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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.

Paul Van der Auwera

Ook wij hebben

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

 HET NIEUWE JEEP® -GAMMA. BORN TO BE WILD. 
Ontdek nu het gloednieuwe Jeep

®
-gamma vanaf €17.700(1) 

Het is tijd om je aan Jeep® te wagen: nieuwe efficiëntere motoren, meer ingebouwde technologie, 
meer comfort en veiligheid. Ontdek de nieuwe Jeep Wrangler, Cherokee en Renegade met hun 
vernieuwd ontwerp en verbeterde offroad-mogelijkheden. 

Antwerpen Fr. V. Hombeeckplein 12   T 03 286 80 20 
Wijnegem   Krijgsbaan 3 (naast shopping center) T 03 355 49 80 
Geel   Antwerpseweg 84   T 014 57 55 00  

www.buga-auto.be

NU 
ZONDAG 
OPEN!

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

30% KORTING OP STOFFEN
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS

Laat uw oude juwelen herleven 
in een nieuw Spooren design

SPOOREN
Meesterjuweliers sinds 1957

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

SOLDEN tot -50%
Outletcorner -60%

De eerste lente- en zomercollectie 2019
is reeds binnen. Kom zeker eens langs.

Bredabaan 1003
Brasschaat

T. 03 633 09 88 
info@o-j-h.be
www.o-j-h.be

Stap in de wereld 
van virtual reality

Kom binnen
en ontdek de

ZEISS VR One Plus

Start
to Dance
vanaf 18 januari

Danslessen voor kinderen, 
jongeren, koppels, alleenstaanden, ...

Meer info:

www.spillemaeckers.be

ALLE MOGELIJKE DANSVORMEN ONDER ÉÉN DAK

Bredabaan 948a  •  Brasschaat  •  03-633 10 55  •  0495 522 917
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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

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

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

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)

Op 15 december heeft KINDaMAGIC het jaar afgesloten met 
het felgesmaakte concert “A touch of Christmas”. Deze keer 
geen traditioneel kerstconcert, maar wel de bekende KINDa-
MAGIC mix van het betere pop- en rockwerk, met een subtiel 
vleugje kerstsfeer erover gegoten. Dankzij de samenwerking 

1000km voor Kom op tegen Kanker – werd het optreden niet 
alleen afgesloten met een staande ovatie, maar ook met een 
stevige gift voor Kom op tegen Kanker. Zo werd het een unieke 
avond waar Queen, Abba, Katy Perry en John Lennon naad-
loos samen gingen met Stille Nacht of zelfs een stevig bewerkte 
(pop)versie van de Messiah. Alle nummers werden gebracht in 
de meeslepende, meerstemmige arrangementen waar KINDa-
MAGIC ondertussen bekend om staat. Het massaal opgekomen 
publiek kon het in elk geval smaken. De avond werd dan ook 
afgesloten met een enthousiaste staande ovatie en – uiteraard 
– een frisse pint. Met de opbrengst van het optreden – € 3.500 
– is Team SAM meteen een heel stuk op weg geholpen om 
tegen mei de € 10.000 samen te brengen waar ze op hopen. 
“Dit is een prachtig resultaat. Deze samenwerking is in elk ge-
val voor herhaling vatbaar”, besluiten Bocken en Wouters. Voor 
opnames van het concert: zoek je op YouTube naar: “Kind-a-
Magic – Atouch of Christmas” Voor meer info: Bruno Wouters, 
KINDaMAGIC: bruno_wouters1@hotmail.com:  0486 42 34 84
Ludo Bocken, Team SAM; ludo.bocken@telenet.be:  0473 82 58 13

POP- EN ROCKKOOR KINDAMAGIC VER-
ZAMELT € 3.500 VOOR KOM OP TEGEN 
KANKER MET GESLAAGD CONCERT
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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

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - Brasschaat

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

SOLDEN

SOLDEN

EN

SOL
SOL

SO
LD

EN

€ €

€€

€ €

€

€

€

€
€

€

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

SOLDEN = 
PRIJZEN VANGEN!

€
€

€

KEUKENROBOT CHEF
XL KVL4100 • 1200W • Mengkom 6,7L
3 mengkom-accessoires:
K-klopper, garde,
deeghaak

59999

79995

€
29990

INBOUWOVEN
 BPE435020M
 A
 71L
 Pyrolyse
 Inox

WASMACHINE
WDB 035 WCS

A+++ • 7 kg • 1400 t/min • startuitstel

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 03 663 57 25  Strijk ophalen en terug-
brengen (dienstencheq.). 
0476/631 335 Tanja

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

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
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 16 januari
Dagsoep

Kalfsworstjes 
met rode kool

Donderdag 17 januari
Dagsoep

Choucroute d’Alsace 
met puree

Vrijdag 18 januari
Dagsoep

Visserscurry (zacht) 
met rijst

Maandag 21 januari
Dagsoep

Pepersteak 
met dunne frietjes

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.

HET GLAZENHUISJE
0493/87.95.31

Bij afgifte van deze bon,
ontvangt u € 2 korting

Eenmalig aanbod, 1 bon per adres

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Jullie hebben het wellicht al in de media gelezen. Het 
grote houten Golem-beeld dat op een mooi verborgen 
plekje stond in park De Mik is in rook opgegaan. Tĳ dens 
de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 januari is het quasi 
zeker in brand gestoken. Het is volledig vernield, zo goed 
als niets bleef er van over. Niemand heeft iets gemerkt. 
De brandweer kreeg geen oproep binnen. Een toevallige 
wandelaar merkte het die zondagochtend op en meldde 
het aan de Brasschaatse politie. De verontwaardiging bĳ  
de Brasschatenaar is groot, en terecht. Heel wat mensen 
vonden troost of hoop bĳ  dit beeld. Veel mensen maakten 
wel eens een wandeling langs het Golempad en stonden 
dan stil bĳ  het beeld. Sommigen lieten er een briefje ach-
ter met een wens of een boodschap. 
Het beeld werd ontworpen door kunstenaar Koen Vanme-
chelen en gemaakt door de leerlingen van BUSO Open-
luchtscholen met steun van de gemeente Brasschaat. De 
Golem is een mythische fi guur. Hĳ  staat symbool voor de 
genezende kracht die alle lĳ dende mensen kan samen-
brengen en verbinden. 
In 2010 werd “Het Golemboek” uitgebracht. Daarin staan 
gedichten van onder meer initiatiefnemer Jan Jacque-
myn, Herman De Coninck, Erwin Mortier, Geert Hoste, 
Hugo Claus, Willem Vermandere en Wannes Van de Velde.
Er staan wereldwĳ d nog Golem-beelden. Kris Geysen die 
het beeld met de leerlingen van de BUSO-school maakte, 
heeft bĳ  kunstenaar Koen Vanmechelen de plannen al op-
gevraagd. Het Brasschaatse gemeentebestuur moet be-
slissen of het opnieuw kan worden opgebouwd en terug 
op diezelfde plaats gezet. Het zou natuurlĳ k zeer mooi zĳ n 
mocht er een nieuwe Golem verschĳ nen, al is het maar 
om de verontwaardiging over deze daad van vandalisme 
te kanaliseren. Of de daders ooit zullen worden geïdentifi -
ceerd en opgepakt, is uiteraard een andere zaak.

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

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

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

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

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

Klusman, inr. elektr. gara-
gedeur rolluik vliegeraam. 
0499/216 561

Alle renovaties, behang, 
schild., lamin., park, teg., 

p.u. 0497/228 871

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

Te koop: Droog brand-
hout,  thuis gebracht. 
0495/914 096

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 

0470/313 126

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

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) 

1200m² Aan de rand van 
een klein dorpje in bosrijke 
omgeving op 5km van het 
Stadje Labastide-Rouairoux 

(volledig bemeubeld). Voor 
foto’s en inlicht. 03/664 75 09
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fiat.be

NIEUW 500-GAMMA VANAF ¢ 8.990 ONDER VOORWAARDEN(1)

SALONCONDITIES

 4,2-7,0 L/100 KM NEDC 2.0  108-169 G/KM NEDC 2.0
(1) Aanbieding BTWI geldig bij aankoop van een FIAT 500 POP 1.2 69 Pk. Aanbevolen catalogusprijs € 11.990 BTWI min de salonkorting van € 1.500  BTWI en de overnamepremie van € 1.500 BTWI (3). (2) Aanbieding geldig bij aankoop van een FIAT 500, 500L of 500X in stock. Maximumduur van een 
garantieverlenging van 4 jaar (2 jaar contractuele garantie + 2 jaar aangeboden) of maximum kilometerstand 60.000km en 4 jaar gratis wegbijstand inbegrepen. (3) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Fiat 500. De overnamepremie is geldig bij overname van uw voertuig en is voorbehouden voor 
particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam, staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig 
dat wordt ingeleverd moet minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. (1), (2) en (3) Aanbiedingen geldig van 01/01/2019 t.e.m. 31/01/2019 in het deelnemend FIAT-netwerk. U vindt de voorwaarden en de deelnemende 
netwerken terug op www.fiat.be. V.U. Y. Chabert. Adverteerder: FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12a - 1160 Brussel. RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [K.B. 19.03.04]: www.fiat.be. Foto’s ter illustratie en niet contractueel.

       BUGA-AUTO Antwerpen   
Fr. V. Hombeeckplein 12
2600 Antwerpen   
Tel. 03 286 80 20

       BUGA-AUTO Wijnegem   
Krijgsbaan 3 (naast shopping center) 

2110 Wijnegem   
Tel. 03 355 49 80

       BUGA-AUTO Kempen
Antwerpseweg 84
2440 Geel   
Tel. 014 57 55 00  

        Ribbens
Bredabaan 347
2990 Wuustwezel
Tel. 03 669 60 58

VERBONDEN MET 

UW URBAN INSTINCT.

NIEUW MIRROR GAMMA

4jaar

inbegrepen

garantie

op de -familie 

onder voorwaarden (2)

In januari alle 
dagen open!

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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Wanneer Laura ter voorbereiding van het tv-programma “Weet Je Nog 
Toen…?” op zoek gaat naar de ex-leden van Wally en De Rockers, 
blijkt niet iedereen opgezet met een mogelijke reünie. Duik mee in het 
verleden van Wally en De Rockers, terug naar het ontstaan, de glorie-
periode, de liefde en… de split. Want wat was daar de aanleiding voor?
Waarom ging ieder zijn eigen weg? En wat hebben De Kreuners daar 
mee te maken? Zou jij andere keuzes maken? Ben je geworden wat je 
wilde zijn? Heeft het leven het juiste ritme gevolgd?

De speelperiode loopt van donderdag 7 februari en 28 februari om 
20u30, vrijdag 8 februari, 15 februari, 22 februari en 1 maart om 
20u30, zaterdag 9 februari, 16 februari, 23 februari en 2 maart om 
20u30, zondag 17 februari en 24 februari om 15u00

regulier: € 21 • 60+: €19 • groepen (vanaf 10p.): € 18 • try-out: € 18
INCLUSIEF RESERVATIEKOSTEN en VESTIAIRE.

WWW.THEATERZEEMANSHUIS.BE • WWW.FAKKELTHEATER.BE
REYNDERSSTRAAT 7 - 2000 ANTWERPEN

7 februari t.e.m. 2 maart 2019 in de Zwarte Zaal

 

Reserveer je tickets voor de promovoorstellingen op donderdag 7 februari of vrijdag 8 februari
via www.theaterzeemanshuis.be vermeldt bij opmerkingen de actiecode “via Brasschaatse 
Film” en je betaalt slechts €10pp in plaats van €21 ! (actie geldig zolang de voorraad strekt, 
niet terugvorderbaar op eerder gemaakte reservaties)

Speciaal voor de lezers van de

KORTINGSACTIE

IRIS BOLLAERT
°07-06-1985  -   19-12-2018

Langs deze weg willen wij 
iedereen bedanken voor de 

warme woorden, de woorden 
van steun en de woorden die 
niet gezegd konden worden.

Paul Bollaert
Francine Van Ranst

Erika Bollaert
Peter Schoepen

DANKBETUIGING

TECHNIEKER 
niveau A2/A3

TAKI bvba 

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

GEMEENTELIJKE
NIEUWJAARSRECEPTIE 

VOOR DE INWONERS

Zondag 6 januari was het Brasschaatst Winterdorp het decor 
voor de jaarlijkse publieke nieuwjaarsreceptie van de gemeen-

2.500 mensen bezochten de receptie en deden zich te goed 
aan al dat lekkers.

Verpleegkundige geeft professionele massage

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

www.massagevanuitmijnhart.be
Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Maak er een gezond Nieuw Jaar van
Een frisse start met een heerlijke en energievolle

MASSAGE
Zalig warme praktijk 

met een zeer comfortabele nieuwe tafel
Privacy, rust en discretie gegarandeerd.

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

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

Latex spuiten
met professionele airless

vanaf €3,50/m²
Spuitwerk + materiaal! 
Binnenmuren - deuren

nieuwbouw
T. 0484/461 020

Skiles in Rucphen NL. 
Informeer vrijblijvend. 
skimetlynn@hotmail.com

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
Tel 0475 34 21 18

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

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

Ik kom graag helpen bij 
het poetsen van jullie wo-
ning. 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. 

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

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

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

Tekenen beginners, fami-
liale sfeer. Info: 0472/883 
227

Te huur:
met lift gr. liv. + terr;, 2 
slpk + gar., voll. ing. kkn 
Molenweg 11, Brassch. 
onm. vrij, uiterst geschikt 
voor senioren. Tel. 03/605 
90 01 
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Wij pakken uit! 
Kom af, ‘t is u geraden 

CLISSEN KALMTHOUT
Dorpsstraat 48

CLISSEN LOENHOUT
Wuustwezelseweg 135

RIETJE WAASLAND ZWIJNDRECHT
Westpoort 1 - 3

WWW.RIETJE.BEWWW.CLISSEN.BE

GARAGE RIETJE KAPELLEN
Antwerpsesteenweg 340 - 346 

ZONDAG 20 & 27 JANUARI GEOPEND 



Tof vrouwelijk team van de Kom is op zoek naar

SPONTANE COLLEGA’S
voltijds / deeltijds / daguren / fl exibele uren
goede verdiensten / jong dynamisch team

Kapelsesteenweg 471-475   |   2930 Brasschaat
bvbakom@gmail.com   |   www.komkomkom.be

Functies:

KEUKENHULP   |   STUDENTEN   |   FLEXI JOBS
ALL ROUND MEDEWERKSTER voor zowel keuken als zaal

ZAALPERSONEEL    |   WEEKENDHULP

Brasschaatse Film,     Nr. 3,     16-1-2019  8

Solliciteren met foto via bvbakom@gmail.com
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www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863  

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

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

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

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

NIEUWE LENTE-CURSUSSEN IN HET DAKHUUS
Hoewel de feestdagen nog vers in het geheugen liggen, denkt 
het Dakhuus al aan lente en zomer. Het vormingscentrum pakt 
immers uit met een gloednieuw voorjaarsaanbod. Je kan in het 
vormingscentrum terecht voor een korte taalcursus zoals Spaans 
of Italiaans ‘op reis’. Maar je kan er ook hobby- en informatica-
cursussen volgen. Een greep uit de nieuwe thema’s: Beleggen in 

sen, Windows 10, tablets, enz. Wie zichzelf eens lekker wil ver-
wennen, kan dan weer kiezen voor een wellness-cursus zoals 

verschillende kortingsmogelijkheden. Graag meer info? Neem 
een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 of mail naar 
info@dakhuus.org Spring gerust ook eens binnen op de Breda-
baan 696 in Brasschaat (ma en do 13-16.30u., woe 17-18.30u). 

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

JAB Anstoetz is naast 
wereldleider in meubelen

en handgetufte tapijten.

gewenste afmeting. 
Alles wordt tot in 

 
www.HERFIL.be

Filip Meyvis 

JAB TAPIJTEN

4,0 - 5,8 L /100 KM 106 - 131 G /KM (VOLGENS NEDC-N0RM)

Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be

Ontdek tijdens het autosalon onze

INNOVATIES
Vertrek met onze

SALON-
CONDITIES

FIFTY-FIFTY
-50% OP 100%
VAN DE OPTIES*

UITZONDERLIJKE

TOT 2.000 €**  EXTRA 
OP OVERNAME.PEUGEOT.BE

OVERNAMEPREMIE
vanaf 289 €/MAAND***

na een eerste verhoogde huur van 7.600 €

(VOLGENS WLTP-NORM)5,0 - 8,0 L /100 KM 131 - 181 G /KM

*Aanbieding geldig van 01/01/2019 tot en met 31/01/2019 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd iOn, nieuwe 508, nieuwe 508 SW en accessoires. **Overnamepremie geldig van 01/01/2019 tot en met 31/01/2019 bij aankoop van een Traveller. Niet cumuleerbaar 
met de BluEco recyclagepremie. ***Aanbieding Peugeot Private Lease op basis van 36 maanden en 45.000 km na een eerste huur van 7.600 €, geldig van 01/01/2019 tot en met 31/03/2019 voor een nieuwe SUV Peugeot 3008 Access,1.2 l PureTech, 130 pk, manuele versnellingsbak, 
zonder opties. Peugeot Private Lease is een verhuur op lange termijn zonder aankoopoptie, voorbehouden aan particulieren woonachtig in België, aangeboden door PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Avenue de Finlande 8 bus 2 te 1420 Braine-l’Alleud, KBO nr. 0417.159.386, 
inschrijvingsnummer FSMA 019653 A, tel. 02/3707711, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier. Inbegrepen diensten zijn de volgende: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijks Verkeersbelasting, totale garantie, Optiway Maintenance (onderhoud, 
werkuren en slijtagestukken), bijstand, 2 zomerbanden,  BA verzekering, rechtsbijstand en schadedekking. De aanbieding Peugeot Private Lease is niet cumuleerbaar met andere promoties. De aangeduide prijzen zijn BTW inbegrepen.

Bredabaan 745 • 2930 Brasschaat • Tel. 03-653 06 40 • vandongen.brasschaat@peugeot.be

Garage Sven Van Dongen nv

OPENDEUR-
WEEKEND
22-23 JANUARI

EN
29-30 JANUARI

VACATURE 

VERANTWOORDELĲ KE 
VERSWAREN

Wĳ  zoeken voor de dagelĳ kse werking van onze vers-
afdeling een deeltĳ dse tot voltĳ dse M/V ter versterking 
van ons team. Van din. t.e.m. zat. Van 7.30u. tot 13.00u. 
(mogelĳ kheid tot doorgroeien)

Je takenpakket bestaat uit:
• bedienen van klanten
• onderhoud van verstoog
• bestellingen plaatsen en opvolgen van levering

We verwachten van je dat:
• affi niteit hebt met gezonde voeding en interesse 
 voor bio-producten
• nauwkeurig werkt en oog hebt voor detail en pre-
sentatie
• perfect Nederlandstalig bent 
 (spreken, lezen en schrĳ ven)
• verzorgd voorkomen

CV en motivatie sturen naar 
info@degroenewĳ zer.be

MOLENWEG 18 BRASSCHAAT
info@degroenewĳ zer.be www.facebook.com/DeGroeneWĳ zer
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Garden passion bvba zoekt 

GEMOTIVEERDE MEDEWERKER
voor tuinaanleg/ onderhoud. 

Ervaring en rijbewijs BE zijn een pluspunt 
Contact : gardenpassion.tuinen@gmail.com 

LingerieBo
zoekt

FULL TIME VERKOOPSTER
vriendelijk • discreet • verzorgd

C.V sturen naar:
Lingerie Bo, Bredabaan 414, 2930 Brasschaat

of mailen naar info@lingeriebo.be

Café De Koperen Pan

Bredabaan 600 • 2930 Brasschaat

 QUIZTORNOOI  
Donderdag 

31/01 • 28/02 • 28/03 • 25/04 • 30/05

DE GROTE FINALE OP 26/09
Inschrijven: 0479 631 859

5 pers. per groep (plaatsen zijn beperkt)

Op 16 en 17 Februari 2019 kan je de meer dan 350 zangers samen aan het werk zien tij-
dens een uniek jubileumconcert in deSingel te Antwerpen. Op donderdag 10 oktober 1968 
verscheen in het Ekers Parochieblad: ‘Twee koren in wording, een jeugdkoor van 8 tot 14 jaar 
en een volwassenenkoor vanaf 16 jaar’. Er kwamen een 50-tal geïnteresseerden opdagen voor 
het jeugdkoor dat de naam ‘De Lambertijntjes’ meekreeg naar analogie met de Sint-Lambertus 
parochie. Voor het volwassenenkoor ‘Con Amore’ kwamen er 35 enthousiastelingen naar de 
eerste repetitie en zo kon de toenmalige onderpastoor Jef Cleymans van start met zijn koren. 
Niemand kon toen bedenken dat het koorleven in Ekeren zo zou evolueren en uitgroeien tot de 
grootste koororganisatie van het land met 8 koren en meer dan 350 zingende leden. De con-
certen gaan door op zaterdag 16 februari om 20u en zondag 17 februari om 15u, telkens in de 
Blauwe Zaal van deSingel, Desguinlei 25 te Antwerpen. Tickets kunnen online besteld worden 
via de website: https://c-koren.be tot 14 februari en telefonisch op het nummer 0493/07.93.09 
tem 10 februari.

C-KOREN CONCERTEREN
TER GELEGENHEID VAN 50-JARIG BESTAAN

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. 0498/747 489

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

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

PARKETVLOER: reinigen,
herstellen of opschuren.

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

Pannenkoekennamid-
dag: Samana Bras-

schaat-centrum
Zondag 3 februari 2019 van 
13.30 uur tot 17.00 uur. Bericht 
aan alle smulpapen! Onze 
pannenkoeken zijn rond, voor 
klein en groot gezond. Kom 
naar ons pannenkoekenfes-
tijn, dan kan je pas weten hoe 
heerlijk ze zijn. Voor gezel-
ligheid en overheerlijke pan-
nenkoeken moet je naar “Ons 
Middelheem” Bredabaan 423 
– Brasschaat. Voor uw smaak-
volle steun, dank vanwege het 
Samana team. Tot dan!

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM

BEZOEK WONDERKA-
MER AXEL VERVOOR-

DT 8/02/2019
Femma bezoekt deze tentoon-
stelling ( met gids ) op 8 febru-
ari We nemen om 9h30 tram 
3 aan de Carrefour/Merksem.
De gids wacht ons op om 
10h30. U kan inschrijven bij 
Esther Weymeersch – tel 
0474.406922 en betalen op 
het reknr van Femma Bras-
schaat Centrum BE28 1030 
4543 9720  Gelieve steeds 
eerst te telefoneren voor u 
betaalt. Daarna is er – indien 
gewenst - gelegenheid om 
samen te gaan eten voor we 
terug naar huis gaan.

schilderwerken
en renovatie

danny.robbrecht@telenet.be
0468/335 434

Bel voor een gratis prijsofferte

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

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

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

Te huur: luxe app Mijas 
Costa (Z.Sp) pr. zee & 
golfzicht, 3 gr slk -2 badk + 
3e wc. Gr living, open luxe 
kk, 3 terrassen. Pr domein 
met tuin& zwemb., airco, 

https://amigos-andalucia.
be (Belg.eig) 

administratieve hulp: ik 
doe al uw administratie. 
tel 0468264162 

Te koop wegens verhuis:  
Klein hoeksalon Longchair 
€70. 0485/714 922

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

privétuin, 50m v. strand. 
Vrij sept. 2019 - €890/
mnd. Vrij 1-15/7, 1-15/8 
en 15/31/8 - €990/15d. 
T. 03/651 63 57 - gsm 
0474/409 435

Te huur: App. Brasschaat 
bij park en winkels. 1eV, 
2 slaapk., 2 bergpl., lift, 
douche, garage en terras. 
03/544 90 55

Alleenst. gepens. dame 
zoekt benedenapp. met 2 
slpk, tuintje of koertje. Tss 
€ 500 en € 600 omgeving 
Schilde, Wijnegem, Bras-
schaat. 0477/272 642

Jonge vrouw (30 jaar) 
zoekt werk als poetsvr., 
oppas kleine kind., tuinie-
ren, afwasser in restau. 
betrouwbaar van Oost-Eu-
ropa spr. btje Vlaams en 
Duits. Beschikb. 0467/615 
071 - 03/230 13 55

Te huur: Ruime Studio 
Nieuwpoort 4p. Zeezicht. 
Vlakbij winkelstraat & 
strand. Slaaphoek 2p, ze-
telbed 2p. 60-75€/n. Gsm 
0477 261 353

Garageverkoop: Zater-
dag 2 februari. Bossaers-
straat 77. Kom zeker kijken

We komen uw huis of 
garage leegmaken. We 
kopen uw inboedel. Inte-
resse. Bel 0468/417 811

Vrouw zoekt werk, ba-
bysit, afwas, poets, strijk. 
0466/430 361

68j. lieve man zoekt 
vriendin. 03/653 11 52



BORN IN GERMANY.
MADE FOR US ALL.

incl. voorwaardelijke recyclagepremie*

TOTAALVOORDEEL TOT € 8.840(4)

Kom langs en geniet van onze ongeziene saloncondities

120 YEARS EDITION 
1.2 70PK 

CORSA

VANAF € 10.840(1)

120 YEARS EDITION 
1.2 TURBO ECOTECH START/STOP 130PK

GRANDLAND X 

VANAF € 22.260(2)

120 YEARS EDITION 
1.0 TURBO ECOTEC START/STOP 105PK

ASTRA

VANAF € 16.535(3)

(1) De vanafprijs (Corsa 5D 120 Years Edition 1.2 70pk) omvat de catalogusprijs (€ 16.000) vermeerderd met de optieprijzen van het pack (€ 1.710) en verminderd met alle kortingen (incl. voorwaardelijke recyclagepremie*). 
(2) De vanafprijs (Grandland X Edition 1.2 Turbo ECOTEC Start/Stop 130pk) omvat de catalogusprijs (€ 26.600) vermeerderd met de optieprijzen van het pack (€ 1.250) en verminderd met alle kortingen (incl. voorwaardelijke 
recyclagepremie. (3) De vanafprijs (Astra 5D 120 Years Edition 1.0 Turbo ECOTEC Start/Stop 105pk) omvat de catalogusprijs (€ 21.350) vermeerderd met de optieprijzen van het pack (€ 1.375) en verminderd met alle kortingen (incl. 
voorwaardelijke recyclagepremie*). (4) Afbeelding niet contractueel. Prijs geldig van 01/01/2019 t.e.m. 31/01/2019 bij aankoop van een Mokka X Design Line 1.6 CDTi Start/Stop diesel - 110pk. Totaalvoordeel bevat nettoprijskorting incl. 
webbonus (€ 2.350), voorwaardelijke recyclagepremie (€ 2.500), stock bonus (€ 660), dieselbonus (€ 1.000) en packvoordeel (€ 2.330). (*) De Recyclagepremie geldt bij inlevering van een voertuig dat buiten gebruik is en is voorbehouden 
aan particuliere klanten. De naam en het adres van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam en het adres van de laatste eigenaar van het te recycleren voertuig. Dit aanbod is niet omzetbaar in contanten. 
Particuliere voertuigen uit stock, geldig zolang de voorraad strekt. Deze zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. Alle prijzen zijn een gezamenlijk aanbod van Opel Belgium NV en haar Verdelers. Type- en drukfouten voorbehouden.

opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be.
Het verbruik en de CO2 uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 
en R (EU) Nr. 2017/11.

CORSA 5D   5,6-6,6 L/100 KM   128-150 G/KM   GRANDLAND X   4,0-5,5 L/100 KM   108-130 G/KM  
ASTRA 5D   3,3-6,2 L/100 KM   107-151 G/KM  

FRIJTERS Kapelsestraat 128

- - - OOK OPEN OP ZONDAG ! - - - 
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1.190
 TRANSACTIES IN 2018
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Vrouw zoekt werk, erv. 
poetsen, str., schilderen. 
0486/996 965

Calpe te huur-prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr; terr. zeezicht, TV. Vl., 

Te huur: in rustig geb. re-
cent mod. glvl app. tuintje 
terr., gar. alsook mooi 

Te huur: 

2 toil., zonter. Donksest. 

KFC Brasschaat
zaterdag 19 januari 2019
09h30: U10 - Kfc Zwarte Leeuw
11h00: U11 - Ksk Donk
12h30: U9 B - S.K. Nw Stabroek
12h30: U9 A - Exc. FC Essen
12h30: U13 - Ksk Donk
14h30: Res B - K Mariaburg Vk
20h00: 1é elftal - SP Tisselt
zondag 20 januari 2019
11h15: U17 - K. Kalmthout Sk
woensdag 23 januari 2019
18h00: U9 - Schelle Sport
18h00: U11 - Verbr. Balen
18h00: U13 - Kfc Bevel
19h30: U15 - Kfc Broechem

Dame geeft computer-, 
smartphoneles aan huis. 

-
ganiseren, alle merken, 

Voor al uw tuinwerken 

-
sen van tuinen, onderhoud 
& aanleg, plaatsen van 
klinkers, plaatsen van tuin-
schermen en tuinhuizen, 

“Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

De vrijwilligers van AZ Klina hebben het ziekenhuis letterlijk ‘ge-
strikt’ met een reuzegrote strik. Dit was het startschot van de 
campagne ‘Laat je ook strikken’ om nieuwe collega’s te vinden 
voor het vrijwilligerswerk. Met de strik willen ze de aandacht ves-
tigen op hun werk, dat ze in 2019 al 20 jaar doen in AZ Klina. Ze 
willen vooral nieuwe mensen aansporen om ook vrijwilliger te 
worden  in het ziekenhuis. 
De vrijwilligers zijn een gevestigde waarde binnen de muren van 
het ziekenhuis en zijn niet meer weg te denken in de organisatie. 
Jong en oud, zeker ook jong, zijn welkom. Momenteel zoekt men 
bijvoorbeeld gastvrouwen of gastheren op onze ziekenhuisafde-

een medewerker Rode Kruis bibliotheek en transportbegleider 
voor campus De Mick.

VRIJWILLIGERS AZ KLINA 
‘STRIKKEN’ ZIEKENHUIS IN 

ZOEKTOCHT COLLEGA’S
Brasschaat

Vlaamse Meesters
Vakmanschap inspireert

Hedendaagse kunstenaars 
in dialoog met de klassieke 

Vlaamse Meesters! 

Vrijdag 1 februari 2019, 16 u – 20 u
Zaterdag 2 februari 2019, 16 u – 19 u 
Zondag 3 februari 2019, 14 u – 17 u

Zaal Thijs, Azalealaan 5,
(park) Brasschaat

of brasschaat@vtbkultuur.be

Laureaten Bronzen Uil, Lenny Peeters en Bert Moerman te gast in het Literair Café.
Donderdag 24 januari om 20u30 (deuren 20u00) zijn de Bronzen Uil laureaten Lenny Peeters en Bert Moerman te gast in het literair 
café, Ruiterhal, Azalealaan 6 Brasschaat. Lenny Peeters (1975) schrijft korte verhalen. Dochter haar debuutroman werd bekroond 
met de Bronzen Uil. Dochter woont samen met haar vader in een verwaarloosd huisje. Het meisje is licht gestoord, wordt op school  
gepest en vindt rust en troost bij haar cavia’s die ze heel graag kleintjes zou zien krijgen. Bert Moerman (1987) groeide op in West-

Niet dat het iets uitmaakt de Bronzen Uil publieksprijs. Niet dat het iets uitmaakt is een boek over een nacist die het brengt tot suc-
cesvol redacteur en overal mee wegkomt. Dan komt de vraag wat hij wil van het leven. Wordt alles beter als hij wegvlucht uit het al-
ledaagse? Lenny Peeters en Bert Moerman praten met uitgever Harold Polis over hun debuutromans.Boa Boa zorgt voor de muziek!
Praktisch: Literaire cafés worden georganiseerd door De Lezer vzw i.s.m. de Gemeentelijke Bibliotheek en C.C.Brasschaat. Kaartjes 
voor het literair café kosten 5 euro – Vriend 4 euro - kassa +1 euro. Reserveren Cultuurcentrum 03 650 03 40, cultuurcentrum@
brasschaat.be, via de website www.brasschaat.be of in de hoofdbibliotheek. *Met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Te huur: Gr. gemeub. 

Te koop: 
50l, stalen ramen met dub-

Poetsvrouw zoekt o.a. 
poetsen, strijken op maan-

849

Spanje Calpe te huur: 
App. max 4p. 200m van 
strand, airco, zwembad, 

c h r i s . a n t h o n i s s e n @
icloud.com

TE HUUR 
Kapelsesteenweg 408  
- 2°V Grote living , inge-
richte keuken en bad-
kamer, 2 slaapkamers  
-    685 euro /maand 

Aziatische vrouw zoekt 

Gezocht: een magazijn-

met grote poort om ma-
triaal te stokkeren en 4 

-
ren, Schoten, Kapellen, 

-

SVB Driehoek
18 januari 2019 20:30 Amali - Vaders
19 januari 2019 
09:00 U6 A - ‘s Gravenw.-Sch
09:00 U9 A - Essen
09:00 U8 A - Olse
09:00 U9 B - Noorse
09:00 U8 B - Brecht
09:30 Heibos - U7 A
09:30 Alberta Schilde - U12 B
10:30 Kaart - U7 B
11:30 U11 A - Kalmthout
11:30 U10 B - Meer
11:30 U10 A - Pulle
11:30 ‘s Gravenw. - Sch. - U6 B
11:30 U11 B - Antwerpen Noord
12:30 Minderhout - U15 B
12:30 Heibos - U15 C
13:00 Brecht - U12 A
14:00 U10 C - Wuustwezel
14:00 U17 B - Simikos
15:00 Seja - U15 A
16:00 U17 A- Nieuw Boechout
16:30 Olvac - U21
20 januari 2019 
09:30 U 13 - Maccabi Antw.
10:30 Patro Hoevenen - Res. C
12:30 Reserven B - Vlug Vooruit
13:30 Cantincrode - Reserven A
14:30 Riko-Hubertus - 1ste elftal
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bij uw Ford-verdeler van 1 tot 31 januari 2019
ook open op zondag 20 en 27 januari van 10u tot 17u30

BBEDDDRIJJFFS-
VVOOERRRTUUIIGENN

IN
EUUUROOPPA

NNN°°°

De Kort
Kapelsesteenweg 76
2930 Brasschaat
Tel. 03 641 98 00

Van de Ven
Starrenhofl aan 1
2950 Kapellen
Tel. 03 664 04 90

57f € 16.f €naff afn vanaff €f € 16.05m Vm Van eds eenis reeeds eenenn TraEr eEE n TrnEr is ree n Transisit tomt CusCusto (1(1)

 4,3-8,1 L/100KM.  112-228 G/KM. (NEDC)
Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies (voor personenwagens) zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP test procedure voor een voertuig in de basisuitrusting. Optionele uitrustingen (inclusief optionele velgen 
en/of banden) kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden. De aangegeven NEDC waarde (NEDC 2.0 voor personenwagens) is afgeleid van de WLTP waarde en wordt gedurende een overgangsperio-
de (tot max. eind 2021) gebruikt o.a. voor belastingdoeleinden. De overheid kan echter vóór het einde van deze overgangsperiode de WLTP waarden gebruiken voor belastingdoeleinden hetgeen de fi scaliteit 
van het voertuig kan beïnvloeden. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie. Afgebeelde voertuigen wijken af van de vermelde wagens.

                   Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.

(1) Promotionele prijs: Prijs excl. 21% BTW en verminderd met alle premies en kortingen, alsook de voorwaardelijke registratie premie en de onvoorwaardelijke extra salon korting.
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Zoek & De Reizigers wensen u het allerbeste voor 2019. En laat 
dat nu gewoon onze felgewaardeerde voorstelling KLAK! zijn. 
Comedy en luisterliedjes van de bovenste plank. Topamuse-
ment! Check it zelf out met onze nieuwe live-trailer!:
https://youtu.be/FC3JcQvTlCM
Zaterdagen 2 en 9 februari zwaait het Pugatelier vanaf 19.30u 
zijn deuren open aan de Hoge Kaart 342 te Brasschaat. U kan 
dan in onze gezellige en verwarmde winterbar genieten van een 
aperitiefje op onze kosten. De voorstelling zelf start om 20u. 
Wie het spektakel reeds zag kan het zeker nog eens komen be-
wonderen en zal verrast worden door een aantal nieuwe liedjes. 
Wie ook anderen het allerbeste voor het nieuwe jaar toewenst 
kan deze boodschap forwarden met onze zo goed als eeuwige 
dank als beloning. Spread the word!
Laat maar komen die reservaties! Ze zijn wegens het beperkte 
aantal wel verplicht en voor het gemak enkel te boeken via mail. 
info@pug.be - info@zoekendereizigers.be
Meer info vind je op onze site: www.zoekendereizigers.be, onze 
facebookpagina: https://www.facebook.com/zoekendereizigers

JO EN PUG
HERNEMEN KLAK!

Curieus Wuustwezel organiseert, i.s.m Berkenbeek Wuustwezel vzw,
op zaterdag 26 januari 2019 – 20u15 – GC Kadans

 GILI - CHARLATAN

Comedian-mentalist GILI (aka Lieven Gheysen) verraste vriend en vijand door zijn vijf zintuigen 
zó goed te gebruiken dat het lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft. Dit wist Gili tot een ware kunst 

Maar wat gebeurt er als Gili zich zélf inlaat met charlataneske praktijken? In zijn nieuwe zaalshow 
Charlatan laat Gili zijn "evil twin" volledig los. Hij zet zijn ‘gaven’ op scherp om bewust zijn ‘slechte 
ik’ te laten zegevieren. Op slinkse wijze bespeelt en bedriegt charlatan Gili systematisch het vol-
tallige publiek en smeert hij je met een bedrieglijke charme eender wat aan. Verwerpelijk zegt u? 
Misschien wel, maar wreed plezant!
Reserveren: www.curieus-wuustwezel.be of sms 0477/60 79 81: naam - adres - e-mailadres – 
aantal kaarten

VLAAMSE MEESTERS – VAKMANSCHAP INSPIREERT
vtbKultuur Brasschaat organiseert een expo waarin hedendaagse kunstenaars in dialoog gaan met 
de klassieke Vlaamse Meesters. Tien hedendaagse Vlaamse kunstenaars uit verschillende discipli-
nes (o.a. Jan Fabre, Jeroen Meus, Pascal Platel) werden door vtbKultuur uitgenodigd om in dialoog 
te gaan met de ‘oude’ Vlaamse Meesters (o.a. Rubens, Bruegel, Van Eyck). Ze kozen hun favoriete 
meesterwerk en vertellen waarom precies dit werk hen inspireert, boeit of ontroert. Dat alles werd ge-
bundeld in een reizende mini-tentoonstelling ‘Vlaamse Meesters – vakmanschap inspireert’ De expo 
praktisch: Kostprijs: gratis. Locatie: zaal Thijs, Azalealaan 5, Brasschaat Toegankelijk op: - vrijdag 1 
februari 2019: van 16.00 u tot 20.00 u; - zaterdag 2 februari 2019: van 16.00 u tot 19.00 u; - zondag 3 
februari 2019: van 14.00 u tot 17.00 u. Voor meer info: www.vtbkultuur.be/brasschaat of  03 651 42 13

Vraag je gratis 

pocket asbak 

op café of in het 

gemeentehuis!

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  

BEZOEK ONZE
WEBSITE

.com
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KENNISMAKINGSBON 
– ter waarde van € 22,50 – 

Bĳ  Familiesauna Espace ontsnapt u 
aan de dagelĳ kse stress en kunt u 
heerlĳ k komen relaxen. Warm op in 
onze panoramische infraroodsauna, 
hammam, één van onze Finse sauna’s 
of neem een plons in ons binnen- of buitenzwembad. Ontspan in onze jacuzzi en geniet van 
een wandeling door onze ruime tuin die grenst aan de Kalmthoutse Heide. In ons eigen 
restaurantgedeelte geniet u van een lekker drankje maar ook van een hapje, lunch, of uit-
gebreid diner. Onze tarieven, acties, en voordelige beurtenkaarten vindt u op onze website: 
www.sauna-espace.be. 
MMaaak kkeeennnis meet oons dooor ondderstaaande kennnismaakkingsbon. Op vertoon van deze 
bbon krĳ ĳgggt u één graatis toegganng ttot Fammiliesaunaa Espaace. 

FAMILIESAUNA ESPACE TE KALMTHOUT
UW PLAATS OM TE RELAXEN…

Familiesauna Espace • Putsesteenweg 52, 2920 Kalmthout
Tel. 03 644 14 15 • www.sauna-espace.be

1 GRATIS INKOM 
TOT FAMILIESAUNA ESPACE

 (Geldig t.e.m. 31 maart 2019 – niet cumuleerbaar met andere acties)

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

WINNAARS KLANTVRIENDELIJKSTE ONDERNEMER IN DE BLOEMEN GEZET

Optiek Mr Boo Lingerie Bo

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen/uren o.v.t.k.

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

AFWASSER
Deeltijds

Van dinsdag t/m vrijdag • Nederlandstalig

Zoekt

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

Tijdens de publieke nieuwjaarsreceptie van de gemeente werden ook de laure-
aten van de Klantvriendelijkste Ondernemer van Brasschaat bekend gemaakt. 
Alle 20 handelaars die de 2 selectierondes overleefd hadden, waren uitgenodigd. 
Best spannend dus om te staan wachten of je bij de 3 toppers bent of niet. De 
eerste die tot bij kersvers schepen voor lokale economie, Carla Pantens, mocht 
komen om de, bij het bronzen label horende, oorkonde in ontvangst te nemen 
was Nacy Verbiest van Lingerie Bo. Het zilveren label was klaar gelegd voor 

Kevin Beck en Kevin Marin van optiek Mr Boo. Zij hebben wel enige ervaring met 
het winnen van awards in deze zaak. Onlangs wisten ze ook de hoofdprijs bij de 
Belgium Retail Awards binnen te halen. Vandaag ging de hoofdprijs, het gouden 
label, naar Delicatessen Lourdon. Anja Faes had haar ganse team meegebracht 
en spaarde de lof voor haar team niet. Naast de eeuwige roem, genieten de lau-
reaten ook nog van een ondersteuningspakket wat hen aangeboden wordt door 
het gemeentebestuur. 

Kaas &  Delicatessen 
Lourdon



Brasschaatse Film,     Nr. 3,     16-1-2019  18

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

 

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.

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.be

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

INDIEN ER NOG WERKEN MOGEN WORDEN UITGEVOERD IN DECEMBER EN JANUARI 
GENIET U VAN 20% EXTRA KORTING OP UW PRĲSOFFERTE
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

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

€ 179.500

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

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

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

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

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

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

€ 199.500

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

€ 199.000

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

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

KLOOSTERSTRAAT 8
Handelsgelijkvloers met appartement erboven 
gelegen in het centrum van Ekeren. Het gelijkvloers 
is ingericht met wachtruimte, loketten, bureelruimte 
met airco en ingemaakte kasten, toilet met handen-
wasser, keuken en tuin. Op de verdieping vinden 
we een appartement met 2 slaapkamers en terras. 
Ideaal om te verhuren. EPC: 335
€ 249.000

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

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

BIARTLEI 14
Te moderniseren gezinswoning op een perceel van 
507 m² met 2 slaapkamers en autostaanplaats 
naast de woning, gunstig gelegen nabij het 
centrum van Kapellen. EPC: 549

€ 179.000

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

KAPELLEN

SCHOTEN

BRASSCHAAT

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!

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

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

€ 375.000

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

€ 275.000

(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)

EKEREN
LEUGENBERG 149
Goed gelegen opbrengsteigendom, bestaande 
uit een handelsgelijkvloers en een zeer ruim, mooi 
afgewerkt duplexappartement met 3 slaapka-
mers en ruim terras. Mogelijk tot uitbreiding van 
gelijkvloers en bijbouwen van appartementen op  
1ste en 2de verdieping, zie plan met eventueel 
voorontwerp. EPC: 332
€ 389.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(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)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG)
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Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 145 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

Brasschaat, 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)

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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie

Tel: 0478 743 881

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

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

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Brandhout eik (vers)

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

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

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

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

49ste Sint – Antoniusfeest 19 & 20 januari 2019
Sint-Antonius is de patroonheilige van onze parochie en be-
schermer 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 ja-
nuari lekkere beulingen met appelmoes, gehaktballen met krie-
ken 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 men-

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.

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

KLEINE EN GROTE 
RENOVATIEWERKEN 

interieur, bezet, 
gyproc, isolatie, 

electriciteit, 
schilderen, ramen, 
deuren, speciale 

projecten. 

0496/781 768 
zibi.arte@gmail.com
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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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

Q-immo wenst u een prachtig 2019 toe!

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

Hartelĳ ke groet en tot heel gauw!

Ingeborg (0473/403.454) en Katrin (0476/940.567)
Info@q-immo.com • www.q-immo.com

(*)Voor alle contracten ondertekend voor 31/01/2019

EPC 196 kWh/m² (vg,wp,gmo,gvkr) 

KAPELLENBOS 
BIJ GOLF: 

Topklassevilla op ca. 
10.095m², riante living, 

luxe leefkeuken, 
4 slaapkamers, 

3 badkamers, hobbyruimte, 
binnenzwembad, enz.

€ 1.495.000

TOPPER TE KOOP

1975-2019

K
w

aliteit in vastgoed!

44 jaar GROUP B

Info via welkom@groupb.be of tel. 03/647 33 03 

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

Nieuwbouw en renovatie

Binnen- en buitenwerk

Gratis prijsofferte

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

49 ste Sint Antoniusfeest op 19 januari 2019

keuze van gerecht en hun aantal. Vergeet niet op te geven in 
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de heer

Herman HENDRIKX
levensgezel van wijlen

Addy VAN DE LOCHT

Dameskapper op rust

Geboren te Brasschaat op 13 september 1943
en in familiekring overleden te Hasselt op 4 januari 2019.

Volgens de wens van Herman, 
heeft de afscheidsviering in familiekring plaats gevonden.

Rouwadres: Herman Hendrikx, p/a Wijkstraat 25, 3590 Diepenbeek

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

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):

19-20/01 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

19-20/01 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 11

Dierenarts van dienst 

19-20/01 Dr. Cleiren 03/652 03 60

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

MAANDAG    21
DINSDAG    22
WOENSDAG 23
DONDERDAG 24
VRIJDAG      25
ZATERDAG   26

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil januari

GFT

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

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Breesgata Nieuws
De leden van de Brasschaatse 
Heemkundige kring Breesgata 
worden hierbij uitgenodigd op 
de ‘Algemene Statutaire Ver-
gadering’ op zondag 20 janu-
ari 2019 om 15:00 uur in het 
heem, Miksebaan 50, 2930 
Brasschaat.  Traditiegetrouw 
wordt de vergadering met een 
‘hapje en een drankje’ beslo-
ten. Het bestuur.

FILM/FOTONAMIDDAG 
Vzw De Gambiavrienden 
organiseert op 3 maart hun 

Iedereen van harte welkom in 
Gemeentelijk instituut(GIB) , 
Door Verstraetenlei 50, 2930 
Brasschaat.  Gratis inkom. 
Drank en hapjes aan zeer de-
mocratische prijzen. Deuren 
gaan open om 14 u 30 tot 19 
u- Doorlopende voorstellin-
gen. Gratis parking in de nabij-
heid van de school

JAARLIJKSE QUIZ 
Vzw De Gambiavrienden 
organiseert op 2 maart onze 
jaarlijkse Quiz. Plaats : Door 
verstraetenlei 50, 2930 
Brasschaat, Gemeentelijk 
instituut(GIB). Start : 19u30 , 

patrick.devos5@telenet.be
Prijs : 18 euro per ploeg, maxi-

van de VZW. Plaatsen zijn be-
perkt.  Alle deelnemers krijgen 
een prijs.

Te huur: Luxe geren-
oveerd appartement in 
oud herenhuis, 4 slpk, bui-
tenterras €1300 BB 220 
Centrum. 0475/514 399

M a n  z o e k t  w e r k . 
0465/797 802

Gratis grote rugzak van 
het merk Ferino en een 
slaapmatje van het merk 
Thermo in redelijke staat. 
walt.dieltiens@telenet.be

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

Te huur Zuid-Spanje, 
Costa Tropical, Almuñe-
car (luchthaven Málaga). 
Luxueus ingericht appar-
tement, groot terras, 2slk, 
2badk, alle comfort. www.
casacristan.com. Vrije pe-
riodes op te vragen via 
contact op website 

aanhangwagens te koop, 
divers okkasies,gesloten 
kastwagens voor achter 
mobilhome.0473/193453 
ronny zandvliet 

Zoek iemand die a.e. 
oldtimer wil werken, nw 
onderdelen, geen carros 
of motor werk enkel af-
werken kennis van me-
chanica liefst gepensi-
on. heb zelf een werkpl. 
te Brasschaat verdien-
sten bespreekbaar. Inl : 
0475/95.32.53.

Ik zoek een lieve dame, 
met auto, die mijn doch-
tertje van 9 naar school 
kan brengen en ophalen 
(Kapellen). Ik heb co-ou-
derschap dus het is om 
de week, vanaf 14 januari. 
Uren: van 7u tot 8u30 en 
van 15u30 tot 18u. 

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

Snoeien en vellen van bo-
men. Goedkoop verw. van 
coniferen en laurierhagen, 
uitfrezen van stronken. Ei-
gen hoogtewerker. besch. 
Tel. 0498/714 812

Wij poetsen uw winkel, 
werkplaats, enz. voor of na 
uw openingsuren. Rosibat 
Construct. 0486/455 357

Oudi jzer  opruimen, 
leegm. v. huis of kelder, 
schild. 0486/978 970

Huizen leegmaken, tuin, 
schild., poetsen, verhui-
zen. 0485/942 674

DAVIDSFONDS 
BRASSCHAAT
Toast Literair 

Het leven en de werken van 
Hugo Claus (1929-2008) ont-
bijt en daarna lezing door 
Kevin Absillis zondag 20 janu-
ari 2019   om 9 uur met steun 
van het Vlaams Fonds voor 
de Letteren. Hugo Claus, tien 
jaar geleden overleden, zal 
altijd het voorwerp blijven van 
zowel verering als verguizing. 
Naar het einde van zijn leven 

een milde idolatrie. Er was 
geen Vlaamser schrijver dan 
Hugo Claus, geen groter min-
naar van de Nederlandse taal 
en haar Vlaamse varianten, 
maar ook geen schrijver die 
zijn vinger op zovele Vlaamse 

vakman, die als een rechtge-
aard “commerc¸ant” boter bij 
de vis eiste voor zijn “goede 
marchandise”. Prijs: € 15 

voor niet-leden. Inschrijven 
ten laatste 15 januari! All-in-
abonnementen komen binnen 
hun abonnement deelnemen,           

-
name bevestigen! Plaats: Ons 
Middelheem, Bredabaan 423, 
2930 Brasschaat. Reserve-

-

Vr. z. w. Schoonm., str., 
babysit. Ik spr. eng., btje 
Ned. 0492/068 716

TeKURT koopt voor 
eigen rekening!

Heeft u een woning, 
bouwgrond,

projectgrond of 
afbraakpand?

Discretie verzekerd!

0475 421 326
coolmorenv@gmail.com

TUINENKRISHERREMANS.be

0477 261 353

Tuinaanleg en tuinonderhoud;
Snoeien en vellen van bomen;

Stronken uitfrezen;
Vrijmaken van bouwpercelen;

Aanleg gazons;
Aanleg kunstgras;

Wij werken ook met
onderhoudscontracten;

Proper maken van opritten.
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JA
N

UA
RI

www.hemelaer.be I Blancefloerlaan 61 I Antwerpen L.O. I 03 219 19 01

V l o t  b e r e i k b a a r,  v i a  d e  r i n g ,  a f r i t  L i n k e r o e v e r.  P a r k e r e n  v o o r  d e  d e u r ! 
O f  m e t  t r a m  3 ,  5 ,  9  &  1 5 .  H a l t e  v o o r  d e  d e u r.

j a n u a r i  / uitzonderlijk OOK geopend op zondag van 13U tot 18U

S O L D E N
I n t e r i o r

He
 me
laer

gevestigd in Brasschaat is op zoek naar

ONDERHOUD 
MACHINES (hulp)

 • Min. 16 jaar
 • Gemotiveerd
 • Je kan zelfstandig werken
 • Woensdag na de middag ± 4 uur

Interesse ? 
Stuur je cv naar: Inge.groven@gravo.be

gevestigd in Brasschaat is op zoek naar

STUDENT
voor onderhoud

van vooral groene zones

 • Min. 16 jaar
 • Gemotiveerd
 • Je kan zelfstandig werken
 • Woensdag na de middag ± 4 uur

Interesse ? 
Stuur je cv naar: Inge.groven@gravo.be

Iedereen een mooie start en vele mooie, veilige kilometers toe 
in het komende jaar! De 1e Winter op Wielen Brasschaat van 
2019 gaat door op zondag 20 januari van 10u tot 13u. Winter op 
Wielen Brasschaat, is zoals reeds gekend, een oldtimermeeting 
op Perron Noord. Voertuigen vanaf 25 jaar, zijn welkom tussen 
10u en 12u.

WOW - PERRON NOORD

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be
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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

‘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

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

• dressings
0494 596 172 

frank1303coen@gmail.com

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

SINJOOR Makelaars:
Onze jarenlange ervaring

maakt het verschil!
Door onze verschillende vestigingen in uw regio,

beschikken wij over een ruime en actieve database van 
potentiële kopers en verkopers.

Dankzij onze uitzonderlijke deskundigheid en ons 
uitgebreid netwerk, zijn wij uw grootste troef om 

uw woning snel en aan de juiste prijs te verkopen.

Vastgoedmakelaar
in uw buurt.

Sinjoor Makelaars
www.sinjoor.be
Bredabaan 896 • 2170 Merksem
Volg ons op social media:

info@sinjoor.be 
03 646 66 55


