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Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

3 COUPONS HALEN, 2 BETALEN !

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Wij maken er
iets moois van!

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Merksem

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

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

Actie tot 14/01/2019

Tot

€ 800
voordeel

Koop nu een

GROTE
Q Led TV

en krijg een

GROTE
KORTING

Start
to Dance
vanaf 18 januari

www.spillemaeckers.be

LLE MOGELIJKE D N VO MEN ONDE  ÉÉN D
K

    

DE GELDER
FASHION

de Gelder 
Herenmode

Handelslei 27, 
Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

Openingsuren:
ma t.e.m zat 10-18u

met GRATIS PARKING
 100m verder

Solden

 -50%!tot -50%!tot

Laat uw oude juwelen herleven 
in een nieuw Spooren design

SPOOREN
Meesterjuweliers sinds 1957

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING
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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

Eredienst elke zondag om 10 uur.

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

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

Het wereldrecord grootste gehaakte deken is gebroken! Of 
toch tenminste als het aan Kathy Vanden Broek en Yves 
Bisschops ligt, de bezielers van het project Crazy Cro-
chet. Crazy Crochet zet zich in voor vzw Villa Max, een or-
ganisatie die gezinnen met een ongeneeslijk, mogelijk le-
vensbedreigend ziek kind een ontspannende en kosteloze 
vakantie schenkt. Vzw Villa Max zorg voor aangepaste accom-
modatie en ook voor allerlei leuke activiteiten en uitstappen.
Naast een mooi centje in het laatje voor vzw Villa Max, is het 
einddoel van Crazy Crochet het wereldrecord grootste gehaakte 
deken te breken en dat is een enorme uitdaging.

menwerkingen op gang zetten tussen jong en oud, tussen scholen 
en bedrijven, tussen rusthuizen en jeugdbewegingen, tussen par-
ticulieren en overheidsinstanties. Crazy Crochet wilt verbinden… 
van mens tot mens… en roept iedereen op om mee te helpen.
“ De vakantieweken van vzw Villa Max gaan door in de vakantie-
huisjes van Casa Ametza te Brasschaat, de prachtige plek waar 
ik werk”: zegt Kathy Vanden Broek “Mijn collega’s en ik krijgen 
vaak van de ouders van de zieke kinderen te horen dat zo’n 
vakantieweek van vzw Villa Max echt aanvoelt als een warm de-
kentje en zo is het idee voor Crazy Crochet ontstaan. Op 21 de-
cember 2019, zal het deken van Crazy Crochet uitgespreid wor-

of World Records. Noteer dus zeker deze data al in uw agenda!
Doe jij mee met Crazy Crochet?
Je kan Crazy Crochet steunen op volgende manieren:
Haak een dekentje van 1mx1,5m met een persoonlijke twist en 

op het rekeningnummer van vzw Villa Max: BE64 1030 3819 
7052 met vermelding van “Crazy Crochet”. Volg, like en share 
Crazy Crochet op Facebook en Instagram. Post foto’s van jouw 
mooi(e) dekentje(s) en haakmomenten #CrazyCrochetBelgium. 
Achteraf wordt het deken weer uit elkaar gehaald. Een deel van 
de dekentjes wordt geschonken aan enkele goede doelen, het 
andere deel wordt geveild ten voordele van vzw Villa Max.
Voor meer informatie:
Kathy Vanden Broek:
crazycrochetbelgium@gmail.com +32 (0)475 79 95 09
Yves Bisschops:
yves.bisschops@vzwvillamax.be +32 (0)486 44 27 60
http://www.vzwvillamax.be/kom-in-actie/crazy-crochet
https://www.facebook.com/warmdekentje.be

CRAZY CROCHET BREEKT
WERELDRECORD GROOTSTE 

GEHAAKTE DEKEN VOOR
GOED DOEL VZW VILLA MAX

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

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

TAIJIQUAN
De traditionele Chinese bewegingsleer

Gratis introductielessen
ma. 14 januari 2019  19.30-20.30 
K.T.A. Martouginlei - Brasschaat

di. 15 januari 2019 19.00-20.00
Zaal 2 Lusthovenlaan 10 - Mortsel

o.l.v Shen Zhengyu
meer dan 40 jaar ervaring in Taiji en Qigong

Info: 0475 810 620  •  taijicentrum2000@gmail.com

www.taijicentrum.org
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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 12 en ZONDAG 13 JANUARI 
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
12 & 13 januari

Sporthal KTA Brasschaat  |  Ingang sporthal: Martouginlei 74
Brasschaat | Tel. 0495 32 86 70 | brasschaat@beweegcoach.net

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

zoekt:

een gemotiveerde en energieke
persoon voor het leveren en

plaatsen van huishoudapparaten
Functieomschrijving:
• U levert en plaatst huishoudapparaten aan huis bij onze klanten.
• Indien nodig voert u kleine aanpassingen uit.

• Handige Harry die zelfstandig kan werken
• Perfect Nederlandstalig (kennis Frans en/of Engels is een pluspunt)
• B-rijbewijs is noodzakelijk

Wij bieden:
• Voltijdse job met contract van onbepaalde duur
• Goede verloning naar werken
• U komt terecht in een KMO met familiaal karakter

Bent u de persoon die wij zoeken?
Stuur uw CV naar info@electroquirijnen.be of bel voor een afspraak  

SOLDEN

SOLDEN

EN

SOL
SOL

SO
LD

EN

€ €

€€

€
€

€

€

€

€
€

€

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

SOLDEN = 
PRIJZEN VANGEN!

WASMACHINE
L6FBI84W  • A+++ -20% • 8 KG
1400 T/MIN • INVERTER MOTOR
STARTUITSTEL •

VOLAUTOMATISCHE
ESPRESSOMACHINE
ECAM23.210B • Compact espressotoestel met stil-

terhoeveelheid • Waterreservoir 1,8L • 15 bar

29990

37990
€

€
€

62999

45999

STOFZUIGER ZONDER ZAK
BLIZZARD JUBILE ECOLINE 10980370

A+ACA • MET ZACHTE PARKETBORSTEL
550W • HYGIËNISCH LEGEN

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - Brasschaat

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

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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VIER-
GESLACHT

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

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

Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

open: di. t/m vr. 11u-18u • zat. 11u-17u

Fashion maat 34 t/m 42 & Shoes maat 35 t/m 42

functie: Als conciërge van Gibo Mariaburg ben je verantwoordelijk voor de veiligheids- en 
technische aspecten van het domein en de gebouwen. Je kan door een goede planning en 
organisatie structuur brengen en prioriteiten stellen. Je werkt correct met oog voor detail 
en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en 
vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans? Heb je een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en hou je van kleine klusjes?

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

CONCIËRGE GIBO MARIABURG 
Contractueel • Onbepaalde duur • Deeltijds (6 à 8 uren/week)

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 27 januari 2019. Toon in je motivatiebrief 
duidelijk aan waarom je voor een functie als conciërge kiest. Tijdens een eerste screening 
zal hiermee rekening gehouden worden.

Ontdek dan alle taak-, profi elvereisten en loonvoorwaarden van
deze boeiende job via www.brasschaat.be en klik op vacatures. 

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 9 januari
Dagsoep

Kotelet met 
erwtjes en spek

Donderdag 10 januari
Dagsoep

Blinde vink 
op spinaziestoemp

Vrijdag 11 januari
Dagsoep

Parmezaanpuree

Maandag 14 januari
Dagsoep

met dragonsaus

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.

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

schilderwerken
en renovatie

danny.robbrecht@telenet.be
0468/335 434

Bel voor een gratis prijsofferte

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

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

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 
Klus&Zo. 049/103 000

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

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

Klus&Zo voor elk werk 25 
jaar ervaring in renovatie. 
Tel. 0499/103 000
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t

Comforthome

AUGUSTIJNSLEI 39
2930 BRASSCHAAT

INFO@COMFORTHOME.BE
WWW.COMFORTHOME.BE

Info? Bel ons!
03/651 90 97

Geen extra kosten voor 
onze klanten

Correcte verloning met 
maaltijdcheques voor onze 

hulpen

Langdurige 
samenwerkingen

Wij zorgen graag
voor uw huishouden!

Poetsen, strijken,
boodschappen 
doen, koken, 

en meer!

Word jij onze 
nieuwe collega?

Pssstt...

Wij zoeken huishoudhulpen!

03/651 90 97

Een

2019

Getoonde modellen uitgerust met betalende opties. Alle SEAT modellen zijn WLTP-goedgekeurde modellen. Situatie op 14/12/2018 op basis van goedgekeurde motorisaties op deze datum. 
Milieu-informatie te verkrijgen op nl.seat.be/milieu (KB 19/03/2004).

seat.be

De SUV’s van SEAT. Bevestig jouw stijl.

 4,3 - 6,9 l/100 km   112 - 156 g/km (gemeten volgens NEDC)

Profiteer nu al van onze uitzonderlijke Move! Saloncondities! 
Achter het stuur van de Arona ga je heel soepel je eigen gang, met het lef en de elegantie die je eigen zijn.  
Met de Ateca rij je ontspannen het avontuur van elke dag tegemoet waardoor elke rit een sublieme ervaring wordt.  
En met de nieuwe Tarraco en zijn 7 zitplaatsen heb je alles wat nodig is om vooruit te gaan. Ontdek nu onze 3 SUV’s  
met hun geavanceerde technologieën op seat.be

VANDEN BERGH & ANSOMS BVBA Zilverenhoeksteenweg 107
2920 Kalmthout

Tel.: 03/667.59.41

Zondagen 20 en 27 januari open van 10 tot 16 uur
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s
OVERLIJDENSBERICHT

De familie meldt u met droefheid
het te vroege heengaan van

Jos Van Bael
Echtgenoot van Sonia Raes

Oprichter Kapsalon Van Bael

Geboren te Geel op 26 oktober 1944 en overleden
te Brasschaat in zijn woning op 2 januari 2019.

Samen met u nemen wij afscheid rond de urne van
Jos in de aula van Uitvaartvilla Noorderkempen,

Bredabaan 654 te Brasschaat,
op woensdag 9 januari 2019 om 11 uur,

gevolgd door de asverstrooiing op de
begraafplaats van Brasschaat -Maria-ter-Heide.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
in de Uitvaartvilla vanaf 10.30 uur.

Correspondentie: Familie Jos Van Bael
p/a De Meyer Uitvaart

Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

TECHNIEKER 
niveau A2/A3

TAKI bvba 

Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

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

THEATER ANNA’S STEEN
VOILA! ZEI DE VOS

Zaterdag 12/01 om 15u (uitverkocht) én 19u
Theater Hemelhoeve

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

Over een vlieg en haar geliefde, en wat daarvan komt. 
Over een haas en een muis die elkaar eeuwige liefde beloven 

tot ze samen ten onder gaan. 
Een humoristische theatervoorstelling met live muziek, 
geïnspireerd op dierenfabels uit verschillende culturen.

www.annassteen.com 

MICH WALSCHAERTS
MICH ZINGT

Zaterdag 12/01 om 20u30 | Ruiterhal
20 euro – VRIEND en leden Davidsfonds 17 euro – kassa +1 euro
Een bezwerende avond Nederlandstalige muziek. De strafste 
songs, niet de grote hits maar eerder de onontgonnen parels, 

eigenzinnig en weerbarstig.
www.michwalschaerts.be 

ALEX AGNEW
TRY OUT

Woensdag 23 en 30/01 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
UITVERKOCHT

Het genderdebat, feminisme, #metoo, 
cultuurrelativisme, neuspeuteren, Tarzan, Zwerkbal… 

Be careful what you wish for…

LITERAIR CAFÉ
BERT MOERMAN & LENNY PEETERS

Donderdag 24/01 om 20u30 (deur 20u) – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Organisatie van vzw De Lezer en de Openbare bibliotheek
Bronzen Uil laureaten Lenny Peeters en Bert Moerman 

praten met uitgever Harold Polis over hun debuutromans, 
respectievelijk ‘Dochter’ en ‘Niet dat het iets uitmaakt’.

ONTBIJTFILM
GRUWELIJKE RIJMEN

Theater Hemelhoeve

verhaal voor alle leeftijden. Even hilarisch als poëtisch, 
vol ondeugende twists en verrassende ontknopingen.
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Tot eind 2019: Bredabaan 439 (huidig adres)   -   Begin 2020 nieuw adres: Bredabaan 408 (over Manus) 
Wij blijven altijd 24/7 bereikbaar - 03/434-33-32

Kapelsesteenweg 309, Ekeren
Bredabaan 439, Brasschaat
03 434 33 32 – 0497 83 05 40

info@uitvaartzorg-delelie.be 
www.uitvaartzorg-delelie.be

Nieuwjaarsdag is een feestdag waarop men lachend en vol voornemens begint 
aan een nieuwe periode. Dat gaat in sommige gevallen niet makkelijk als men 
dat jaar iemand heeft verloren.

Je sluit een lastige periode af. Laten we het nieuwe jaar aangrijpen om naar 
de toekomst te kijken, met in onze gedachten diegene die we zijn verloren. 
Laat onze dierbare overledenen een lichtpuntje zijn in ons hart. 

Gelukkig nieuwjaar.

Wij kiezen heel bewust voor de 
naam Uitvaartzorg, omdat zorg de 
belangrijkste eigenschap hoort te 
zijn van een uitvaartondernemer. 
Bij ons staat dit centraal. 

Alles draait om zorg.
Zorg voor de overledene: wij 
behandelen uw dierbare met 
respect en eerbied.

Zorg voor de familie: wij willen 
jullie begeleiden in dit proces om 
op een hele mooie en persoonlijke 
manier afscheid te nemen van jullie 
dierbare.

Want uw verdriet 
is onze zorg!

Ook dit jaar heeft de vereniging Hoge Akkersbloei VZW Brasschaat terug een 65-tal kerstpakket-
ten kunnen leveren aan het OCMW-KABAS voor de kansarmen van onze gemeente Brasschaat. 
Ze hebben dit kunnen verwezenlijken met de opbrengst van hun jaarlijkse quiz  alsook met de 
giften van vele schenkers. Hierbij een warme dank aan deze schenkers. Zodoende tracht deze 
vereniging aan diegenen, die het niet zo breed hebben, een mooie kerstmis te geven.

HOGE AKKERSBLOEI VZW SCHENKT
65 KERSTPAKKETTEN AAN OCMW-KABASBVBA

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.

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Nieuwe cursus in de Re-
mise: Assertiviteit 55+
Opkomen voor jezelf en tegelij-
kertijd rekening houden met de 
andere of de omgeving. 5 lessen 
op vrijdagnamiddag van 13.30 u 
tot 16 u van 11 januari 2019 tot en 
met 15 februari 2019. Prijsl €15 
(inclusief cursusmateriaal) Voor 
meer inlichtingen: senioren@bras-
schaat.be of 03 651 24 87 (Graaf 
Reusensdreef 1)

Te koop wegens verhuis: 
2 tv kastjes gr. 2 gl. deu-
ren. en houtkl. elk € 20. 

1,6m. op 2 m. €100/drkast 
Miele m. afv. 120E 4 jbl 
sat; op p. + cent + subw. 
Yamaha € 80/voll. enc. 
spectr 60 E. 0498/744 489
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

2018 ligt achter de rug. Tĳd om even terug te blikken. In het afgelopen jaar 
namen we afscheid van enkele bekende Brasschatenaren. De Mariaburgse 
kunstenaar Wilfried Keustermans overleed net voor 2018. Hĳ werd in januari
begraven in aanwezigheid van tal van andere kunstenaars. 
Op 17 januari overleed erecommissaris Luce Schuerman. Luce was mede 
oprichter van fotokring Brafodia. Tĳdens de Tweede Wereldoorlog maakte 
hĳ zich meer dan verdienstelĳk als vrĳwilliger. 
In maart namen we afscheid van kunstenares Mady Schippers. Zĳ was 
gedurende meer dan 25 jaar lid van Kunstkring ’t Blad. Deze merkwaardige 
dame had in haar tuin een zelfontworpen totempaal staan. 
In augustus ging radiomaker Rik Joossens van ons heen. Rik was zeer 
lang het boegbeeld van de Brasschaatse Radio Omroep. Hĳ zal ook altĳd 
worden herinnerd als omroeper in de toenmalige Grand Bazar aan de 
Groenplaats in Antwerpen. 
Politica Magda Soetens overleed in oktober. Magda zat heel wat jaren in de 
Brasschaatse gemeenteraad, eerst voor CD&V en later voor Vlaams Belang. 
2018 was echter ook het jaar van de jeugd. Heel wat Brasschaatse jongeren 
kenden hun doorbraak. Roxanne Wellens en Lena De Coninck debuteerden 
of bevestigden als schrĳvende talenten. De nu 14-jarige Alexandra Krinkels 
kreeg op haar piano de talrĳke toeschouwers van Brasschaat Klassiek stil. 
Jens De Meyer en Zenio Schnurrer stonden op het podium van Tomorrow-
land. Tom Nietvelt slaagde erin een contract te versieren voor de uitgave 
van een nummer. Eli Verheyen verbaasde iedereen met zĳn bĳzonder knap-
pe foto’s van Brasschaatse monumenten die hĳ dan in een totaal andere 
context plaatste. Ze zĳn nog altĳd te bewonderen in het Gemeentepark en 
in De Mik.
Tenslotte zĳn er nog de hockeyers Felix Denayer en Arthur en Loic Van 
Doren die met de Red Lions op het WK in India goud pakten.

LDBS INSURANCE is een dynamisch bank- en
verzekeringskantoor in Kapellen.

Om ons serviceniveau aan te kunnen houden
en te verbeteren zijn wij op zoek naar:

Medewerk(st)er bank
(voltijds)

 (of gelijkwaardig door ervaring)
- U getuigt van zelfstandigheid met oog voor het team
- U woont bij voorkeur in het Antwerpse

- U hebt kennis van T21, T23 en beleggingen
- In het bezit van een attest wet Willems en wet Cauwenberghs
 + enige jaren ervaring is een pluspunt

- Een aangename werkplek op een toplocatie in het groene
 Kapellen
- Een uitdagende job met veel afwisseling
- Een stevige vergoeding met tal van extra-legale voordelen

Interesse ??

Antwerpsesteenweg 253 • 2950 Kapellen • RPR 0827.765.138

Tennisclub Peerdsbos is al 45 jaar een vaste waarde binnen Brasschaat en in de regio Noord-Antwerpen. Onze club ligt in 
het gemeentepark van Brasschaat aan de Elshoutbaan in een mooie en groene omgeving.

De meer dan 300 leden tennissen vanaf april tot oktober op 8 buitenvelden, waarvan 5 verlicht.
Tennisschool Lode Lambaerts verzorgt de zomerlessen en de jeugdkampen.
Op de foto zie je op de achtergrond het zonnige terras met daarnaast het clubhuis. Hiervoor zijn wij op zoek naar een enthousiaste uitbater(s), liefst met 
kennis van tennis.

dubbeltornooien in het circuit.

GSM: 0473 68 93 44.



  

 “ Centimeters verliezen 

 dankzij persoonlijke  “ Comfortabel oefenen 

 in infraroodcabines “ 

15

“ Centimeters verliezen

dankzij persoonlijke “ Comfortabel oefenen 

in infraroodcabines “ 

15

Fitter en
gezonder leven

€100
verjaardagskorting*

0
15

Maak een afspraak voor een gratis en vrĳblĳvende figuuranalyse
BRASSCHAAT, Bredabaan 824, 03 689 20 29 (met privé-parking)

ma-do 8u30-21u30, di 8u30–12u & 15u30-21u30, 
wo 8u30–12u & 16u–21u, vr-za 8u30–12u30

BORSBEEK, Herentalsebaan 191, 03 440 70 90
ma-do 8u30–21u30, di 8u30–21u, wo 8u30–12u & 15u30-21u30, 

vr 8u30–21u, za 8u30–12u30

* op vertoon van deze advertentie, 100 euro korting op 
de volledige advieskuur. Geldig voor iedere

(her)starter van 2 t.e.m.19 januari 2019.
Niet cumuleerbaar met andere acties.

1 promotie per advieskuur.

www.infraligne.be
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

Di tot vr: 10.00u tot 18.00u
Zat: 9.00u tot 17.00u
Zon: 9.00u tot 13.00u

Ma: gesloten
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

Genieten in
de Algarve
Ontspan volledig in de 

-

www.portugalvillas.nl

Dr. Roosensplein 13 (aan’t gemeentehuis)
2930 Brasschaat • Tel. 03/651 80 15

JUWELIER 
PAUL DE BEENHOUWER

TOTALE UITVERKOOP 
wegens stopzetting

-20% 
op juwelen - uurwerken - wekkers - klokken

Alle herstellingen blijven we met de meeste zorg 
en vakkennis uitvoeren zolang onze zaak open is.

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 ???

Vrijwilligers, medewerkers en gemeentepersoneel vierden de 30e verjaardag van de vzw Sport 
Plus. ‘30 jaar lang oud en jong aan het bewegen brengen en houden, dat is een prestatie’ waar-
voor schepen van sport Adinda Van Gerven iedere medewerker persoonlijk dankte. Het verjaar-
dagsfeest kreeg nog een extra bekroning door het behalen van de #sportersbelevenmeer-award 
2018. Het is het tweede jaar op rij dat ook Brasschaat deze award van Sport Vlaanderen mag 
ontvangen. Op de foto steekt onze oudste lesgever, de 95 jarige Ward Daems (Body Gym), trots 
de trofee omhoog.  Bewegen en sporten houdt je fysiek en mentaal zeker jong!

BEWEGEND BRASSCHAAT VIERT DUBBEL FEEST

Te huur: Gr. gemeub. 

595. 0495/214 041

Te koop: pockets, Engel-
se. Tel. 03/664 13 41

DELUXE SERVICES

uw oude houten deuren, 
meubelen, ...!
0484/461 020

Skiles in Rucphen NL. 

skimetlynn@hotmail.com

49 ste Sint Antonius-
feest op 19 januari 2019
Feest in de parochiezaal ‘Ons 
Middelheem’ Bredabaan 423 te 
Brasschaat-centrum. Keuze uit 
beuling met appelmoes, gehaktbal-
len met krieken of spek met eieren 
à € 9,00 per volwassene en à € 
6,00 per kind tot 12 jaar.  Bij ieder 

thee of frisdrank inclusief. Als des-
sert: rijstpap van verse hoevemelk 
à € 2,50. Gelieve in te schrijven via 
Sintantoniusfeest@mail.com of via 
brievenbus aan Ons Middelheem 
met de volgende gegevens: fami-
lienaam, adres, GMS nr, uw keuze 
van gerecht en hun aantal. Vergeet 
niet op te geven in welke shift u 
wenst te eten vanaf 16.30u of vanaf 
18.30u. Vanwege bestuurscomité 
Ons Middelheem

Vrouw zoekt  werk : 
schoonm. Spr. Fr., Eng & 
Ned. 0485/857 689

2d Rommelmarkt S&C: 
Wanneer: 9-3-’19/10-3-
’19 telkens van 10u-17u. 
Waar: D’Oude kerk, Lage 

-
vingen: Tel. 0493/825 756. 
E-mail: stefan.van.wer-
de@outlook.com

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 

-
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

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 

Verzamelaar koopt oude 

Tel 0475 34 21 18  

BOXEN EN MAGAZIJNEN

vanaf 35€/maand.

Boxen met toegang
9 - 23 u. - 7/7

WWW.HUUR1BOX.BE  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

49ste Sint – Antoniusfeest 19 & 20 januari 2019
Sint-Antonius is de patroonheilige van onze parochie en bescher-
mer van onze gemeente. Zijn naamfeest vieren we 17 januari. Sint-
Antonius abt staat afgebeeld met naast hem een varken met een 
belletje aan. Zoveel eeuwen geleden, als de varkens vet gemest 
waren, slachtte men ze en werd het vlees uitgedeeld aan de zieken 
en behoeftigen. In onze parochie vieren wij feest op zaterdag 19 
en zondag 20 januari 2019. Naar jaarlijkse traditie kunnen jullie 
zaterdag 19 januari lekkere beulingen met appelmoes, gehaktbal-
len met krieken of spek met eieren komen eten.  Als dessert is 
er rijstpap gemaakt van verse hoevemelk. Zondag 20 januari om 
11.15 uur is er een plechtige eucharistieviering opgeluisterd door 
het Sint-Antoniuskoor. Nadien volgt in de ontmoetingsruimte de 
verkoop per opbod van vleeswaren. De opbrengst hiervan is voor 
Sint-Vincentius Brasschaat.  Sint-Vincentius draagt zorgt voor 

daadwerkelijk voort in onze parochie.. U kan na de viering ook 
genieten van lekker warme erwtensoep of van een jenevertje, waar 
u het ook warm van krijgt! We nodigen jullie allemaal van harte 
uit. Gelieve in te schrijven via mail Sintantoniusfeest@mail.com 
met volgende gegevens familienaam, adres; GMSnr, uw keuze 
van gerecht en hun aantal. Vergeet niet op te geven in welke shift  
(16.30u of 18.30u)u wenst te eten. 
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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

Eden
De tuin van

SPETTERENDE SOLDEN
KOOP DEZE MAAND AAN KNALPRIJZEN

Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16
www.detuinvaneden.com • de.tuin.van.eden@telenet.be

Openingsuren: Woe tot vrij: 10 - 17 uur - Zat, zon- en feestdagen: 10 - 17 uur
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

Op kasten, dressoirs, tafels, salon- en muurtafels, stoelen,
kleinmeubel, binnensalons, tuinmeubelen, parasols, loungesalons,

interieurdeco, verlichting en veel meer...

Wees er snel bij !!! Slag je slag !!!

Interieurdeco

tot -80%

5+ 1 GRATIS
Stoelen

Koop nu
je tuin-

meubelen

tot

-60%

-30%

-20%

-50%

-10%
-40%

-70%

-60%

KALMTHOUTSE FOTOKRING VZW

Een nieuwe cyclus start op woensdag 23 januari om 20u. in het 
lokaal van de fotokring gelegen op de zolder van de gem. basis-
school Kadrie, Driehoekstraat 41 te Kalmthout.

-

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

+32 474 263 751

MET 2 IS ALLES
ZOVEEL LEUKER! 

Grond&Graafwerken 
DDA, -
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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

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

Ouders en leerkrachten 
vierden samen het ein-
de van het jaar tijdens 
de jaarlijkse eindejaars-
drink. Het hoogtepunt 
van de avond was het 
optreden van het kerst-
koor. De leerlingen 
deden heel wat hartjes 
smelten. Dankzij de 
hulp van het ouderco-
mité De Bezige Bijtjes 
werd ook deze avond 
een succes! Kom je 
ook graag eens een 
kijkje nemen in onze 

dan contact op met de 
directie op het nummer 
0491/96.91.58.

WONDERWIJS ZINGT

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.

Gezocht voor versterking van ons team: 
2 ERVAREN PLAATSERS/TECHNIEKERS

Te huur: Bredabaan 481 
Brasschaat-Centrum, 
dakapp. 80 m² met 2 rui-
me terrassen, 1 slpk met 
badk en inloopdouche, 
ingerichte keuken, apart 
toilet, berging en gara-
gebox. Huur per maand 
incl. kosten € 695. Bel 
0478/94.32.56 

Ontbijt & lunchzaak 
Het Wachthuisje te 
Brasschaat is op zoek 
naar een enthousi-

time medewerker(20u). 
Heb je interesse stuur 
een mailtje naar het-
w a c h t h u i s j e @ g m a i l . c o m

Ik zoek werk poetsvrouw, 
strijken, boodschapen. 
gsm 0465/896.608 

Gratis opruimen van in-
boedels bel vrijblijvend 
0478/536 719 

Ik kom graag hel-
pen bij het poetsen 
van jullie woning. 
0477/970.504  

Te koop gesloten be-
bouwing met zij ingang, 
3 slaapk. nieuwe keu-
ken, tuin, veranda enz. 
gelegen Brasschaat 
Kaart inlichtingen gsm 
0478406581 beschikbaar 
bij akte. 
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Grote en 

kleine rassen!

• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

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

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

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

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

NIEUWJAARSDRINK 
OP DE MARKT 

VAN BRASSCHAAT
Kom op maandag 14 januari 2019 naar 
de wekelijkse markt van Brasschaat en 

geniet van de nieuwjaarsdrink. 

U vriendelijk aangeboden door alle markt-
handelaars en het gemeentebestuur, als 

dank voor uw jarenlang vertrouwen.

HET GLAZENHUISJE
0493/87.95.31

Bij afgifte van deze bon,
ontvangt u € 2 korting

Eenmalig aanbod, 1 bon per adres
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ZOEKT:

verkoper/verkoopster
Verse voedingswaren, 

charcuterie en beenhouwerij
Voltijds/deeltijds

Ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk

CV sturen naar 
versgalerij.andre.bvba@telenet.be

Versgalerij André
Kapellensteenweg 363 •  2920 Kalmthout •  03 666 53 68

Bakkerij Isenbaert 
zoekt

WINKELBEDIENDE 
±25u per week (1 dag in het weekend)

FLEXIJOB 
voor zaterdag en/of zondag

Tel. 0476/550 259
Isenbaertlei 74 • 2930 Brasschaat

OVERLIJDENSBERICHT
De heer

Herman Dom
geboren te Brasschaat op 6 maart 1965

en overleden te Knokke-Heist op 19 december 2018.

Weduwnaar van mevrouw Maria Hufkens
Dit melden u:

Paula  en Frieda Dom;  zijn kinderen
Sen en Didier;  zijn kleinkinderen
Zijn zuster, schoonbroer, schoonzuster, neven en nichten

De asverstrooiing heeft plaats gevonden in intieme kring

Enige kennisgeving

Dienstencentra Brasschaat
Uw dienstencentrum is gesloten op 25, 26 en 31 december 2018 en 1 januari 
2019 (restaurant en cafetaria Vesalius wel open) Op 24 december sluiten we 
onze deuren om 16 uur. Verloren maandag in de dienstencentra:  bestel tijdig je 
appelbol en/of worstenbrood

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, tel  03 663 77 07 – 
fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
onze sportlessen starten op maandag 7 januari : Nieuw : stoelyoga: ideaal voor 
mensen die nood hebben aan zachte bewegingen.
Ma 07/01 om 14.30 uur: verloren maandag : onze burelen zijn gesloten vanaf 
15.30 uur
Di 08/01 : wandelen Brasschaat
Wo 09/01 van 15 tot 16 uur: nieuwjaarsdrink, iedereen welkom
Do 10/01 om 9.30 uur: PC club
Vr 11/01 om 9.30 uur: mandala tekenen

Vr 18/01 om 9.30 uur: zentangle
Ma 21 /01 om 14 uur: gezelschapspellen en smulnamiddag : eclairs
Di 22/01 : wandelen
Do 24/01 om 10 uur boekvouwen
Schrijf in voor het bezoek aan de kathedraal van Antwerpen op 30 januari

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, dc.vesalius@
ocmwbrasschaat.be
Nieuw aanbod bij de sportlessen vanaf 7 januari : yoga als pijn bestrijding

Ma  07/01 om 14 uur: worstenbrood en appelbollen
Do 10/01 om 10 uur: computerclub
Di 15/01 om 13 uur: breien “moeders voor moeders”
Vr 18/01 van 14 tot 15 uur: nieuwjaarsdrink
Ma 21/01 om 14 uur: “alle hoogtepunten van het muziektheater” door Jef

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 
43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

ze gerust mee
Maandagochtend: AQUAREL. Je kan nog aansluiten
Maandagnamiddag: 13.30 – 16 uur zangstonde: gratis
Op dinsdagnamiddag is het hier hobbymoment,  iedereen welkom = gratis
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan sportoase 
(9.45 - 11.15). gratis
Woensdagochtend: leren tekenen
Woensdagnamiddag: schaken: iedereen welkom = gratis
Vr 04/01: 9.30 uur: Spaanse conversatie.  Ook op 18 /01 
In de week van 7 januari starten onze sporten terug op: nieuw: Stoelyoga op 
woensdagochtend
Ma 07/1 : VERLOREN MAANDAG
Ma 14/01: bingo  en kantklossen
Di 15/01 om 9.30 uur: vraaguur genealogie (stamboomkunde / familiekunde)
Di 15/01 om 15uur : Nieuwjaar: info, hapje en drankje voor onze bezoekers 
Vr 18/01: kegelen in Kegelkluis mét maaltijd: afspraak om 10 uur terminus tram 3
Ma 21/01: naald en draad
Di 22/01 om 13.30 uur: workshop: wegwijs in de Cloud
Di 29/01 om 13.30 uur: workshop: WhatsApp
Di 05/02 om 13.30 uur: workshop: Mappen bestanden op orde zetten
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Uitverkoop wegens 
       verbouwing

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

KLEINE EN GROTE 
RENOVATIEWERKEN 

interieur, bezet, 
gyproc, isolatie, 

electriciteit, 
schilderen, ramen, 
deuren, speciale 

projecten. 

0496/781 768 
zibi.arte@gmail.com

THUIS
VERPLEGING

Kim Roggeman
Yasmin Dingemanse

03/430 83 48
Thuisverpleg-

ing.kim-yasmin@
outlook.be

Regio Antwerpen Noord

BIORESONANTIE-ANA-
LYSE. Een compleet an-
dere manier om begaan 
te zijn met je gezondheid. 
Meer info op www.biore-
sonantie.com.

Ben zelfstandig tuin-
aanlegger en zoek te-
vens zelfstandige om te 
helpen. 0474/994.675

Rommelmarkt  KLF 
‘DE XXXIV’

Op zondag 3 februari 2019  
organiseert de KLF’ De XXXV’ 
een rommelmarkt in Zaal Es-
kapade – Kapelsestraat  te 295 
Kapellen van 9 tot 17 uur. In-
kom 1 euro. Info 0497 27 20 26

Als thuis blijven niet 
meer gaat 

Familiegroep Hof de Beuken 
komt samen op 17  januari 
2019 van 14u tot 15,30 in Hof 
de Beuken, Geestenspoor 73 
te Ekeren.  Onderwerp:  als 
thuis blijven niet meer gaat 
voor personen met dementie 
- voorlopige bewindvoering. 
Inschrijven niet nodig, gratis. 
Meer info:  0486/817889 Ria 
Van den Broeck of email:  
jansen.vandenbroeck@gmail.
com

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

Pasar activiteit
Nieuwjaarswandelzoektocht

De traditionele nieuwjaarswandeling wordt dit jaar omgevormd tot 

26 januari, wanneer de meeste familiebezoeken gebracht zijn, 
gaan we op stap in en rond het domein Wallstein te Achtmaal.  
Je kan uit 4 wandelingen kiezen : groen 3.5 km, geel 4 km, rood 
5 km en blauw 11 km.  Vorm een groepje, kies je afstand en vul 
op het formulier in welke volgorde je de plekken tegenkomt op de 
foto’s.  Het domein Wallstein is in beheer bij Natuurmonumenten, 
dus aan groen, vogelgezang en landschappen geen gebrek.  Na 

paden soms modderig kunnen zijn en kies voor goed schoeisel.  
Veel pret bij het zoeken naar de plekken waar de foto’s geno-
men zijn en smakelijk.  Wie nog zin heeft kan na de middag nog 

Zaterdag 26 januari 2019 om 09.30 u aan de Bib, Dorpsstraat, 
2990 Wuustwezel.  Van hier met carpool naar het vertrekpunt.  Je 

4, 4558 JK Achtmaal (gelieve dit aan Eric door te geven) Kosten 
: leden 25 €, niet-leden 27 € Inbegrepen : formulier met foto’s, 

dranken voor eigen rekening.

BE26 7755 9075 9929 VOOR 16 januari ’19 met vermelding van 
het aantal leden, niet-leden, eventueel de gekozen afstand. Info 
bij Eric op 0479/84 29 80 of evango@skynet.be

Te koop: 2 gr. treinbiels 
385x27x14. Elec. weide 
schrikapp. 220V. Coltec. 
7 beton zeugenvoeder 
bakken 150cm lang. Al-
luminium melkkit, 2 trak-
torbanden Oka. 0494/479 
015 na 21u.

Te huur: in rustig geb. re-
cent mod. glvl app. tuintje 
terr., gar. alsook mooi 
app 1e V. 2 slpk, terr., gn 
lift, rust. omg. Brass. C. 
Hofstr. 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

68 jarige vrijgezel zoekt 
vriendin. 03/653 11 52

App. te huur: 2de ver-
diep. Living, hal, inge-
maakte kasten en inge-
richt. 1 badkamer met 
bad - douche, groot terras, 
wc, 2 slaapkamers. Hoek 
Veldstr. Lage Kaart 325, 
Brasschaat. Geen huis-
dieren. Tel. 03/653 05 65 
tussen 17u-19u.

Opruiming inboedel na 
uitzetting huurder, overlij-
den, verhuis, rust-/verzor-
gingstehuis, geen opkoop 
of stockage. Offerte na 
afspr. 0486/241 623

FEMMA KAART 
BLOEMSCHIKKEN

2 nieuwe reeksen 5-delige 
curcus bloemschikken. 1ste 
reeks: 23 jannuari,20 febru-
ari,20 maart,24 april, 22 mei.
2de reeks: 12 juni,25 septem-
ber,23 oktober,27 november,

-
hoorn, Hoge Kaart 80 om 19 
uur. Deelnameprijs: 50 eur. 
Femma leden - 55 eur. niet 
leden. Inschrijven en info: Vi-
viane Free tel.0488 57 07 07. 
Betaling via rek.nr. Femma 
Kaart BE 64 7895 3915 8552 
met vermelding bloemschikken.

Tekenen beginners, famili-
ale sfeer. Info: 0472/883 227

Te huur: Luxe app. 2eV 
met lift gr. liv. + terr;, 2 slpk 
+ gar., voll. ing. kkn Mo-
lenweg 11, Brassch. €930 
+ € 20. onm. vrij, uiterst 
geschikt voor senioren. 
Tel. 03/605 90 01

Te huur: glvl app., 1 slpk, 
keuken, terras, badka-
mer, du Boislei 59. GSM 
0495/922 233



actueelparkbodeactueel
start werken op 7 januari!

Pauwelslei in nieuw jasje

Op maandag 7 januari start fase 2 van de 
heraanleg van de Pauwelslei. Fase 2 is het 
stuk tussen Heislagsebaan en 
Miksebeekstraat.

Er komen volwaardige parkeervakken. 
Nieuwe bomen en beplanting zorgen er-
voor dat het groene karakter van de straat 
behouden blijft (foto onderaan resultaat van 
fase 1).
De huidige verkeersdrempels ter hoogte 
van Turfaard en Hoogbos maken plaats 

verkeersveiligheid in de Pauwelslei te 

en Fortsebaan.

beperkte hinder
De werken starten op 7 januari. Eerst 
worden zieke bomen gerooid. Om veilig 
en snel te kunnen rooien, wordt de rijbaan 
gedurende twee weken volledig afgesloten 
voor alle gemotoriseerd verkeer. Alleen 

plaatselijk verkeer is toegelaten. Er is een 
omleiding voorzien. Na de rooiweek is er 

Als alles volgens plan verloopt, zit de 
Pauwelslei eind mei 2019 in een nieuw 
jasje.

rioleringswerken Bredabaan 
fase 1 bijna klaar
De rioleringswerken op de Bredabaan, 
tussen Het Innemen en Heislagsebaan, 
zijn ondertussen klaar. Normaal was de 
aannemer meteen gestart met de tweede 
en laatste fase, tussen Heislagsebaan en 
Prins Kavellei. Maar omdat rioleringswer-
ken vaak onderbroken moeten worden bij 
vrieskou of hevige regenval, werd beslist 
om deze werf even op pauze te zetten 
tijdens de wintermaanden.
Zo kunnen de werken aan de Pauwelslei 
vroeger starten dan gepland. We stemmen 

gemeente dus beter op elkaar af, met 
minder hinder als gevolg.

meer info

logeren in Vlaanderen

Logeren in Vlaanderen vakantieland is er! 

via www.logereninvlaanderenvakantieland.be.

huurwaarborglening van 
het Vlaams Woningfonds

Bij het Vlaams woningfonds kan je beroep 
-

een woning of appartement met uitzonde-

De huurwaarborglening
 » is renteloos;
 » moet worden terugbetaald in  
24 maanden;

 » heeft een maximum dat oa wordt 

personen ten laste en de ligging van de 
woning/appartement;

 » kan kosteloos worden aangevraagd 
 

1 januari 2019. 

Bij de beoordeling van je aanvraag
 »  
bevolkingsregister;

 » mag je inkomen de vastgestelde  

 » moet je voldoen aan de voorwaarden 
rond eigendomsbezit (je mag geen 
eigenaar zijn);

 » mag de ondertekening van de  
huurovereenkomst maximaal  
3 maanden geleden zijn;

 »  
hebben naar aanleiding van het  
aangaan van een krediet.

meer info
www.vlaamswoningfonds.be/
huurwaarborglening

samenaankoop bloemenzaden
fauna-akkers

Wildbeheereenheden, imkerbonden, 
natuurverenigingen, landbouwers, 

om een stuk grond in te zaaien met een 
bloemenweide?

de Voorkempen zaadgoed bestellen 
voor bloemrijke akkers. Dat is mooi voor 
het oog en goed voor onze inheemse 

kunnen we een prima prijs/kwaliteit 
voorleggen.
De bloemen en kruiden trekken 

kleine zoogdieren vinden er de ideale 

Alle info over de samenstelling van de 
mengsels vind je terug op 
www.rldevoorkempen.be of telefoneer 
naar 03 312 87 11.
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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 wij 
heerlijke namiddagen. Pannenkoeken, BBQ,...

Heb je zelf iets te vieren? In de aansluitende 
feestzaal maken wij van elk moment een 
ware belevenis. Contacteer ons voor onze 
mogelijke formules.

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

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

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

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
De ontdekking van het menselijk lichaam in de Lage Landen 
lezing door prof. em. Paul Broos. dinsdag 15 januari 2019 om 
20 uur in het Sint-Michielscollege i.s.m. de Ouderraad Secun-
dair Onderwijs van het Sint-Michielscollege Brasschaat In de 
2de eeuw stelde Galenus dat onze gezondheid afhangt van 
het evenwicht tussen de humores of de vier lichaamssappen. 
Bijna 1500 jaar lang werd die theorie onfeilbaar ge-waand, tot 
Andreas Vesalius in de 16de eeuw Galenus’ leer naar de prul-
lenmand verwees. 
Tussen de 16de en de 18de eeuw stuurden enkele anatomen uit 
de Lage Landen de me-dische kennis grondig bij. Hoewel hun 
ontdekkingen mijlpalen zijn in de ontrafeling van de geheimen 
van het menselijk lichaam, raakte hun naam in de vergetel-
heid. Paul Broos, oud-Brasschatenaar en oud-leerling van het 
Sint-Michielscollege in Brasschaat, dook in de archieven van 
de Koninklijke Bibliotheek en selecteerde er tal van prachtige 
gravures, die het belang van deze vergeten wetenschappers 
onderstrepen. Zo plaatst hij hen weer voor het voetlicht. Prijs: in 
voorverkoop: € 12;  DF-cultuurkaarthouders € 8;  <25 jaar € 4. 
Aan de kassa betaalt u € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang. 
Plaats: Sint-Michielscollege, zaal Vriesdonk, Kapelsesteenweg 
72, 2930 Brasschaat Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.
be, of Cruysweegs (tel. 03 651 51 60), of activiteiten@davids-
fondsbrasschaat.be 

SVB Driehoek
8 januari 2019 
20:00 Oefenmatch: Eerste 
Elftal - Maria Ter Heide
12 januari 2019 
09:00 Wit-Rood Antw. - U11 B
09:00 U6 B - Antonia
09:30 Oostmalle - U10A
09:30 Maria Ter Heide - U8 B
10:15 U7A - Mariaburg
10:15 U7 B - Kalmthout
11:00 Horendonk - U10 C
11:15 Ekeren Donk - U9 B
11:45 U15 C - Olse
12:00 City Pirates Antw. - U6 A
12:15 Kalmthout - U10 B
12:30 Simikos - U8 A
12:30 Nieuw Stabroek - U9 A
13:00 Eendr. Zoersel - U17 B
13:30 Horendonk - U11 A
13:45 U15 B - Zwarte Leeuw
13:45 U12 B - Loenhout
14:00 Nijlen - U17 A
15:45 U15 A - City Pirates
16:15 U12 A - Gooreind
17:45 U21- Oostmalle
13 januari 2019 
10:00 Dames - Bacwalde
10:00 Reserven C - Ossmi
10:30 Ranst - U13
11:00 Simikos - Reserven B
15:00 1ste elftal - Vos Reinaert

KFC Brasschaat
vrijdag 11 januari 2019 
20h00: Res A - Ekeren Fc
Playstation tornooi senioren 
zaterdag 12 januari 2019 
09h30: U7 B - S.V. Noorse
09h30: U7 A - K. Brecht Sk
11h00: U8 B - K. Wuustwezel Fc
11h00: U8 A - K. Wuustwezel Fc
11h00: U11 - F.C. Seja
12h30: U12 B - V.K. Simikos
Playstation tornooi U7 tot U17 
zondag 13 januari 2019 
09h30: U15 - K. Rac. Emblem
10h00: U6 - R. Capellen Fc

Bijverdienste? Gezel-
schap voor mindervalide 
zaterdag- of zondagmid-
dag. 0496/353 601

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

Te koop: Vakantiehuis 
in Frankrijk Parc du Haut 
Languedoc, Hérault. Ge-
lijkvl.: Living 60m² open 
keuken. benedenverd.: 
60m² met badkamer. Boven-
verd.: Badkamer, 2 slaapk. 
+ mansarde (6 bedden) 
twee terrassen 60m². Tuin 
1200m² Aan de rand van 
een klein dorpje in bosrijke 
omgeving op 5km van het 
Stadje Labastide-Rouairoux 
(winkels) Prijs: €125.000 
(volledig bemeubeld). Voor 
foto’s en inlicht. 03/664 75 09

Te huur Appartement 
2slpk 1buro/dressing,nieu-
we ing. keuken,garage,inl.
dche 2de verd. zuinig 
verwarmd door warmte 
pomp.795Eu+40Eu/mnd. 
dicht bij centrum v Bras-
schaat. 0475/914109. 

Nog 2 plaatsen vrij! 
Schrijf je in voor ‘Tekenen 
voor starters‘, 7 superleu-
ke tekenlessen bij Atelier 
Creante van 12 januari 
t.e.m. 23 februari op za-
terdag van 9.30 u tot 12.30 
u. Info op facebook.com/
ateliercreante Inschrijven 
via ateliercreante@gmail.
com Gewoon doen!

Ik kom uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen. 
Gsm: 0488/863673 
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Verbonden agent, FSMA 047448, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België, BTW 0403.552.563, RPR Leuven.

EDPBVBA

verzekeringen

EDPBVBA verzekeringen
Kaartseplein 9 | Bredabaan | 902 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 653 19 98 | edp@verz.kbc.be | www.edpverzekeringen.be

Elst-Dictus bvba is vanaf nu

EDP Verzekeringen
Deze nieuwe naam staat voor Elst - Dictus - Peeters. Zoals jullie al merken
is er een naam bijgekomen. Dirk Peeters is al een tijdje als vennoot mee 
in de zaak gestapt. Dit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan, daar-
door wijzigen we onze naam! Voor alle duidelijkheid, er verandert niets 
aan onze werkwijze of de behandeling van uw verzekeringen.
Wel is EDP Verzekeringen vanaf nu het nieuwe begrip.
Alle bestaande klanten maken kans op 1 van de 3 citytrips 
ter waarde van €500.

ELST – DICTUS - PEETERS

ELST – DICTUS - PEETERS

Brasschaat

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

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

Schilder- en decoratiewerken

AUGUSTYNS
Familiebedrijf sinds 1967

Zelfwerkend patroon

Vossendreef 18 • 2990 Wuustwezel
Tel. 03/633 17 97 • Fax. 03/633 18 01

GSM 0495/253 606 • info@augustyns.be • www.augustyns.be

B
V

B
A

Dakherstellingen, ver-
nieuwen, isolatie, goten. 
0489/717 125

Student zoekt werk, tuin, 
klusjes. Spr. Eng & fr. 
0489/064 136

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

Nareka wandelingen
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 
3 uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen 
is welkom! Januari: Zo 13.01.2019 -Grenspark: Ravenhof- Start: 
14u ? Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek Thema: 
Moretusbos gescheiden door drie grenspalen.- Gids: André 
D’Hoine Zo 20.01.2019°-Grenspark: Steertse Duinen- Start: 10u ? 
parking manege De Wolf, Staartsestraat 55, 4635 RC Huijbergen 
NL Thema: Van productie- naar natuurlijk productiebos.-Gids: 
Fred Severin ° wandeling in samenwerking met IVN

Sint-Jozefparochie-Driehoek
Stiltemoment: woensdag 9 januari om 19.30 u. in de kapel.

‘Eenheid en vrede (met alle kleuren van de regenboog)’

Met Kerstmis zongen we over vrede onder alle mensen. Het is 
mooi waar wij van dromen: dat verschillen niet zorgen voor oorlog 
en haat, ruzie en scheiding. Dat verscheidenheid juist een rijkdom 
mag zijn, die de verbondenheid versterkt. Zoals elke kleur apart niet 
de regenboog maakt, maar samen.  Eerbied veegt de verschillen 
niet weg, maar houdt ze juist samen. Mooi is de vrede waar wij van 
dromen, mooier wordt ze als ze ook waar wordt.Iedereen welkom!
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Vraag je gratis 

pocket asbak 

op café of in het 

gemeentehuis!
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

HOEVENEN
HOGE WEG 304
Centraal gelegen halfopen bebouwing op een 
perceel van 784 m². Deze te moderniseren woning 
beschikt over 2 slaapkamers, 2 badkamers, living 
met ruime zitplaats erachter, garage en grote tuin 
met mooi uitzicht op landerijen. EPC: 728

€ 239.000

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

€ 219.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBERENDRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLEN 

EKEREN

EKEREN

EKEREN

MIKHOF - SECTIE C - PERCEEL 0074 K 2
Perceel bosgrond met oppervlakte van 2.415 m2 
en breedte van 32 meter. Groene en rustige ligging 
nabij domein ‘de Mick’ en Maria-ter-Heide.

€ 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

€ 349.000

BERGSTRAAT 52 - 2DE
Gunstig gelegen ruim app mt 2 slk in verzorgd en 
goed onderhouden gebouw te ‘Brasschaat-Kaart’.
Bwjr 1994.Lift aanwezig. Voorzien van alle heden-
daags comfort. Garage mogl mits meerprijs.Aan-
gename ligging nabij winkels,scholen en openbaar 
vervoer,op kleine afstand van centrum. EPC: 206

€ 219.000

DE BORREKENSLEI 10 - 1STE
Verzorgd en goed onderhouden appartement 
met 2 slk in kleinschalig gebouw in centrum.
Autostaanplaats inbegrepen. Aangename ligging 
bij Bredabaan,winkels en openbaar vervoer.Het 
park van Brasschaat op wandelafstand.Mogelijk 
garagebox bij te kopen mits meerprijs. EPC: 100

€ 229.000

ZEGERSDREEF 82
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële 
woonomgeving.De Zegersdreef is een mooie 
boomrijke verbindingsstraat tussen de Frilinglei 
en woonomgeving ‘Kaart’ op kleine afstand van 
het centrum. Bouwjaar 1960.Woning is te moder-
niseren. gemodeniseerd te worden.Perceelopp 
600 m². EPC: 705
€ 260.000

REINAERTLEI 8 - 1STE
Verzorgd en goed onderhouden appartement 
met 2 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

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

ZEGERSDREEF 84
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële 
woonomgeving.De Zegersdreef is een mooie 
boomrijke verbindingsstraat tussen de Frilinglei 
en woonomgeving ‘Kaart’ op kleine afstand van 
het centrum. Bouwjaar 1960.Woning is te moder-
niseren. gemodeniseerd te worden.Perceelopp 
600 m². 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

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

EDISONLAAN 14
Charmante gezinswoning op een perceel van 
405 m² gelegen in een kindvriendelijke wijk met 3 
of 4 slaapkamers en grote tuin. Te renoveren met 
authentieke elementen. EPC: 558

€ 179.000

MARKT 1A - 1STE
Gunstig gelegen leuk appartement met 2 ruime 
slaapkamers op aangename ligging in centrum 
van Ekeren bij dorpsplein. Openbaar vervoer in 
de directe nabijheid. Geen lift. EPC: 210

€ 160.000

BERGSTRAAT 40
Prachtig gerenoveerde halfopen woning met 3 
slapkamers en ruime tuin met zij- ingang. Aan-
gename ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ in directe 
nabijheid van winkels, scholen en openbaar ver-
voer. Mooie afwerking en voorzien van alle modern 
comfort. Instapklaar. EPC: 178

€ 375.000

ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande uit 
5 woongelegenheden. Nu nog beschikbaar: glv-
studio met tuin prijs € 168 800. Appartement op de 
1ste verd met 2 slk en ruim terras 15 m² prijs € 193 
200. Autostaanplaatsen en kelders beschikbaar in 
de ondergrondse parking mits meerprijs. Epeil:70. 
Centrum Kapellen!

KLOOSTERSTRAAT 102
Magazijnruimte met appartement erboven gele-
gen in het centrum van Ekeren. Het gelijkvloers 
heeft een oppervlakte van 360 m² en is verhuurd. 
Op de verdieping vinden we een appartement met 
2 slaapkamers, terras en zolder (met vaste trap) 
van 43 m². EPC: 422

€ 279.000

BRASSCHAAT

HOEVENEN

STABROEK

BRASSCHAAT

MARKT 6 - DAKAPPARTEMENT
Fantastisch gelegen penthouse in hartje Hoevenen. 
Voorzien van 2 slaapkamers, ruime badkamer en 
leefruimte. Ook de open keuken en het Zuid-Oost 
geörienteerd terras zijn een groot pluspunt. Auto-
staanplaats mogelijk.

€ 299.000

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

BRECHTSEBAAN 56
Gezellige en goed verzorgde woning. Ind.: Glv 
inkomhal, living, keuken, badk., apart toilet, waspl., 
overdekt terras en mooie tuin. 1ste verd. 3 slpks. Met 
kelder en zolder.  Achteringang voor fiets. Aparte 
garage + oprit voor 3 wagens. Goede ligging 
nabij school, voetbal, openbaar vervoer. EPC: 651

€ 299.000

SCHOTEN
WILGENDAALSTRAAT 21
Deze leuke woning met mogelijkheden (nog verder 
af te werken) is rustig gelegen vlakbij het centrum 
van Schoten.  Glv.: inkomh., toilet, living, open keu-
ken, badk., tuin + achteraan een bergplaats/atelier 
met aparte cv ketel gas.  Op de eerste verdieping 
zijn er 3 slpks.  Met kelder. EPC: 564

€ 209.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

HOEVENEN
BUXUSLAAN 25
Goed gelegen halfopen bouwgrond van +- 577m². 
Rustige omgeving.

€ 179.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
VAN HEMELRIJCKLEI 80/82
Nieuwbouw assistentie-flat met 2 slk in mooi 
afgesloten parkdomein ‘Prins-Kavelhof’ nabij het 
centrum van Brasschaat.Het gehele domein telt 191 
assistentie-flats. Er zijn verschillende ontspannings-
mogelijkheden, een receptie en lunchrestaurant. 
Mogelijkheid tot huren van ondergrondse auto-
staanplaats. EPC: 66
€ 298.500

(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-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG) (VG-WG) (VG-WG)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(GVG-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-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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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
ANTWERPEN: Italiëlei 49 - appartement  5de V met  in-
kom, vestiaire, WC, living, keuken met terras, badkamer 
met doorgang, 3 slaapkamers  waarvan 1 met terras, 
kelder 5 en garage 14.

TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

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

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

verhuizingen

meubelopslag
huurwagens

2990 Loenhout

verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

VDD Interieur - raamdecoratie & tapijten

Gratis opmeting en offertes

Bredabaan 467 • 03 337 15 25 • info@vdd-interieur.be
www.vdd-interieur.be                     VDD-interieur....

SOLDEN, -10%, -20% tot -30% op bepalde stoffen voor vouw-
gordijnen en tot -35% korting op duorolgordijnen tot eind januari

mazout? 

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

in het plaatsen van

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

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

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

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Spitten van tuinen.
Uitgraven van opritten 

terreinen.
Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65

KRAANMAN GEVRAAGD

Gevraagd:

KLUSJESMAN
ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Poetsvrouw m. erv. die 
graag poetst zoekt werk. 
Nt-rookster, v.r dinsd. 

Klusman, inr. elektr. gara-
gedeur rolluik vliegeraam. 

Brandhout te koop. -
-

-

www.gardenpassion.be 

Alle renovaties, behang, 

A
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken

-
wen en verbouwingen. 

Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67
www.verbouwingenbenbogaerts.be

Alle schilderwerk binnen 

Te koop: Droog brand-
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LDBS INSURANCE is een dynamisch verzekeringsmakelaar 
in Kapellen.

Om ons serviceniveau aan te kunnen houden en te
verbeteren zijn we op zoek naar:

Productiemedewerk(st)er
verzekeringen

(voltijds)

 (of gelijkwaardig door ervaring)
- U getuigt van zelfstandigheid met oog voor het team
- U woont (bij voorkeur) in het Antwerpse

- Ervaring met Brio is een pluspunt

- Een aangename werkplek op een toplocatie in het groene
 Kapellen
- Een uitdagende job met veel afwisseling

Interesse?
Richt uw sollicitatie met cv aan : peter.bolsens@ldbs.be

Antwerpsesteenweg 253 • 2950 Kapellen

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 675/mnd € 995/mnd

€ 248.500,- € 219.000 € 249.000

€ 690/mnd

TE HUUR:
Wuustwezel, Bosduinstraat 15

TE HUUR:
Brasschaat, Hofstraat 32

TE KOOP:
Merksem, Distelhoek 32

TE KOOP:
Ekeren, Kapelsesteenweg 637

TE KOOP:
Kapellen, René De Pauwstraat 50

TE HUUR:
Brasschaat, De Tomermaat 30

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

app 1eV 2 slpk gar app 2eV 2 slpk App 2eV 2 slpk gar 

app HOB 2eV 3 slpk 

MATRIX NV
Bredabaan 661 
2930 BRASSCHAAT 
03 650 10 20
www.matrixnv.be
40187 CA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

Pensioensparen
AFSPRAAK
Maak een

Meer info over de voorwaarden over pensioensparen via een levensverzekering vindt u in  
ons kantoor of op  www.dvv.be/pensioen.

Oef, uw DVV-consulent kent u.

Gelukkig, want voor 
pensioensparen bent u  
beter af met iemand die u,  
uw dossier en uw situatie 
kent. 

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 11/2018

  PENSIOENSPAREN

Ga snel langs bij uw DVV-consulent in uw buurt 
voor het juiste advies over pensioensparen.
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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

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

Te huur: Centrum Bras-
schaat app. 2 slaapka-
mers + Mw. keuken en 
badkamer bergplaats + 
autostaanplaats. Vrij: 1 
maart, hrprijs: €790. Tel.: 
0497/031 138, na 18u. 
03/653 19 08

Te  k o o p  M e r c e d e s 
160B benzine, 01/2010, 
84.400km, blauw metaal, 
airco, PDC, navigatie, 
verwarmb voorzetsels, 
afneemb trekhaak, radio/
CD, ....,zomer-en winter-
banden op velgen, prima 
staat, 10.000 euro, gsm 
0477322416. 

GEZOCHT: Oppas kleu-
ter 2,5 jaar. Ophalen v. 
school, thuis spelen & 
gezonde snack geven. 
(12u./w.) Van 15 tot 18u., 
niet op woensdag. Re-
levante ervaring - eigen 
wagen - NL. Contacteer 
Ellen: 0485 - 602.405. 

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Ook zaterdag en 
zondag. 0486/430 828

Te huur app. 2de verd. 
Pastorijstraat 20 Bras-
schaat,  Onm. Vr i j ,  2 
slpk-garage, € 700. Tel. 
0470/313 126

BEZOEK ONZE
WEBSITE

De Kringwinkel en het CAW Antwerpen sloegen de handen in elkaar voor een massale inzamelactie 
van slaapzakken. En met een mooi resultaat: ze zamelden meer dan 200 slaapzakken in! De slaapzak-
ken werden overhandigd aan de daklozen van het CAW Outreach. “Begin december lanceerden we 
een oproep aan onze klanten om hun slaapzakken te komen doneren in één van onze winkels. Die 
zouden we dan eind december, vlak voor kerst, aan daklozen in de opvang van het CAW schenken.” 
vertelt Louise Vrints, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen (en Brasschaat). 
“Het was de tweede keer dat we deze actie organiseerden en deze keer hebben we meer mensen kun-
nen bereiken, wat natuurlijk geweldig is.” De Kringwinkel Antwerpen zamelde deze maand meer dan 
200 slaapzakken in voor de Outreach werking van het CAW. “In 2017 hebben 872 mensen gebruik ge-
maakt van de nachtopvangcentra van het CAW. Met deze inzameling kunnen we toch al een behoorlijk 
deel daarvan verder helpen om de winter door te komen.” vertelt Louise. “Op donderdag 20 december 
om 15u werden de slaapzakken in het Centraal Magazijn van De Kringwinkel Antwerpen opgehaald en 

KRINGWINKELS OVERHANDIGEN SLAAPZAKKEN AAN DAKLOZEN

KFC BRASSCHAAT - 4DE WINTERTORNOOI FRANS VAN BERGEN
Dank aan de voor zitter, ondervoorzitter, al de bestuursleden, de trainers, het 1ste elftal, al de 
senior spelers, scheidsrechters en medewerkers voor het helpen organiseren en coördineren van 
een fantastische vierde editie van het wintertornooi. Het was een gigantisch succes met wel 172 
deelnemende ploegen uit de provincie Antwerpen. In onderstaande al onze winnaars volgens 
categorie! U6: Turksport, U7: Alberta Schilde, U8: Berchem Sport, U9: Sporting Borgerhout, U10: 
City Pirates Merksem, U11: Zandhoven, U12: Sporting Borgerhout, U13: Hoboken, U15 Capellen. 
Bij deze wil ik ook de Gemeente Brasschaat, onze middenstanders, sponsors, schenker van de 
bekers, supporters en symphatisanten bedanken. Vriendelijke groeten, Frans Van Bergen.

Ons Klei-atelier is open: alle weken behalve tijdens 
de schoolvakanties. di. van 19u30 tot 22u - woe 
VOLZET - do van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 
16u. Start di 15 jan. Bijdrage in onkosten € 5 per 
sessie. Voor deze ateliers is er altijd begeleiding 
aanwezig. Het is wel belangrijk dat er eerst een 
introductie reeks boetseren is gevolgd of de nodige 
basiskennis om zelfstandig te kunnen werken. 
Periode Januari -februari 2019 Aquarel  di. van 
19u30 tot 22u. 15, 22 en 29 jan. en 05, 12 en 19 
feb -  6 lessen. Lesgever: Guido Torfs, € 48.
Olieverf en acryl di van 19u30 tot 22u. 15, 22 en 
29 jan en 05, 12 en 26 feb - 6 lessen. Lesgever: 
Mieke Jacobs, € 48

VOLWASSENENATELIER ‘T KRATJE VZW

en 25 apr.
Bloemschikken voor... niet enkel voor mannen! 
2 en 23 apr.
Inschrijven: bij voorkeur via www.kratje.be, ate-
lier@kratje.be of bij de secretaris 03-663.37.14. 
Voor de kleiateliers is geen inschrijving nodig en 
de € 5 wordt ter plaatse betaald. Voor de cursussen 
vragen we de deelnemers om vooraf in te schrij-
ven en te betalen op rekening BE11 7331 6109 
9448, van Volwassenenatelier ‘t KRATJE vzw, 
Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind-Wuustwezel. Bij 
overschrijving noteert u uw naam, de dag en de 
naam van de cursus of workshop

IMRA 2019
De Academie voor Mineralogie 
(ACAM) vzw organiseert op 
zaterdag 23 februari 2019 van 
12u tot 18u en zondag 24 fe-
bruari 2019 van 10u tot 17u30 
haar internationale mineralen-, 
edelstenen- en fossielenbeurs 
‘IMRA 2019’. Het gebeuren 
vindt plaats in het ‘Event Cen-
ter’ van KINEPOLIS – (Zaal 
Hollywood) – Groenendaallaan 
394 – ANTWERPEN. Bereik-
baar met tramlijn 6.
Door zijn grote verscheidenheid 
aan mineralen, fossielen, edel-
stenen, sieraden, kunstvoor-
werpen, instrumenten, gereed-
schap en vakliteratuur is deze 
beurs beslist de moeite waard. 
IMRA 2019 zet de deuren niet 
alleen open voor specialisten 
ter zake. Iedereen die beroeps-
halve of vanuit liefhebberij met 
deze tak van de natuurweten-
schappen te maken heeft, voelt 
zich erdoor aangetrokken. Ook 
de toevallige bezoeker raakt 
ongetwijfeld geboeid door die 
fascinerende wereld van mine-
ralen, door die wonderbaarlijke 
pracht aan kleuren en kristal-
vormen... Ook juwelen met mi-
neralen of fossielen schitteren 
in al hun pracht.
Tijdens de beurs kan men ook 
nu weer gratis zijn edelstenen 
op hun echtheid laten onder-
zoeken (voor zover men aan de 
vraag kan voldoen). 
In het cafetaria zijn dranken en 
broodjes te verkrijgen.
Wie meer inlichtingen wenst 
over deze beurs kan hiervoor 
best contact opnemen met 
Ghilaine (Suzy) Hofmans, 
Tel.03/5690175 – GSM: 0496-
146503 of per E-mail:
suzy.hofmans@telenet.be
info@acam.be - www.acam.be

Ruil je punten om bij 
Blokker of Carrefour voor 
compleet pakket stickers.

De bijhorende Artis Historia 
boeken zijn eveneens 

bij Blokker en Carrefour 
verkrijgbaar.
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Verzamel 250 Artis 
Historia punten

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
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www.q-immo.com            0473 403 454 of 0476 940 567

Q-immo wenst u een prachtig 2019 toe!

JANUARI ACTIE:
U ontvangt een gratis EPC en elektriciteitskeuring van ons!(*)

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

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

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

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

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

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

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:  13:00 - 17:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

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

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat appartement 
2de verd, living, slpk,bu-
reel, bergplaats,balkon, 
lift. 685€+75€ kosten, 
onm.vrij  tel 0470/313 126

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

Onderhoud tuin, snoei-
werk of opkuisen blade-
ren? Bel gerust 0497 26 
21 47.  

Goedkope websites, we-
bapps en mobile apps: 
E-mail: ol ivierverhae-
gen1@hotmail.com GSM: 
0496/771 211
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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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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 

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

INDIEN ER NOG WERKEN MOGEN WORDEN UITGEVOERD IN DECEMBER EN JANUARI 
GENIET U VAN 20% EXTRA KORTING OP UW PRĲSOFFERTE
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D
S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.be

Wij kopen uw eigendom !

0475/214 393  -  0475/763 627

GEZOCHT: (project)gronden en 

te renoveren woningen. 

Komt uw eigendom in aanmerking?

Brasschaat-Dullingen 39

0488 600 507

TE HUUR € 1.250/MND

Deze half open be-
bouwing inclusief 
garage is afgewerkt 
met hoogwaardige 
materialen! Indeling; 
Inkomhal met aparte 
toilet, ruime woon- 
en eetkamer, geïn-
stalleerde keuken 
(kookplaat, vaatwas-
ser, oven en micro-
golf), berging voor 
was-en droogmachi-
ne, aangelegd terras 
en tuin. Eerste ver-
diep: aparte toilet, 
2 slaapkamers en 
badkamer met bad 
en douche. Tweede 
verdiep: 2 slaapka-
mers en ruime ber-
ging. Ruime garage voorzien. Beschikbaar vanaf 1/01/2019. 
Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 0488/60.05.07.

Te koop: Brandhout, eik, 
beuk. Gezaagd, gekliefd, 
droog. 0484/600 866

Man zoekt werk. Spr. 
Eng., Frans. 0465/976 714

werkman zoekt werk. 
poetsen, tuinonderhoud, 
kleine klusjes, schilder-
werk, enz. Goede refe-
renties. Gsm: 0476/392 
068 Nilson

Man zoekt werk, schil-
deren, tuin en klusjes. 
0486/797 441

-
ter-smartphoneles aan 
huis, mail, internet, foto’s, 
updates, alle merken. 
0479/872 410
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Wij wensen u 
een fantastisch

2019
Wij wensen u 

een fantastisch

2019

Leer de FAST-test op
HERKENEENBEROERTE.BE

KIJK OF DE MOND 

SCHEEF STAAT

KIJK OF ARM/BEEN

MINDER GOED BEWEEGT

REAGEER ONMIDDELLIJK, 

ELKE MINUUT TELT

LUISTER OF PERSOON 

ONDUIDELIJK SPREEKT

HERKEN JIJ DE SYMPTOMEN
VAN EEN BEROERTE?

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

Beperk de schade: bel 112  
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET 
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
Gevelbekleding in sidings eternit
Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, 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

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

met Van Zantvoort dakwerken, 

en met Goedons, Stoffels, Ralph van Wissem,Gregoire

Bezoek showroom op afspraak
Veldlei 5 | 2970 ‘s-Gravenwezel

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com | www.groepgvs.be

SNELLE SERVICE  |  OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE DAKWERKEN

-10%KORTING

VRAAGNAAR ONZEREFERENTIES!

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

WINTERACTIE*

* Vraag naar onze voorwaarden

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

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, Van de Wiellei 178:
Charmante op te frissen halfopen woning, dicht bij het centrum van Brasschaat met 
een garage in de tuin. Gelijkvloers: hal met deur naar de (wijn)kelder, aparte toilet, 
open keuken met aangrenzend de tuin en een overdekt terrasje, eetkamer en living. 
De ramen op het gelijkvloers zijn voorzien van elektrische rolluiken. 1ste verdiep: 2 
slaapkamers, badkamer en een aparte toilet. 2de verdiep: 2 slaapkamers, berging met 
een luik naar de zolder. EPC 215 kWh, elektrische keuring niet conform, Opp.: 287m², 
K.I.: € 1.209 (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7730755)

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)
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BURGELIJKE 
STAND

Scheerlinck Nova 3-11, Schoten
Claes Amélie 12-12, Merksem
Schulpen Marie-Rosalie 14-12, Kapellen
Van Damme Colette 13-12, Schoten
Mergits Bert 13-12, Borgerhout
Man Ella Sum-Yau 12-12, Schoten
Adriaensen Milo 12-12, Brasschaat
Van Bouwel Meyvis Ybe 12-12, Hoboken
De Ruysser Lucas 11-12, Schoten

Meynendonckx Flynn 12-12, Ekeren
Anthonissen Olivier 13-12, Brasschaat
Guss Victor 14-12, Brasschaat
Dufraimont Lize 17-12, Brasschaat
Van Mulder Siem 11-12, Antwerpen
Van Gestel Fenna 17-12, Berendrecht
Verhelst Josefien Pia 15-12, Brasschaat
Heylen Gaston 14-12, Brecht
El Farissi Gabriël 6-12, Merksem

van den Wollenberg Wilhelmus, 62 jaar, Reusel-De Mierden
Haustraete Marie, 87 jaar, weduwe van Verstraeten Roger, Brasschaat
Nagels Anna, 80 jaar, echtgenote van De Breuck Camillus Albertus, Kapellen
Philip Andries, 96 jaar, echtgenoot van Kooke Frouktje, Brasschaat
Everaerts Rosa, 82 jaar, weduwe van Van Bladel Christianus, Brasschaat
Loopmans Marc, 60 jaar, Kapellen
Meynzer Ludovica, 95 jaar, weduwe van Van Tongerloo Frans, Brasschaat
Hodister Leo, 82 jaar, weduwnaar van Segers Josephina, Brasschaat
Van Loon Marcel, 90 jaar, echtgenoot van Van Pelt Juliette, Essen
Bartholomé Renée, 89 jaar, Antwerpen
Van de Looverbosch Louisette, 84 jaar, echtgenote van Cassal Georges, Brasschaat

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):

12-13/01 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

12-13/01 Mertens Els 0478/259 198

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

12-13/01 Dr. Suykerbuyk 03/633 37 30

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

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

Ophaling huisvuil januari

GFT

MAANDAG   14
DINSDAG   15
WOENSDAG  16
DONDERDAG   17
VRIJDAG    18
ZATERDAG   19

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    7
DINSDAG    8
WOENSDAG 9
DONDERDAG 10
VRIJDAG      11
ZATERDAG   12

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Chemokar komt in uw buurt, zie afvalkalender

Papier

Strijk ophalen en terug-
brengen (dienstencheq.). 
0476/631 335 Tanja

Te huur-Deurne, zonnig 
appart., gelijkvl., 1 slpk, 
ing. kkn, badk/douche, 
open koer, bij Rivieren-
hof/tram & bus, 1/2 pers. 
03/326 13 87

Uw dak. Vergeet uw  iso-
latie niet. ook andere wer-
ken aan uw dak, platte 
daken, pannen, leien. Alle 
werken aan uw dak actie 
als ik uw dak zie. 0494/642 
965

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

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

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

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

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

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

Collecties: Ik koop LP’s 
45T, cd, dvd, jazz, pop, 
klassiek. Ook strips, boe-
ken. Beste prijs. 0475/376 
496

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



* Via korting op de instapbijdrage   ** G
eldig op alle beurtenkaarten m

uv kidslessen    
w

w
w

.sportoase/actievoorw
aarden  I  A

anbod geldig tot en m
et 20 januari 2019

€1*

   

Start met 

 
+2**

  

Experience  
days Zaterdag 19 &  

zondag 20 januari

BOVENDIEN  GENIET JE DAT  WEEKEND VANDE ALLERBESTE  PROMOTIES

JIJ KOMT  
TOCH  
OOK? 

jouw Sportoase vind je op 
www.sportoase.be

Geniet een heel weekend van: 
  workshops
  vrije deelname aan groepslessen
  leuke challenges
  animatie voor jong en oud 
  en zoveel meer!
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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

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

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

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

In het kader van hun charity-projecten en hun dienst aan de gemeenschap organiseren Ki-
wanis Club Brasschaat Voorkempen en Kiwanis Club Antwerpen ter Schelde op zaterdag 
30/3/2019 een voorstelling van Nikolini Magic (illusionist / goochelaar), circusartiest Maxim 
en Clown Zappie voor een 300-tal mensen met een motorische en/of verstandelijke beper-
king uit de regio. Deze voorstelling zal plaatsvinden in de Ruiterhal in het Gemeentepark 
van Brasschaat om 14u30.
In onze hedendaagse maatschappij krijgen deze groep personen bijna nooit de kans om 
aanwezig te zijn op zulk een evenement. Als Kiwanis willen wij met dit initiatief aantonen 
dat mits wat goede wil en inzet dit toch perfect mogelijk is, zelf voor een grote groep. De 
deelname voor de genodigden is uiteraard volledig gratis. Ter plaatse zorgen beide Kiwa-
nis Clubs voor de volledige coördinatie, voor de nodige faciliteiten en accommodaties die 
nodig zijn. Hebt u interesse en denkt u in aanmerking te komen om aan deze voorstelling 
deel te nemen aarzel dan vooral niet om ons te contacteren via: michel@vgconsult.be

KIWANIS CLUB ORGANISEERT VOORSTELLING VOOR
MENSEN MET MOTORISCHE OF VERSTANDELIJKE BEPERKING

‘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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

In- en verkoop 
van oud goud 

en juwelen

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246 • Brasschaat
T.: 03 430 20 83

info: 0497 431 767 

Di t/m Vr: 10u-13u
 14u-18u
Za: 10u-16u
Zo & Ma: gesloten

CF Maatwerk & Montage
Gyproc • binnendeuren • 
schilderen • alle binnen-
afwerking alsook maat-
werkkasten en -keukens 

• dressings
0494 596 172 

frank1303coen@gmail.com


