engeland) 
naar Calais (Frankrijk) te zwemmen. Hij doet dit niet zomaar. Hij 
zwemt ten voordele van 2 goede doelen met name woon- en 
zorgcentrum De Mick (Brasschaat) en internaat De Link (St-
Niklaas). Dit is een internaat  voor kinderen met een beperking 
waar Bart werkzaam is als opvoeder.
Wanneer Bart van Engeland naar Frankrijk wil zwemmen, moet 
hij meer dan 32km zwemmen. Alsof dat nog niet moeilijk genoeg 
zou zijn, zijn er nog andere factoren die de poging kunnen be-
moeilijken. Zo moet er rekening gehouden worden met het feit 
dat je zeeziek kan worden van de deining van de zee. Een an-
dere factor waar zeker ook rekening mee gehouden moet wor-
den is de koude van het zeewater. Want tijdens de oversteek van 
het kanaal is het dragen van een pak verboden. De zwemmer 
mag zich wel inwrijven met vet om zich te beschermen tegen 
de koude.
Bart zal ongeveer 2 jaar aan het trainen zijn op het moment dat 
hij zijn poging onderneemt. Momenteel zwemt hij tussen de 35 
en 45km per week (in verschillende trainingssessies). Daarnaast 
wordt er ook getraind om te eten in het water, want het is voor 
de zwemmer, gedurende de ganse overtocht, verboden om de 
boot aan te raken. 
Wie meer wil te weten komen over dit project kan altijd terecht op 
de website: www.mlzwemt.be of op de sociale media (facebook 
en instagram): MLzwemt. We willen nog even meegeven dat gif-

ZWEMMEN VAN DOVER NAAR
CALAIS VOOR HET GOEDE DOEL

De Nieuwe Kompanie brengt dit voorjaar : ”eenzame-hartendot-
com”. We noemen het graag : een hilarische komedie waar een 
traantje niet ontbreekt. “Rene is al drie jaar weduwnaar en kwijnt 
stilaan weg, tot grote bezorgdheid van zijn dochter. Ze overtuigt hem 
om nieuw geluk te zoeken via het internet …Wie had kunnen den-

succes van de voorverkoop zijn er nog slechts op 4,9 en 11 mei 
vrije zitjes. 3,5 en 10 mei zijn uitverkocht, dus: als u met ons wil ko-
men genieten, ga dan naar www.denieuwekompanie.be of mail met 
info@denieuwekompanie.be of bel 0475/900772 alle dagen tussen 
10h00 en 20h00.

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

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
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             01/04/2019-30/04/2019

+1 
BEURT 
**

-25  
EURO*

SPRING
DEALS!

www.sportoase.be
@sportoase .com/sportoase.be @sportoase

* Korting geldig op de instapbijdrage  
(u betaald 55 euro i.p.v 80) en bij aankoop  

** U ontvangt een extra beurt bij aankoop  
 

kinderlessen.
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Wat begon als een nieuw concept hartje Brasschaat – een eethuis 
uitgebaat door mensen met en zonder beperking – is na een jaar 
een vaste waarde geworden in Brasschaat en omstreken. Pure 
Pauze aan de Frilinglei 1 is in geen tijd synoniem geworden voor 
een gezellige stek in een prachtig en rustig kader. De charme van 
onze medewerkers met een beperking laat weinigen onberoerd; 

beveelt ons trouwens net deze maand aan als trendy eetgelegen-
heid. Op donderdag 4 april 2019 was het exact een jaar geleden 
dat we de deuren openden. Vol enthousiasme, maar ook met wat 
spanning. ‘Wat zou het worden’? Vandaag mogen we –in alle be-
scheidenheid– zeggen dat het een heel mooi verhaal is geworden. 
Onze medewerkers hebben volledig hun draai gevonden, en ook 
onze klanten voelen zich 100% thuis in ons eethuis. OLO vzw, 
de moederorganisatie achter Pure Pauze die de medewerkers 
coacht en begeleidt, prijst zichzelf gelukkig dit avontuur te zijn 
aangegaan.

INCLUSIEF EETHUIS PURE 
PAUZE BESTAAT 1 JAAR

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)

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

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

Vaststellen van tuinschade 

door derden

-

TUINSCHADE 
EXPERTISE

Info: 
Tuinschade expertise 
7/7 - Snelle bediening

0493/172 547

Te huur voor rustige per-
sonen: luxe app. 2eV met 
lift gr. liv. + terr;, 2 slpk + 
gar., voll. ing. kkn Molen-
weg 11, Brassch. onm. vrij. 
Tel. 03/605 90 01

schil-
derijen, spullen van zolder 
Tel. 03 663 65 70

prachtig 
app. 2/4 pers, zeedijk, gr. 
terr. zeezicht, TV Vl., WiFi, 
recht. v. eig., foto’s, alle 
comfort. 03 326 13 87

KENNIS?  ERVARING?  
Deel het met anderen.  Vor-
mingscentrum zoekt bege-
leid(st)ers talen, informa-
tica, wellness, creativiteit 
(zoals Fietsen herstellen, 
juwelen maken, eft, zin-
gen, …).  Interesse?  Mail 
naar info@dakhuus.org.

Dames en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicu-
re €42 a. huis met voet-
massage. Ingegr. nagels, 
eksterogen. Manicure € 
25. Erv. Enkel op afspr. 
0496 908 029, Eva Strijbos

LESGEVERS GEZOCHT.  
Vormingsinstelling zoekt 
begeleid(st)ers talen, in-
formatica, hobby, crea-
tiviteit, wellness.  Inte-
resse?  Mail naar info@
vorming696.be.

Klarinetles Privé gezocht. 
0499/730 613

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

Bredabaan 464 
2de V. Rme liv., mooi open 
kkn met toest, rme berg. v. 
was en droogkast 2 slpk, 
wc, bdkr, gr. terr., kelder, 
lift, zr rust. geb. m. lichtinv. 
€875/mnd + alg. kosten. 
gar. mog. 0478/518 214

Ophalen van groen afval 
met container. 0487/715 
534

JANSSEN frame 55,9 33 
speed nieuw 2900 €, nu 
1000 €. Zwart/graphite 
wg overlijden 

 tennisclub in 
kapellen zoekt tooghulp 
voor weekdagen en 
weekend 0495 54 74 29 

 Brasschaat: du 
Boislei 62 te renoveren 
bel etage woning, gara-
ge, 2 slaapkamers, tuin, 
tot opp 280 m². Prijs € 
250.000. Geen immo. Tel 
0477 283 280 

WONEN IN DE KERK

meer dat er met onze kerk, 
-

de media, kranten en ATV, er 
reeds aandacht aan besteed.

plannen zijn gemaakt, ramin-
gen van de kosten worden 
gemaakt,…Dat er kerken zijn, 
waaronder de onze, die het 

hebben, is geweten.   De in-
komsten dalen en door de ou-
derdom van de gebouwen stij-
gen de kosten. Willen wij onze 
kerk(en) behouden, dan moe-
ten we oplossingen zoeken 
om de kosten te kunnen blij-
ven dragen. Ons kerkgebouw, 
bijna 110 jaar oud, heeft zwaar 
geleden door de inslag van 
een V1 bom op de Rustoord-
lei.  Ondanks de heropbouw 
na de oorlog, werd de schade 
toch niet helemaal hersteld.  
De kerk heeft dringend een 
noodzakelijke renovatie nodig 
en moet ook aangepast wor-
den aan de noden van de tijd. 
Ons kerkgebouw, moet meer-
dere functies krijgen, om alzo 
de kosten te kunnen spreiden 
en inkomsten te verkrijgen. 
Zo kan ons kerkgebouw nog 
een mooie toekomst hebben, 
ook als kerk. De renovatie zal 
ook bijdragen tot de verfraai-
ing van het kerkplein, gans 
de herinrichting zal ten goede 
komen van de wijk Kaart. Wat 
onze plannen zijn, waar we 
met de kerk naar toe willen, 
kunt U vernemen op onze in-
formatie avond op woensdag 
24 april 2019 om 20.00 uur in 

-

harte welkom. Contact: Kerk-
-

brechts 0496/23.41.93

Zaaien van nieuwe ga-
zons en herstellen oude 

0487/715 534

 Nieuwpoort zr 
rm studio- app. en app. 
Beiden 1 slk, terras, be-
meubeld, uitgerust, Zr 
gd staat, zeedijk 100m. 
Info 0476/584132 , tru-
do9000@gmail.com 

TUINMAN
gezocht

met ervaring
1 dag

of 2 halve dagen
per week. 

Brasschaat
Tel. 0468 415 191

 Gooreind Pos-
terijstr. 67 dakapp. met 
zon. dakter. 54m² met epc, 
tuinhuis, liv. ing. kkn, slpk, 
badk., gar. €580/mnd. + 
gar. T. na 17u. 03/337 50 
81 - 0468/167 884

 Racebaan Care-
ra turbo booster 5,4m €25. 
0495/173 307

 Schild., 
bezetten, tuinwerk. 
0487/566 652

 Schoten Zamen-

nw gevloer. en gesch. 
Inger. kkn + afwasm. en 
berging. 2 slpk + bur., 
nw bdk, + wc. €770/mnd 
+ €35 k. Bez.: zat. 14-
16u en di. 19-20u. Tel. 
0475/616 200

2 slpk app. Veld-
str. 8/2, onmid. beschik-
baar. T. 0479/381 137

 LP’s 
45T, CD jazz, pop, etc., 
boek, strips, pickups, dvd. 
Beste prijs. 0475/376 496
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

SINT-JOB-IN-’T-GOOR
BOSSCHAERTLAAN 17
Verzorgde open bebouwing ‘type bungalow’ met 
2 slaapkamers en losstaande garage op mooi 
perceel van 1000 m².Landelijk gelegen nabij 
centrum van Sint-Job-in-’t-Goor. Voorzien van alle 
hedendaags comfort en instapklaar. EPC: 520

€ 345.000

SCHOTEN
ESDOORNDREEF 15
Zeer leuke en ruime woning (open bebouwing) met 
5 slaapkamers, dressing, 2 badkamers, bureel, 
multifunctionele ruimte, 2 grote terrassen en tuin. 
Super rustig gelegen in groene omgeving, weinig 
passage verkeer, de woning is het laatste huis in 
een doodlopende straat. Zeer goed onderhouden. 
Met oprit. Perceelopp. 713m². Topligging! EPC: 197
€ 499.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT      BERENDRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

STABROEK

KAPELLEN

HOEVENEN

KAPELLEN

MIKHOF 
Gunstig gelegen perceel bosgrond met een opper-
vlakte van 2.415 m2 - breedte 32 m.

€ 28.000

KLEINE BREDESTRAAT 2
Volledig gerenoveerde woning(2015), rustig gele-
gen in een éénrichtingstraat nabij school, crèche 
en speeltuin. Glv:inkomh, apart toilet, living, open 
keuken, badk, 1 slaapk, bergpl, tuin met tuinhuis en 
ruim terras. 1ste verd: 3slpks. Naast de woning is er 
ruime parkeerplaats voorzien. EPC: 477

€325.000

REINAERTLEI 8
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,- euro meerprijs! EPC: 97

€ 192.000

HOGE KAART 136
Rustig gelegen zeer ruime recente woning (BJ 
2007), grote garage, 4 ruime slaapkamers + 
dressing, living met open keuken op gelijkvloers 
bij tuin, luxe keuken en badkamer. huisbreedte 
7,2m. EPC: 106

€ 489.000

BREDABAAN 344
Zeer gunstig gelegen opbrengsteigendom 
bestaande uit handelsgelijkvloers met tuin. Ho-
gerop duplexappartement met 2 slaapkamers. 
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

BREDABAAN 820
Luxe nieuwbouwappartement van 112 m² met 
terras, binnengebied met garageboxen of carports, 
afgesloten berging, fietsenlokaal en vuilnisberging. 
Ideale ligging aan het centrum en verbindingen 
met E19. EPC: 49

€ 269.000

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperc. bouwgrond voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp.van ca. 1600m². 
Aangename ligging in een groene woonomg. op 
kleine afstand van centr. Van Brasschaat. Mog. 
bebouwing van max 60 m² met bijkomend verd. 
en kelder. Uitbreiding mog. met terras van 20 m². 
Geen domicilie mog.. Geen bouwverplichting. 
€ 109.000

ROCHUSLEI 41
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

LANGESTRAAT 39
Gunstig gelegen halfopen bebouwing met 3 slaap-
kamers 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. Oorspronkelijk 
bouwjaar 1987 later gerenoveerd. EPC: 567
€ 398.000

ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw appartement met 2 slaapkamers en 
terras van 15 m² gelegen in het centrum van Ka-
pellen. Autostaanplaatsen en kelders beschikbaar 
in de ondergrondse parking. Lift aanwezig. EPC: 40

€ 193.200

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

€ 199.000

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

GRIMALDILAAN 220
In een heel rustige straat en omgeving gelegen 
ééngezinswoning met 4 slaapkamers, living, 
open keuken, ingerichte badkamer, veranda, 
oprit voor 2 wagens, kelder en zolder. Zeer mooie 
woning. EPC: 275

€ 275.000

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

EKEREN

STABROEK

WUUSTWEZEL

EKEREN

DORPSSTRAAT 172
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

€ 169.000

KLOOSTERSTRAAT 94
Gunstig gelegen ruime halfopen bebouwing met 
4 slaapkamers, garage en tuin. Aangename 
ligging in centrum van Wuustwezel.De woning 
dient wel gerenoveerd te worden. Mooi project 
voor beginners. EPC: 584

€ 269.000

LEUGENBERG 149
Goed gelegen opbrengsteigendom, bestaande 
uit een handelsgelijkvloers en een zeer ruim, mooi 
afgewerkt duplexappartement met 3 slaapkamers 
en ruim terras. Mogelijk tot uitbreiding van gelijk-
vloers en bijbouwen van appartementen op 1ste 
en 2de verdieping. EPC: 332

€ 365.000

STABROEK
JONKER DE HAZELAAN 11
Ruime open bebouwing op een perceel van 594 m² 
gelegen in een rustige woonwijk nabij het centrum 
van Stabroek. Deze woning beschikt over ruime 
living met open haard, luxe veranda, inpandige 
garage, 5 slaapkamers en verzorgde tuin. EPC: 364

€ 395.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

MERKSEM
MELGESDREEF 132
Te moderniseren, goed gelegen ééngezinswoning 
met veel ruimte. Kelderverdieping met inpandige 
garage en oprit, wasplaats en stookplaats. Glv: 
inkomh, living, keuken, terras achteraan, apart 
toilet, veranda en ruime tuin. Met 3 slpks en badk. 
Met zolder. In de nabijheid van winkels en openb 
vervoer. EPC: 555
€ 239.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
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

€ 220.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

HOEVENEN
KASTANJELAAN 18
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

€ 169.000
(VG-WG)

(VG-WG)

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

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv 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

of

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
 HOB; GLV Liv., Open Keuk., 2 Badk., Kantoor. 1ste verd: 

4 slpkrs. Zolder. CV op Gas. Gar 2 wagens. BJ 1964 - EPC 530

Zaterdag 30 maart ll. organiseerden Serviceclubs Kiwanis Brasschaat Voorkem-
pen en Antwerpen ter Schelde een gratis voorstelling van Nikolini Magic, cir-
cusartiest Andres en clown Zappie voor een 300-tal personen met een beperking. 
Deze voorstelling vond plaats in de Ruiterhal te Brasschaat en werd met een 
enorme dankbaarheid onthaald door een buitengewoon enthousiast publiek uit 
de regio.              

KIWANIS
NIKOLINI MAGIC SHOW 2019

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

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

tuinw., kleine klusjes. 
0486/855 537 Gabriel

 & mani-
cure komt aan huis. Agnies-
zka. Gsm: 0484/949 951

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

poet-
sen en strijken.
0486/710 541

-
 Juwelier Denys&-

Co. Bredabaan 246 Bras-
schaat.  03/430 20 83

verwijderen 
van bomen, hagen, conife-

534

Juwel ie r 
Denys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83

Tuinonderhoud vanaf € 
12 excl. btw. 0487/715 534

-
ke, liefdevolle naschool-
se kinderoppas (3 Kinde-
ren/8-10-12) regio kapel-
len/brasschaat - moeder-
taal NL gezien huiswerk 
- tweetalig FR voordeel 
- eigen wagen nodig - in-
teresse bel me op 0473 98 
28 12 

Poolse mannen doen re-
 bezetting, 

gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk, 
Nederlandstalig. Gratis 
prijsofferte. Referenties. 
Tel .  0496/084 168 of 
0496/637 978

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

FEMMA KAART - DE MUSICAL TITANIC
Op zaterdag 7 september met Femma Kaart naar 
de musical Titanic op het Donkmeer. In deze 
grootse musicalproductie beleef je de laatse 
dagen van het meest legendarische schip ter we-
reld. Praktische info: vertrek aan de Eekhoorn met 
bus om 19u stipt. Prijs: inkom,autobus,drinkgeld 

-
melding Musical Titanic naam + aantal plaatsen.

is de boodschap!

SVB Driehoek

12 april 2019 

Benne
13 april 2019 
09:00 Noorse - U7 A

09:00 U9 A - Nwmoer

Antw.

11:30 U11 B - Koningshof

11:30 U10 B - Zwarte 
Leeuw
11:30 U11 A - Noorse

11:30 U10 A - Kessel

14 april 2019 
09:30 U13 - Reet

-
ningshof
13:00 Sk Brass. - Res. B

-
cing Kiel

65 plusser zoekt 

FLEXIJOB
max. € 500/mnd

ma.-di.-woe.-do. voormiddag
Nederlandstalig

0477/241 004
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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

18/04 SINGALONG
Op 18 april halen we alle bekende 
meezingers boven in de Kaveltafel. Zing 
en/of dans met ons mee tijdens deze 
muzikale soirée.

Muziek in combinatie met culinaire 
verwennerij.

15u00: start singalong (2x45min)
               gratis na inschrijving

18u00: 3 gangendiner
               aspergesoep | zalm of lams | zoet
               € 22,00 op reservatie Van Hemelrijcklei 82

2930 Brasschaat

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...
BESTE PRIJS,

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Nieuwbouw en renovatie

Binnen- en buitenwerk

Gratis prijsofferte

Eikendreef 50 • 2310 Rijkevorsel • 0498 278 814
info@schilderwerkenmeyvisdennis.be
www.schilderwerkenmeyvisdennis.be

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
KENNIS ?  ERVARING 
?  Deel het met ande-
ren.  Vormingscentrum 
zoekt begeleid(st)ers ta-
len, informatica, wellness, 
creativiteit (zoals Fietsen 
herstellen, juwelen ma-
ken, eft, zingen, …).  In-
teresse?  Mail naar info@
dakhuus.org.

Poetsen en strijken.
Tel. 0486/171 672

Schilderwerken binnen/
buiten. Gratis bestek.
Kristof. 0479/178 474

ZOEK NIEUWJAARS-
BRIEVEN. Heb prachtver-
zameling van ±7.000 stuks 
Laat ze niet verloren gaan 
GSM 0475 533 846
Maesemmanuel@skynet.be

EPC/Elektr.  keuring 
energie-EPC@telenet.be
of 0475 606 404

Te huur: app 1ste V Koe-
koeklaan 7 Brasschaat 2 
slpks, dressing, badk, ap 
wc, liv, kkn, garage, gn lift 
vrij 01/05, €790/m, 
0477 632 248

Te huur: Brass. Centr. Br. 
449. Gerenov. licht hoek-
app., uitzicht op groen, 1e 
Verd., lift ruime liv., grote 
nieuwe keuk., 2 slpk, bad, 
douche. 1-2 pers. nabij 
park, winkels. Gar. mog.
€ 720/mnd + € 45 vk. 
Tel. 0474/409 223, 
03/651 31 89

Aangeb. 24-uurs thuis-
zorg Duits/Engels spre-
kend www.comfortcare-
company.nl.
Tel. 0483/047 517
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WĲ  WERVEN AAN: ERVAREN FĲ NSCHILDERS, TOFFE COLLEGA’S. 0478/264 871 

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.

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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: perceel grond  met herbestemming van ‘ver-
blijfsrecreatie’ naar ‘woongebied’:  Velodreef - 1.510 m² 
(hoekperceel)

Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.
Trappen - Leuningen - Inox design.

Seth Van der Velde
Goordijk 10
2930 Brasschaat

tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41

swslaswerken@gmail.com
www.s-w-s.be

 

WERKEN 
GESTART 

 
 
 

 
 
 

ENERGIEZUINIGE BEN 
WONING – MAX. E30 
 

3 SLPK EVT EXTRA 
KAMER(S) ONDER DAK 
(ZOLDER) & 2 BADK. 
 

TUIN & MOGEL. FIETS - 
VOET ACHTERUITWEG  
 

GARAGE MET ELEKTR. 
SECTIONALE POORT 
 

VLOERVERWARMING 
DMV WARMTEPOMP 
 

VENTILATIE SYST. D 
 
 
 
Prijs 369.000 €  

(excl. kosten)  
VG-WG-GMO-GVKR-GVV- 

geen risico overstromingen 
 

BRASSCHAAT - DONK  NIEUWBOUWWONING TE KOOP
www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863

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

Te koop: 2xbed lattenbo-
dem 1 persoonsbed, € 30 
per stuk. 0495/173 307

Te huur: Glv. apparte-
ment + garage, ing. kkn, 
badk., ap. wc, tuin, Augus-
tijnslei Brasschaat. Gsm: 
0497/172 108

Te huur App. te Goor-
eind. 1e verdiep: Hal, 
woonk., ing. kkn, berg., 
badk., 2 slpks, garage. Vrij 
1/04/”19. € 635/mnd. Tel. 
0475/939 802

Haal meer uit je tuin! 
Droom je van een eigen 
ecologische moestuin of 
wil je een eetbare tuin? 
Geen tijd om je bestaande 
moestuin te onderhouden? 
Ontwerp en uitvoering. 
Ook klein tuinonderhoud. 
Meer info 0494/48.12.36

Te HUUR  GARAGEBOX
Gooreind – Wuustwezel. 
Aparte garagebox , vrij 
vanaf 1 mei. 65 euro/
maand. GSM:  0477/557 
828

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

EZR- eenvoudig zor-
geloos renoveren Al uw 
kleine of grote renovatie-
werken binnen of buiten. 
omkappen van bomen, 
vervoering van afval, op-
ruimingen van tuinafval 
of garages doen wij ook. 
tel:0484 629 712 
info@ez-renoveren.be 

Te huur: gedeeld ma-
gazijn, Schoten, 50m². 
300€/mnd 0473 848 463 

Paardenstallingen te 
huur op exclusief domein 
te Brasschaat. Vrzn vn 
binnen en buiten pis-
te(60x20),2 padox,3grote 
weide’s, zadelkamer, so-
larium, 2 wsplaatsen. Idi-
ale locatie. +32(0)493 433 
709 of info@lshorses.com
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SCHILDERWERKEN
• Specialiteit: schilderen van gevels, ook op bepleisteringen.

ONTMOSSEN EN HERSPUITEN VAN DAKEN

Dirk Schoonvliet
Pulsebaan 50/6 - 2240 Zandhoven
Tel. 03-484 34 77 - 0473-888 400 - Fax 03-484 63 34

Vraag nu gratis en vrijblijvend prijsopgave. Referenties in uw buurt. Geen verplaatsingskosten in de provincie Anrtwerpen.

3x
uitgeroepentot beste dakschildervan België

Kwaliteit
is onze specialiteit

DEZE MAAND NOG SPECIALE WINTERKORTING
• Alle schilderwerken binnen en buiten • Reinigen en waterdicht maken van gevels
• Spuitwerken - kalleien • Ontmossen en herspuiten van daken, ook pannen

WIJ RADEN HET BESTE VERFSYSTEEM AAN VOOR UW GEVEL AANGEPAST AAN UW ONDERGROND

info@dirkschoonvliet.be • www.dirkschoonvliet.be

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

Op zaterdag 23 maart mochten we weer een zeer groot aantal 
sympathisanten verwelkomen op de tweede editie van de kaas- 
en wijnavond ten voordele van het HIV-bouwproject in Hospete 
(staat Karnataka) dat geleid wordt door Fr.Nathan.
Door de inzet van velen en de steun die de aanwezigen aan 
onze projecten verleenden, kunnen we nu het tweede deel van 
het Abhaya Home, voor de met HIV-besmette kinderen, verder 
afwerken en inrichten.
We zijn zeer dankbaar en verheugd dat de ontwikkeling van 

ondersteuning van vele lieve mensen zoveel kan gerealiseerd 
worden. Fantastisch dat dit mogelijk wordt!
We mochten diezelfde avond ook nog zeven nieuwe peetouders 

-
ste kaste van de Indische maatschappij overgingen zodat die 
kinderen een schoolloopbaan kunnen opstarten of hun studies 
kunnen verderzetten!
Geweldig nieuws! We hopen als kleine ngo binnen de GROS in 
Brasschaat nog meer bekendheid te mogen verwerven zodat 
we in de toekomst nog velen mogen ontmoeten die India en de 
kinderen daar een warm hart toedragen!

WEER GROOT SUCCES VOOR 
TWEEDE KAAS- EN

WIJNAVOND VAN ABHAYA INDIA

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

 

GEVRAAGD:
STUDENTEN

v. zat, zon, woe, do, vrij

VERKOOPSTER
15 u./week

BROOD 3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van hunsel

Patio Donk
03 645 04 47

Te huur: Ondergr. par-
keerpl. Veld- en Hofstr. 
0495/804 838

Algemene renov. werk, 
pvc ramen, deuren en ve-
randa’s. Gsm 0487/323 487

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

Man zoekt werk: Tuin, 
schoonm., verh., schild., 
kkn, afwas. 0467/609 725

Comp. probl.: Ik k. a. huis 
herst. sneldienst 0496/383 
015. Verk. comp. o. m.

Te huur: Garage Wuust-
wezel Centrum, voor tijd 
opslag van meubelen, 
auto of kl. caravan €50/
mnd. 03/669 72 80
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De familie meldt u met droefheid
het overlijden van

BENNY DE RYCKE
Brasschaat ° 11 juni 1962

 13 maart 2019

Wij hebben in strikte familiekring afscheid
genomen van Benny in Sint-Annaland (NL)

Rouwadres: Pauwelslei 141, 2930 Brasschaat

OVERLIJDENSBERICHT

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):

13-14/04 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

13-14/04 Slegers Cathy 0476/467 337

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 10

Dierenarts van dienst 

13-14/04 Dierenartsen Noord 0485/56 03 67

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

MAANDAG    15
DINSDAG    16
WOENSDAG  17
DONDERDAG   18
VRIJDAG      19
ZATERDAG   20

Ophaling huisvuil april

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil april

GFT

MAANDAG   8
D I N S D A G    9
WOENSDAG  10
DONDERDAG   11
VRIJDAG     12
ZATERDAG     13

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Chemokar komt 
in je buurt

functie: Als deskundige patrimonium kom je in een enthousiast team terecht dat elkaar inhoudelijk 
versterkt en ondersteunt bij de bouwtechnische uitdagingen die het team realiseert. Je staat in voor de 
voorbereiding en (werf)opvolging van nieuwbouw, renovatie van gebouwen, technische installaties en 
grote herstellingen aan gebouwen uitgevoerd door derden. Daarnaast ondersteun je het afdelingshoofd 
projectmanager. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, coördinatie en opvolging van de werken 
door derden en werfopvolging. Je houdt toezicht op en controleert de werken. Je zorgt voor de technische 
en administratieve opvolging van projecten en bespreekt de planning met aannemers.
 
profiel: Bachelor in een technische richting OF 5 jaar relevante ervaring – grondige kennis van project-
management • grondige kennis van bouwkundige en technische bestekken, opmaken van gedetailleerde 
en samenvattende meetstaten, van AREI en HVAC, EPB-regelgeving en van postinterventiedossiers.

 
Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur? Ben je 
gepassioneerd door alles wat met gebouwen te maken heeft en werk je graag projectmatig? 

 
Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job 
via www.brasschaat.be en klik door naar vacatures. Hier dien je je ook online in te schrijven.

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

DESKUNDIGE PATRIMONIUM (GEBOUWEN)
Niveau B1-B2-B3 • contractueel • voltijds • onbepaalde duur 

Schrijf je uiterlijk online in op 23 april 2019. Enkel wanneer we samen met jouw kandidatuur een 
motivatiebrief, cv, een kopie van je diploma en een recent uittreksel van het strafregister ontvangen, 
wordt jouw kandidatuur in aanmerking genomen voor het verdere verloop van de selectieprocedure.

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

Man zoekt werk: tuin, 
schilderen, loodgieterij.
Tel. 0497 231 373

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

LESGEVERS GEZOCHT.  
Vormingsinstelling zoekt 
begeleid(st)ers talen, in-
formatica, hobby, crea-
tiviteit, wellness.  Inte-
resse?  Mail naar info@
vorming696.be.

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
0486/02.66.02
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ZATERDAG 13 APRIL
LEGERBAAN 3· SCHOTEN
Vooraf inschrijven via  03 653 01 01 of 

 brasschaat@deboerenpartners.be

610 m2 7 4 234.367 m2

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Iedereen kent intussen wel Kinderboerderĳ Mikerf in Maria-
ter-Heide. Meer dan dertig jaar geleden werd dit initiatief 
in het leven geroepen door toenmalig burgemeester Lode 
Bertels. Doel was toen het boerderĳleven onder de aandacht 
jeugd te brengen. Intussen is die Kinderboerderĳ uitgegroeid 
tot een professioneel geleid bedrĳf dat met heel wat activitei-
ten plezier en educatie verschaft aan tal van jongeren.
Nu het opnieuw paasvakantie is, kunnen kinderen op de 
boerderĳ terecht om paasbrood te bakken en te helpen bĳ 
allerlei klussen. 
Ieder jaar houdt de Kinderboerderĳ drie steeds weerkerende 
feesten. Als het weer een beetje meezit, komt er een massa 
volk. Einde mei is er traditiegetrouw het Schaapscheerfeest. 
De demonstratie schaapscheren lokt telkens heel wat nieuws-
gierigen. Wie een schaap heeft dat geschoren mag worden, 
kan dat laten doen voor 10 euro. Die dag wordt er eveneens 
brood uit de houtoven verkocht net zoals allerlei verse pro-
ducten van de boerderĳ.
Half september volgt dan het Oogstfeest. Allerlei oude am-
bachten worden getoond. Er is muziek en er zĳn vertellingen. 
Voor de liefhebbers is er appelsap, vers geperst. Maar het 
hoogtepunt van het jaar in de Kinderboerderĳ is misschien 
wel het Sint-Maartenfeest op 11 november. De kinderen kun-
nen dan een biet komen uithollen om er een lantaarn van te 
maken. Met een groot vuur wordt afscheid genomen van de 
zomer. 
Heel het jaar door kan men terecht in de cafetaria voor am-
bachtelĳk hoeve-ĳs, rĳstpap en verse pannenkoeken. De Kin-
derboerderĳ heeft zelfs een eigen gin-tonic gecreëerd. Naast 
de Kinderboerderĳ ligt domein De Mik. Daar kunnen de kin-
deren het sprookjespad bezoeken. De Dienst Toerisme van 
de gemeente Brasschaat organiseert dit. 
Het voorbĳe jaar werd er ook hard gewerkt aan een natuur-
lĳke speeltuin op het domein van de Kinderboerderĳ zelf. 
Kortom, redenen genoeg om de komende maanden een be-
zoekje te brengen.

VZW +3   De Remise
Voor onze cursussen Engels zijn we op zoek naar een leraar conversatie. We werken met 
vrijwilligers.  We bieden je ondersteuning, een kleine vergoeding en natuurlijk ook een warm 
welkom in onze kwalitatief sterke ploeg. Onze cursisten zijn gemotiveerde 55plussers.                                                                                                                           
Ben je geïnteresseerd, neem contact op met ons secretariaat, Graaf Reusensdreef 1  telefoon 03 
651 24 87. Ons werkjaar 2019-2020 start in oktober 2019 en eindigt eind mei 2020.
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T: 03 646 66 55
E: info@sinjoor.be

www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

Brasschaat, Miksebaan 262B
Golf appartement. 3SLK golfterrein
EPC 137 kWh/m² Vg Gmo Gvv Gvkr

€525.000

Schoten, Listdreef 32B
Villa vervangend wonen in Park. 3SLK
EPC 149kWh/m² Vg Gmo Vv Gvkr Wg

€675.000

Brasschaat, Miksebaan 287
Villa appartement. 3 SLK
EPC 121 kWh/m² Vg Gmo Gvv Gvkr Wg

€459.000

Ekeren, Bistkapellei 12
Villa bij Park. 3 SLK
EPC 371 kWh/m² Vg Gmo Gvv Gvkr Wg

€475.000

Ekeren, Ten Hoge 5
Moderne Nieuwe villa. 3/5 SLK
E-peil 30 Vg Gmo Vv Gvkr Wg Gvg

€569.500

Brasschaat, Elisalei 23
Villa Zuid gericht. 3/4 SLK
EPC 632 kWh/m² Vg Gmo Gvv Gvkr Wp

€465.000

KOPEN IN DE COSTA DEL SOL? 

Neem gerust contact met ons op!

03 646 66 55 – info@sinjoor.be

Onze jarenlange ervaring 

maakt het verschil!

Vraag nu een 
vrijblijvende schatting 
op 03 646 66 55!

Schoten, Lode Vleeshouwerslaan 43
Ruime villa in DE LIST. 5 SLK
EPC 415 kWh/m² Vg Gmo Vv Gvkr Wg
€495.000

DE WINTER STAAT 

WEER VOOR DE DEUR, 

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Gezocht: Handige Harry 
voor kasten in elkaar te 
zetten. 0486/037 097

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


