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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.

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  W I N T E R-

schilderwerk !   

Christoph

GEZOCHT
ervaren

ploegbaas
en 

schilders

Bredabaan 1003 
2930 Brasschaat
Tel. 03 633 09 88

info@o-j-h.be
www.o-j-h.be

Dr. Roosensplein 11 • 2930 Brasschaat • Tel. 03-651 32 34 

Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren

NIEUWE COLLECTIE
Combineer casual met jeans

of feestelijk met een maxi rok

Goudsmid - Juwelier

Paul
Van der Auwera

Augustijnslei 10 - Tel. 03/652 17 77
(rechtover de Post)

MOEDERDAG
15 augustus

VAKANTIE
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

Optiek De Beenhouwer
Dr Roosensplein 19
2930 Brasschaat 
Tel 03 651 84 45

De nieuwe
QLED 8K 2019
One giant leap for reality

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

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

Patisserie Charlotte

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur x Godiva Chocolade

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

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

TOTALE UITVERKOOP
wegens stopzetting

Juwelier Paul De Beenhouwer
Na 82 jaar zal deze gekende juwelierszaak 

-

-

steeds is deze gerenomeerde juweliers-

deze Juwelierszaak overgenomen en sa-
men met zijn echtgenote Christiane de 

-
teit en vertrouwen wordt nog steeds door 

-
lang onze zaak open is zullen we voor u 
met de meeste zorg en vakkennis uw be-
stellingen en herstellingen van uurwerken 

1937 2019

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

JUWELIER PAUL DE BEENHOUWER

VANAF 16 AUGUSTUS -60%
op juwelen, uurwerken en klokken

Gelieve dringend alle herstellingen tijdig af te halen.

IN HET DAKHUUS – Cursussen voor het najaar
Onze jaarfolder is uit en te bekijken op onze website. Liever een papieren exemplaar ? Vraag gerust 
aan op info@dakhuus.org. Het uitgebreide programma biedt voor elk wat wils: talen, creativiteit, 
wellness, informatica en persoonlijke vorming. 
Op 7 september tijdens onze Infodag helpen de Taal- en PC-lesgevers je graag bij je keuze, terwijl 
je geniet van een drankje in de gezellige tuin van het Dakhuus. 
Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do 13-17u, 
woe 17-18.30u) of spring dus gerust eens binnen op de Bredabaan 696 in Brasschaat.
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creatief!30 AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Elke maand 
leuke workshops!

Meer info in de winkel 
en op www.combidee.be/nieuws Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat
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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 

Welkom in de familie
van zij die te snel groot worden
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Zorg nu al voor hun financiële toekomst.
Voor ze écht groot zijn. Kom langs en ontdek onze 
mogelijkheden om te sparen voor je kinderen.

Meer info op argenta.be/jongeren.

ELECTRO QUIRIJNEN

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

* Getest met de Samsung WW8800M en vergeleken met de WW8500K 
(5kg, 40°C katoen was).

Volle  
waskracht

Halve tijd*

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

GEVRAAGD:
JOBSTUDENTEN 
TELEFONISTEN 

M/V

Optimal Invest bvba
Miksebaan 238/0001 •  2930 Brasschaat - 03/650.00.60

Ben je een natuurtalent in de omgang met mensen? 
Telefoneer je graag? 

 
Wel… Wij zijn op zoek naar jobstudenten om ons 

team te komen versterken als call-agent.
Dagen en uren zijn te bespreken. 

Sollicitatiebrief per mail 
t.a.v. Julie Ballegeer: julie@optimalinvest.be

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Gevraagd

WINKEL-
BEDIENDE

Part-time
met ervaring

voor 

Slagerij Maes
0491 105 828

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER
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Palliatieve zorg is een totaalzorg aan ongeneeslijke zieken en hun omgeving. Het kernidee 
van rouwzorg binnen Coda vzw en het NPZN is dat deze zorg niet ophoudt bij het over-
lijden, maar dat de begeleiding in het rouwproces doorloopt. Rouwzorg maakt dan ook 
integraal deel uit van de palliatieve zorg.
Hiervoor zoeken wij gemotiveerde vrijwilligers die een deel van hun tijd willen besteden 
aan het begeleiden van nabestaanden die een normaal rouwproces doormaken na het 
overlijden van hun dierbare. Deze begeleiding kan zowel individueel als in kleine groep 
(max. 8 deelnemers) gebeuren. 

Wie komt in aanmerking als vrĳ williger? 
 • Mensen die reeds langere tijd actief zijn in het voeren van begeleidende gesprek-
  ken, individueel of in groepsverband, die hiervoor een degelijke basisvorming hebben
  gevolgd en bereid zijn om regelmatig deel te nemen aan intervisie- en supervisie-
  momenten;

 • Beroepskrachten uit de volgende sectoren: maatschappelijk werk, socio-cultureel
  vormingswerk, psychologische of pedagogische sector. 

Enige levenservaring en emotionele stabiliteit zijn wel belangrijk. 

Wij bieden kandidaat-vrijwilligers een degelijke opleiding en professionele ondersteuning. 
Kandidaten worden toegelaten tot de opleiding na een voorafgaande sollicitatieprocedure 
(uiterlijke inschrijvingsdatum 08/09/2019). De opleiding zal doorgaan op volgende data:
11 en 12 oktober 2019, 18 en 19 oktober 2019, 25 en 26 oktober 2019, 8 november 2019. 

Op 3 september 2019 zal een infoavond georganiseerd worden om 19u30 in de Coda 
Schuur. Voorafgaande inschrijving is noodzakelijk!

rouwzorg

Coda Rouwzorg organiseert een 
nieuwe opleiding voor vrĳ willigers 

in rouwbegeleiding

Is dit iets voor jou ???
Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen! Bij voorkeur per mail naar rouwzorg@coda.care

Of schrijf je telefonisch in via 03 633 20 11, vragen naar Susi Auth.

PERSOON GEVRAAGD

Tel. 0475/261 111 
in omstreken van Antwerpen

2 dagen in de week- gepensioneerd persoon, 
gewezen chauffeur, technisch onderlegd, 

op de hoogte van huidige nieuwe technieken.
DIERVRIENDELĲ K voor bĳ stand in gezien

Eigen vervoer, werkdagen overeen te komen

Bredabaan 220   |   2930 Brasschaat   |   03 344 66 58   |   mr-boo.be

www.facebook.com/mrboobrasschaat           mrboobrasschaat

Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u   |   zo en ma gesloten

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

Back to
school!
€ 185,-
montuur 
+ glazen*

Met steun van 

SPRANKELSPROOKJES
Vrolijke verhalen en sprookjes voor luistergrage oortjes vanaf 5 jaar door Madeleine Nieuwlaat en 
Veerle Lambrechts, Jo Verhelst verrast met ballonnen vol dierenplezier. Over prinsen en prinsessen, 
over dieren en draken, over reuzen en trollen. Met een beetje muziek en af en toe een liedje. Kom je 
ook?  Op donderdag 29/8 van 14u tot 15.30 u in de tuin van Dakhuus vzw – Bredabaan 696 – 2930 
Brasschaat Org. Echt Gebeurd vzw – Madeleine Nieuwlaat 
reserveer je plekje bij info@echtgebeurd.be/contact of 0486/895054

AIR CONCEPT 
zoekt

SCHRIJN-
WERKER 

met rijbewijs
± 2 dagen/week o.t.k.

Contacteer
0475/467 060

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

Inboedels opruimen bel 
vrijblijvend 0478536719 

Tuinman zoekt werk. 
0485/646 006 Mavine

Te huur: Garagebox Oude 
Baan, gn licht. €90 vrij. 
0495/214 041

Ik zoek werk: Poetsen, 
strijken met ervaring. Tel. 
0486/996 965

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

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg dit 
gebed 6x. p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-
mog. lijkt. Vergeet niet het 
H. Hart te danken met de 
belofte dit ber. te public. vr. 
de bekomen gunst. Dank. 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. D.H.

Verwijderen van boom-
stronken zonder al te veel 
schade aan de tuin, met 
free en voor afgesproken 
prijs. 0474/204 607

Alle graafwerken: met 
minigraafmachine, grep-
pels, voor nutsvoorzie-
ning, uitdoen hagen, strui-
ken enz. 0474/204 607

Opruimen van huizen, 
appart.,  garage, enz. 
Kleine afbraakwerken. 
0474/204 607

Lieve dame komt naar je 
toe. 0493/146 201

Te huur: 2 slpk. app. Veld-
str. 8/1, onm. beschikb. 
Gsm 0479/381 137

Te koop: Vespa GTV 250 
cc / 2009 ( retro model ) 
Uitzonderlijke Prachtstaat 
slecht 8.800 km met groot 
windscherm Info 0475/432 
133 

Ik zoek werk als poets-
vr. Spr. een beetje Ned. 
0489/736 317 (Nino)

Alg. renovatiewerken, 
ervaren vakman levert 
vakwerk. 0484/993 359

Wij zoeken 

ons team te versterken! 

WINKEL-
BEDIENING

 Parttime

Slagerij Dewez
Kapelsesteenweg 326

2930 Brasschaat
Vragen naar Tom of 
Tanja 03/605.16.49 

0475/913.147

Computer/smartpho-
ne/tablet privéles & hulp 
€20/u +32474050625 Max 

Vrouw zoekt werk als 
poetsvrouw, strijken en/
of bejaardenzorg. 8j erva-
ring. Spreekt goed Engels 
en een beetje Ned.
T. 0486 214 615 

Computer problemen, ik 
kom aan huis. 0496/383 
015. Computers op maat
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BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20
TEL.: 03/651 72 43

201933BRAS - Geldig van 14/08 t.e.m. 25/08/2019

VIA HUBO.BE

 WERKHANDSCHOENEN 
   832951/833002-003/
881950 

 SNOEISCHAAR 
   915687 

€1

 BEZEM MET STEEL 
 894377

   

€2

€2

Lengte Prijs Actie prijs

180 cm
357399 6,99 5,59

210 cm
568195 7,99 6,39

240 cm
357400 8,99 7,19

 TUINSCHERM RECHT 180 x 180 cm 
 - geïmpregneerd
-  14 planken (13 x 145 mm). 
 357396 

 VIERKANTE PAAL 
 - 68 x 68 mm
- geïmpregneerd. 
  

-27%
42,99

58,99

 RONDE PAAL Ø 6 cm 
 - geïmpregneerd
- gepunt en gefreesd. 
  

 TUINSCHERM GEVLOCHTEN 180 x 180 cm 
 - geïmpregneerd
- latten van 5 x 60 mm in kader. 
 257154 

-20%

-35%
15,99

24,79

VIA HUBO.BE

SNELHARDEND BETON  IDEAAL VOOR HET VASTZETTEN VAN PALEN!

 “HUBO” SNEL BETON 25 KG 
   578495 

-27%
4,99

6,89

0,20/KG

Wij zijn open 
van MAANDAG
tot ZATERDAG 
van 9u.tot 18u. 

Lengte Prijs Actie prijs

60 cm
251810 1,49 1,19

100 cm
258482 2,29 1,79

120 cm
258483 2,49 1,99

140 cm
258484 2,99 2,39

160 cm
253840 3,49 2,79

200 cm
357419 4,29 3,39
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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.

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30

Vief Brasschaat bracht een bezoek aan het pas heropende  poldermuseum in Lilo. Zeker een 
aanrader in verband met de geschiedenis van de polderstreek. Nadien nog bijpraten op het gezel-
lige dorpsplein van Lilo.

VIEF BRASSCHAAT BEZOEKT POLDERMUSEUM

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

KLEIN EN GROOT 
RENOVATIEWERK
Interieur, exterieur, 
bezetten, gyproc, 
isolatie, tegels, 

elektriciteit, 
schilderen, 

ramen, deuren, 
speciale projecten.

0496/781 768
zibi.arte@gmail.com

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

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

Opruimen inboedels. 
Leeg van kelder tot zol-
der. Bel 0473 883 938

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

Poetsen van trappen 
groot en klein. Bel naar 

0498/938 711 
tom.wuyts1@telenet.be

Zoekt u een loodgie-
ter? Bel Koen 03/663 
60 79. Ook voor klei-
nigheden

Te huur: 3x1 geren. app., 
2 slpk, ing. kkn, inloop-
douche, € 750. Breda-
baan 209, centr. Brassch. 
03/652 17 12

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

Deftige dame zoekt werk 
als gezelschapsdame of 
bejaardenhulp bij oude-
re personen. met ref. en 
ervaring 24 op 24, 7 op 7 
met vervoer. Zone 03. Tel. 
0477/286 439

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

Last van ratten in je huis 
of tuin: wij helpen van dit 
probleem af. Korte op-
volging engagement zijn 
voor ons kernwoorden: 
0470/103 121 

Kapster aan huis Tel. 
0497/736 371
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FLORENZA
by Sylvie Van Gastel
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Werft aan:

Ben jij gemotiveerd,

info@patisseriemanus.be

0496 128 766

ZAALMEDEWERKER

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Voor onze lakkerij zoeken we een spuiter en/of slisser

De machinezaal heeft nood aan een teamleader en een machine-operator

De afdelingen montage en maatwerk zoeken 2 monteurs

Medewerker aankoop/magazijn

Collega catalogus – assortiment beheerder

Keukenplaatsers met ervaring

www.augustijnskeukens.be/nieuws

BOXEN EN MAGAZIJNEN

vanaf 35€/maand.

WWW.HUUR1BOX.BE  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Gezocht:

-

Ronny Kanora
0477 306 423

Wandelen in 
de Ardennen

organiseert op zaterdag 7 sept 
een wandeling in het Groot Her-
togdom Lux , van Buderscheidt 
naar Esch-sur-Sûre (10 km). 
We vertrekken in Antwerpen-
centraal om 7u40. In Bastogne 
nemen wij de Luxemburgse bus 
naar Buderscheidt, alwaar we 
wandelen tot Esch-sur-Sûre, 
prachtig historisch stadje, ge-
legen in een meander van de 
Sauer (Sûre). Bezoek aan de 
burcht, de O.L.V kerk(18e), 
molen en St.Annakapel. Om 
17u43 nemen we de bus te-
rug naar Bastogne, alwaar U 
kan avondmalen. Aankomst in 
Antwerpen-centraal om 24u24. 
(tram naar Carrefour Schoten). 
Deelname 65+: 17 eu  ande-
ren: contacteer mij Info: tel 
03/652.09.68 of bloggen.be/
ardennenwandeling. Andere 
wandelingen: zondag 18 aug: 
stadswandeling Bergen-op-
Zoom  Zondag 25 aug : Pulle-
Zandhoven (10 km) Iedereen 
welkom!

Gezocht werk, -

Gediplomeerde pedicure 
& manicure

Ophalen van
-

Terrasrenovatie: 
-

-

Te huur:
-
-

Te huur:
-
-

GEZOCHT: -

regelmatig vervoeren 
-

AIR CONCEPT 
zandstraalwerker 

zoekt dringerd

HULP
met rijbewijs

Contacteer
0475/467 060

Vervoer van
-

Vervoer van
-

Zaaien van -

Omspitten van

Gevraagd: 
-

-

Te koop: 

Goedkoop vellen van 

Te huur gezocht:

Dubbele garage te huur: 

Plaatsen van 
-

Goedkoop verwijderen 
-

Te huur:
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Interesse?

Alpha Heating
haarden & interieur

Commercieel adviseur met passie 
voor vuur en interieur (m/v)

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

Bij ons kan U terecht 
voor LVT luxe parket 
vinyl stroken en tegels 
van JAB.
Kom al de mogelijkheden 
en kleuren bekijken in 
onze showroom of via de 
website.
Ook voor de doe-het-
zelver.  

 
www.HERFIL.be

Filip Meyvis 

JAB VLOEREN

Functie

• Functionele ondersteuning bieden, zowel praktisch als adminis-
 tratief, voor de aankoop, verkoop en verhuur van vastgoed;
• Als aanspreekpunt in ons kantoor te Antwerpen Noord (à de
 Noorderlaan) doe je dagelijks aan problem solving; beantwoord
 je de diverse telefonische oproepen en zoek je mee naar
 oplossingen, behandel je de binnenkomende mails en plan je
 afspraken met jouw contactpersonen (klanten, klusdienst, aan-
 nemers, huurders, etc.);
• Je gaat eventueel ter plekke ter bespreking van vastgoed-
 mogelijkheden (huur, aankoop, etc.), bouwprojecten en/of
 praktische issues (cfr. ‘syndicus’); 
• Je verzorgt de samenstelling van allerhande vastgoeddossiers,
 het aanvragen van de nodige attesten en de opvolging hiervan;

 verrichtingen en facturatie.

• Je kan zelfstandig werken, maar eveneens in teamverband;

• Je bent communicatief naar klanten, aannemers en collega’s toe, 
 alsook stressbestendig en leergierig;
• Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en je kan je vlot uitdruk-
 ken in het Frans;

• Gezonde interesse in vastgoed of ervaring in deze sector is een
 pluspunt, maar geen noodzaak.

Interesse:

www.deldo.com - Neem contact op met Dirk Witvrouwen, HR,
tel. 03/544.49.35 of per mail naar dirk@deldo.com

zoekt

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (VASTGOED)

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

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Florema
Bloemen en planten
Bruids- en grafwerk

Exotic aspedistra rolls
op  29 augustus  2019

Meer informatie via facebook of in de winkel
Reserveer tijdig uw plaats.

Met steun van 

Bossaersstraat 25 | 2930 Brasschaat
achter Kerk Maria-ter-Heide

Tel. 03 677 13 00 | di-za 9-18u | zo 9-14u
Like ons op Facebook | Volg ons op Instagram
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Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, alle bezettingen. 
0485/300 437

Snelle, ervaren hulp nodig 
bij het opstellen, nalezen, 
corrigeren (spelling en 
grammatica) van uw the-
sis? 0496.13.84.67

Een vakkundig schil-
der-behanger voor uw 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz.. Maak ge-
bruik van kwaliteirsverven 
zoals Sikkens, Boss en 
Sigma. gsm: 0479/28 49 
79 email: danny.weyck-
mans@telenet.be btw: BE 
0889 211 965 

SLAGERIJ
SCHELTJENS
te Hoogboom/Kapellen

zoekt wegens 
uitbreiding

SLAGER
&

VERKOOPSTER
&

KOK 
&

PERSONEEL VOOR 
CATERING ( FLEX).

enkel gedreven 
mensen op zoek 
naar uitdaging!

0485 747 856

VTBKULTUUR BRASSCHAAT PICKNICKT
Zaterdag 24 augustus 2019 van 12.00 u tot 15.00 u

vtbKultuur Brasschaat nodigt al zijn leden uit om samen te komen picknicken; maar uiteraard zijn 
ook leden van andere afdelingen en niet-leden van harte welkom op zaterdag 24 augustus. We 
verwachten groot en klein, jong en minder jong vanaf 12.00 u aan Perron Noord waar iedereen 
van het Perronnekesbrood zal kunnen genieten; vers gebakken door de mensen van Meander, 
een afdeling van de vzw Rotonde. De nieuwe uitbaters van Perron Noord zorgen voor het nodige 
beleg en garnituur; één drankje is in de kostprijs begrepen. En om alles nog aangenamer te maken 
zullen enkele vertelsters van vzw Echt Gebeurd en van de Hoorakelbende groot en klein vermaken 
met hun verhalen.  Tot dan, en hopelijk smaakt alles naar nog meer.
Kostprijs: € 9.00 voor volwassenen, € 6,00 voor kinderen tot 10 jaar, kinderen tot 2 jaar gratis.
Inlichtingen/inschrijvingen: e mail: brasschaat@vtbkultuur.be of gsm: 0473 60 59 66.

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Ben je 50+/60+ en heb 
je zin om op een verant-
woorde maar leuke manier 
te bewegen onder leiding 
van een ervaren lic. LO? 
op woensdag van 9u15 
tot 10u15 of van 18u30 tot 
19u30. Mariaburg Schriek 
358, start 2/9. 0498/846 834

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

Te huur:  recent  du-
plex appt 170 m2 cen-
traal in Knokke 4 slk 2 
badk grte terr ideaal 2 e 
vernlijf! 1500€/mnd Tel 
0476/895626 na 18 u

43STE STRATENLOOP VAN JH HOB NOB
Op zaterdag 24 augustus is het weer zover: de jaarlijkse Stratenloop van JH HOB NOB, voor de 43ste 
keer voorzien we weer een leuk gevuld programma: Ons feestelijk programma ziet er als volgt uit:
• Tussen 16:00 en 18:00 doorlopend kinderanimatie met springkasteel, ballonplooien en glittertattoos 
• 16:00 – start inschrijvingen • 17:00 – start Babyloop • 17:30 – start 1KM • 19:00 – start 5,25KM 
en 10,5 KM • 21:30 – Afterparty
Voor de sportievelingen voorzien we douches en kleedkamers. Honger en dorst hoef je niet te 
lijden dankzij ons gezellig terras met friet – en hamburgerkraam. Het evenement gaat door aan JH 
HOB NOB, Turfaard 1, Brasschaat
Meer info op www.stratencross.be en info@stratencross.be

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

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

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

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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Eden
De tuin van Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16 

www.detuinvaneden.com • de.tuin.van.eden@telenet.be • like us on 
Open: woensdag tot vrijdag: 10 - 18 u, zaterdag, zon- en feestdagen: 10 - 17 u
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

Mooie keuze 
geschenken voor 

Moederdag

!!! De solden zijn gedaan maar onze scherpe prijzen 

houden we aan !!! -10% -20% -30% -40%

Lounge dubai: nu stuntprijs €999

Wekelijks nieuwe 
koopjes en acties

Binnensalon sheffield nu €1089
(ottomaan + 2,5 zit)

Stoel Venus nu €59

Parasols vanaf €49

Zwevende parasol 3x3 m nu €330
Lounge Ibiza nu €1099, 

loungesalons vanaf €599

  Moederdag geopendDonderdag 15 augustus

Steeds een mooi 
geschenk: de 
Tuin Van Eden 
Cadeaucheque

de
DANKBETUIGING

Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaargestaan.

Geborgenheid en liefde heb je gegeven,
zo was je hele leven.

Je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons heel zwaar vallen.

Onze oprechte dank voor de
hartverwarmende blijken van medeleven
die wij ontvingen na het heengaan van

Fries Bruijn
echtgenote van Neel De Groof
Het is een troost te weten dat wij niet

de enigen zijn die haar missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn

in de komende tijd.

Neel De Groof,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

demeyeruitvaart.be

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Met de regelmaat van een klok worden er in Brasschaat 
meldingen gemaakt van de aanwezigheid van vossen in 
het centrum. Deze viervoeters gedragen zich als echte kil-
lers. Er zĳ n al heel wat kippen gesneuveld en het is niet 
eenvoudig om dit te voorkomen. Het pluimvee wordt echt 
opengereten door de vossen. De laatste keer dat er een 
vos toesloeg was, enkele weken geleden in de Leopoldslei. 
Niet minder dan zeven kippen moesten er dan aan gelo-
ven. De eigenaar van de kippen kon op zĳ n camerabee-
lden zien hoe de vos de kippen uit het hok sleurde. Het 
dier moet langs achter zĳ n binnengekomen. Een poortje is 
absoluut geen hindernis voor een vos die op jacht is.
Marcel Peeters van het Opvangcentrum voor Vogels en 
Wilde Dieren stelt dat een stevige kooi echt wel aangewe-
zen is.
“De mensen moeten hun kippen ’s nachts in een hok op-
sluiten. De kippen kunnen ook in een boom slapen, maar 
dat kan je hen niet altĳ d aanleren. Daarom is het best een 
omheining te plaatsen met een hoogte van minstens 1,8 
meter. De draad moet van stevig martergaas zĳ n en de ma-
zen mogen niet groter zĳ n dan 7 centimeter. De bovenkant 
moet afgeschermd zĳ n door een dak. De draad kan ook 
best 30 centimeter de grond in gaan”, legt Marcel Peeters 
uit.
Er zĳ n ook toestelletjes in omloop die een geluid produ-
ceren waardoor de vos wordt afgeschrikt. Maar volgens 
Marcel Peeters is de vos slim genoeg om dat al na enkele 
weken te doorzien. Het effect blĳ ft niet lang duren.
Dieren zĳ n vaak sluwer dan wĳ  denken. Zo wilde men bĳ -
voorbeeld in Oostende meeuwen afschrikken door een 
opgezette vos op een skateboard te plaatsen. De “nepvos” 
kon via afstandsbediening op het dak rondrĳ den. Wel, het 
duurde slechts enkele weken of er zaten al meeuwen lustig 
op de rug van de “nepvos” mee rond te rĳ den. 
Daarom lĳ kt voorlopig alleen een stevig slaaphok he enige 
effi ciënte middel op de kippen te beschermen tegen de 
moordzuchtige vosjes.

CADEAUTIP VOOR MOEDERDAG

I NAILS & CARE • Gezondheidslei 98 • Brasschaat • www.inails-care.be • 0496 363 082

HAMAM
VOET EN BEEN

Een luxueuze
voet- en been-
verzorging
volgens het

hamamritueel.

Manicure - nailstyling

Remise English course
The “Remise” in the  “Park van Brasschaat”  organizes language - 
courses  for the seniors [ 55+ ] of the community of Brasschaat. Les-
sons are given by volunteers from October until May. We are looking 
for one or two native English speakers to give conversation lessons 
on Friday-morning or -afternoon. The teachers and their partner are 

senioren@brasschaat.be

Ik zoek werk, klusjes, 
schild., tegels, bood-
schappen. 0487/608 078

Te huur: ‘s Gravenwezel 
app. 1ste verd., 3 slpks, 
buitenterras. 0473/945 648

Tuinwerken en schilder. 
Tel. 0497/231 373

Ik zoek werk als tuin-
man, schilderwerk, bezet-
ten.0487/566 652

Man 79j. weduwn. zoekt 
relatie met vrouw 75 tot 
79j. graag thuis + uitstap-
jes met de wagen. Tel. 
03/664 11 65

/ /Renovat iewerken/ / 
Zoekt u iemand voor uw 
renovatiewerken zowel 
binnen- als buitenshuis? 
Dan bent u bij ons op het 
juiste adres. Bel, SMS of 
E-mail naar 
0483/003 382 of 
yassinekri@hotmail.com
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

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

UIT DE HAND TE KOOP

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

            Gemeente Brasschaat
*De Romboutweg 35: HOB; GLV Liv., Open Keuk., 2 Badk., Kantoor. 1ste verd: 
4 slpkrs. Zolder. CV op Gas. Gar 2 wagens. BJ 1964 - EPC 530

Brasschaat heeft oog voor de gezondheid van haar burgers en geeft ze een duw-
tje in de rug naar voldoende beweging. In het najaar kan je weer volop sporten 
met de nieuwe lessenreeksen sport overdag. 
Vanaf 26 augustus kan je online inschrijven voor de sportinitiaties voor volwas-
senen georganiseerd door vzw Sport Plus Brasschaat. Vanaf 27 augustus kan dit 
ook telefonisch of op de sportdienst. 
Deze periode loopt van september tot december.  Je kan kiezen tussen badmin-

-
delen, pilates, taichi, tennis, yoga, stoelyoga, yoga als pijnbestrijding, yin yoga 
en zumba.
De sporten worden georganiseerd in de verschillende dienstencentra van de 
gemeente, in sporthal Sportoase en in de zaal van Ons Middelheem en Prins 
Kavelhof.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 2,50 euro per les voor inwoners van Brasschaat, 
2,25 euro per les voor 55-plussers en de anderen betalen 3 euro per les. Het 
totaal bedrag is dus afhankelijk van het aantal lessen. 
Meer info en inschrijven:  sportdienst Brasschaat | Verhoevenlei 11 | T 03 650 03 
30 | sport@brasschaat.be | www.brasschaat.be

SPORT MEE IN HET NAJAAR DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

en goede kwaliteit

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

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

                                 
  

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,  
     hekken, buitenzonwering en rolluiken, alle merken.  
               Zowel bestaande als nieuwe installaties. 
 

Tel: 0496 33 57 13                             Kapelsesteenweg 169   

info@poortenhersteller.be                                  Ekeren 

       www.poortenhersteller.be 

         !! Nieuw: Lamellendak !! 

4 jaar garantie op 

alle nieuwe installaties 
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
HOUTHULSTSTRAAT 125
Leuke starterswoning met 3 slaapkamers en tuin. 
Rustig gelegen in aangename straat nabij Bre-
dabaan en centrum.Goed onderhouden woning 
die wel gemoderniseerd moet worden. EPC: 669

€ 245.000

MERKSEM
MOESHOFSTRAAT 139
Klein, gezellig en goed verzorgd appartement 
(50m²) met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer met douche, apart toilet en 1 
slaapkamer. Onder het schuine dak is nog een 
zolder maar momenteel niet bereikbaar. Met 
2x kelder. Openbaar vervoer en winkels in de 
nabijheid. EPC: 634
€ 99.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT         BRASSCHAAT       

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

S’ GRAVENWEZEL   TE HUUR

KAPELLEN      

KAPELLEN

KAPELLEN

BREDABAAN 344
Zeer gunstig gelegen opbrengsteigendom 
bestaande uit handelsgelijkvloers met tuin. Ho-
gerop duplexappartement met 2 slaapkamers. 
Achteraan op het perceel een ruime garage voor 
2 wagens met uitgang naar Aerdenlei. Mooie 
opbrengst ca. 2.220,- euro/maand. TOPLOCATIE 
!!! EPC: 331
€ 530.000

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600m². 
Aangename ligging in een groene woonomgeving 
op kleine afstand van centrum Van Brasschaat. 
Mog. bebouwing van max 60 m² met bijkomend 
verd. en kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 
20 m². Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverpl.
€ 99.000

MIKHOF
Mooi perceel bosgrond gelegen in het ‘Mikhof’ 
nabij Sint-Jobsesteenweg en Bevrijdingslei. 
Aangename ligging nabij domein ‘De Mick’ en 
‘kinderboerderij’. Perceelbreedte 33,25 m

€ 14.500

VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Verzorgd en netjes onderh. app. in aangenaam gebouw.
Living ca. 50 m², voll. inger. eetkkn en bdkr, apart toilet en 3 
ruime slpks, terr. voor- en achteraan. Bwjr 1990. Opp. ca. 135 
m². Recente renov.; verw.-ketel, ramen met hoogrend.-be-
gl., dak conform.EPC is nog van voor de renovatiewerken.
Gunstig gel. in centrum nabij winkels, scholen en openb. 
vervoer. Park van Brasschaat en ‘Peerdsbos’ EPC: 233
€ 298.500

MIKSEBEEKSTRAAT 95/1
Zéér verzorgd, instapklaar, ruim app. met 3 slaap-
kamers en inpandige garage. Bouwjaar 2000. 
Bijzonder goed onderhouden appartement met 
leefruimte van 40 m² op massief parket, modern 
ingerichte keuken voorzien van alle apparatuur, 
badkamer en apart toilet. Ruim achterterras met 
mooi open zicht. Mooie gelegenheid !!! EPC: 119
€ 340.000

VAN DE WIELLEI 123
Zeer gunstig gelegen halfopen bebouwing met 4 
slaapkamers, losstaande garage en tuin. Verzorg-
de en goed onderhouden woning. Aangename 
ligging tussen Centrum en ‘Brasschaat-Kaart’. 
EPC: 692

€ 299.000

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

€ 169.000

MAX HERMANLEI 177
Charmante landelijke HOB met 5 à 7 slaapka-
mers, inpandige garage, voor- en achtertuin, in 
aangename en kindvriendelijke woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’, nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer, dit alles op kleine afstand van 
het centrum. Ook ideale woning voor ‘samenge-
steld’ gezin. EPC: 565
€ 415.000

DE BORREKENSLEI 55
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, inpan-
dige garage en mooi aangelegde tuin in centrum. 
Aangename ligging nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer. Het ‘park van Brasschaat’ en 
Peerdsbos op wandelafstand. EPC: 427

€ 295.000

LAGE KAART 256
Leuke gezinswoning met 3 slaapkamers, ruime 
living, ingerichte keuken en badkamer, inpandige 
garage en tuin. Aangename woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels en scholen. Ideaal 
voor starters. EPC: 440

€ 269.000

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

€ 339.000

Nieuwbouw gelijkvloersstudio met slaaphoek en 
privatieve tuin van 120 m² gelegen in het centrum 
van Kapellen. Autostaanplaatsen en kelders 
beschikbaar in de ondergrondse parking. Meer 
informatie, lastenboek en plannen vindt u op www.
goetstouwers.be. EPC: 66

€ 155.000

KASTANJELAAN 19 VERD.1
Mooi gelegen appartement van 105 m² met 2 
slaapkamers, 2 terrassen en garagebox.Individu-
ele verwarming. EPC: 152

€ 680 + € 50 kosten

WIJNEGEMSTEENWEG 30
Zeer gunstig gelegen handelsgelijkvloers in cen-
trum ‘s Gravenwezel. Bruikbare oppervlakte ca 120 
m². Geschikt voor vele doeleinden (behalve horeca). 
Tuin 50 m². Meer info op www.goetstouwers.be.

€ 900

ANTWERPSESTEENWEG 273
Ruim app. gelegen in resid. Vijverhof nabij winkels en 
openb. vervoer. Dit app. beschikt over een inkomhal 
met gastentoilet, ruime liv., kkn, terras van 15 m² met 
prachtig zicht op groen en vijver (ZW-oriëntatie), bdkr 
met bubbelbad en 2 slpks waarvan 1 met dressing. 
In de kelderverd. 2 individuele bergkelders en autost-
nplts. Dak vernieuwd en geïoleerd in 2018. EPC: 209
€ 249.000

HOEVENEN        TE HUUR

MERKSEM

ZANDVLIET

EKEREN  

JOZEF MULSSTRAAT 42 - 2DE
Goed gelegen appartement te Merksem (+- 91m²) 
op de 2de verdieping met als indeling een inkom-
hal, living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en 
terras achteraan. EPC: 688

€ 140.000

ZOUTESTRAAT 177
Vrijstaande woning op een perceel van 850 m² 
en bijgebouw met vele mogelijkheden (bijberoep) 
EPC: 639

€ 295.000

PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin, 
zij-ingang naast de woning. Tuintje met achter-
uitgang. Gelegen in doodlopend straatje nabij 
centrum van Ekeren Donk. De woning is reeds 
gedeeltelijk gerenoveerd maar moet wel nog iets 
verder afgewerkt worden. EPC: 630

€ 209.000

STABROEK
SMOUTAKKER 26
Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers, 
garage en tuin van 170 m² gelegen in een rustig 
straatje vlakbij het centrum van Stabroek. Alle 
nutsvoorzieningen zijn individueel. EPC: 819

€ 163.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

KAPELLEN
JULIEN BREUGELMANSSTRAAT 10
Te renoveren woning met zij-ingang op perceel 
van 175 m² gelegen vlakbij het park en het centrum 
van Kapellen. 2 tot 3 slaapkamers en tuin met 
achteraan toegang tot garagebox die kan gehuurd 
worden. EPC: 1012

€ 149.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN          TE HUUR

BIST 159
Volledig gerenoveerd appartement gelegen in het 
centrum van Mariaburg met 2 slaapkamers, kelder, 
terras en garage. Gelegen nabij centrum Maria-
burg. Beschikbaar vanaf 01/09/2019. EPC: 253

€ 700 + € 25 kosten
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

KAPELLEN        TE HUUR

ANTWERPSESTEENWEG 86
Recent en energiezuinig appartement met 2 
slaapkamers en groot terras (ZW) gelegen in het 
centrum van Kapellen. Lift aanwezig. Mogelijkheid 
om garagebox bij te huren. Beschikbaar: 15 
augustus 2019. EPC: 132

€ 810 + € 65 kosten
(VG-WG)

(VG-WG)

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

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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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

Berchem, Rysheuvelsstraat 10/12:
Gedeeltelijk gerenoveerd appartement met autobox in de wijk “Pulhof”.  Inkomhal, 
berging, 1 grote slaapkamer met terras en 1 iets kleinere slaapkamer, badkamer met 
lavabo, ligbad en aansluiting voor wasmachine/droogkast, een aparte toilet. Lichte 
woonkamer, vernieuwde keuken, houten ramen met dubbele beglazing, rolluiken aan 
de achtergevel, ruime privatieve kelder en Individuele verwarming met recente conden-
satieketel. Dak en lift van het gebouw zijn conform. EPC 142 kWh, elektrische keuring 
conform, K.I.: € 951 (VG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 8168050)

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Seth Van der Velde
Goordijk 10
2930 Brasschaat
tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41
swslaswerken@gmail.com
www.s-w-s.be

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.com

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

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

Lid B.I.V. - C.I.B.

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.
Handelspand met woonst. Nieuwe 
ramen en deuren + dak- en muur-
isolatie. GLVL handelsruimte of 
praktijk, gr. keuk., terras, hof, wc, 
garage met servitude. 1e verd. 
living en keuken. 2e verd. 2 slpks 
m; ingem. kasten, badk. en wc. 
O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname). Bezichtigen al-
leen na afspraak. Zeer lage EPC: 128

Actieve, leuke
m/v vinden hier 
nieuwe liefde 

Grootste bureau
in de regio 

+32 474 263 751

MET 2 IS ALLES
ZOVEEL LEUKER! 

www.b-loved.com

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

GROTE JAARLIJKSE 
ROMMELMARKT

t.v.v. Samana (ziekenzorg) 
aan de Kerkedreef in Bras-
schaat Maria-Ter-Heide 
op zondag 15 september 
van 10 tot 17u. Prijs: € 
3 per meter. Opbrengst 
voor de verkoper. Inlich-
tingen en inschrijvingen 
Betty Germain 03/663 
38 80. Bij afwezigheid 
Rita Wens. 03633 21 65 

Ik koop collecties LP’s 
45T, CD jazz, pop, etc., 
boek, strips, pickups, dvd. 
Beste prijs. 0475/376 496

Te huur: mooi app 2 slpk 
gr liv gr terras garbox 
nieuwe keuk met toest 
Hoogboomstweg 24 1e 
verd epc 115 prijs 720+40 
kosten zimmo JDFBW 
0475/447 886 

GEZOCHT: Handige har-
ry voor kleine klusjes & 
tuinwerken, helpen in de 
groententuin. Regio Ka-
pellen/Hoogboom. Kandi-
datuur via: hk@kegelsva-
nantwerpen.be 

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

Gezocht ervaren poets-
vrouw / oppas moeder 
voor 2 dag per week en 3 
dagen per week in andere 
week (op / af) Voorz. van 
auto en rijbewijs. Ruime 
compensatie geboden 
voor de juiste ervaren 
hulp. Tel 03 501 70 72 na 
18.00 uur.   

Man 43 zkt lieve vr ts 20-
75 jaar voor latrelatie of 
relatie 0486 065 285

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf  v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. € 45, 2 pers. €80 
a. huis met voetmassa-
ge, evt. vernis. Ingegr. 
nagels, eksterogen, lak, 
kalknagels. Manicure €25. 
Ervaring , enkel op afpraak 
0496/908 029. Eva Strijbos

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

Bezetten, tegelen, af-
braak, schild., tuinwerk, 
betonneren. 0483/720 562

Dakherstel, vernieuwde 
dakgoten, isolatiewerken. 
0489/717 125 

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
Gepensioneerde man 
zoekt tuinwerk en klusjes. 
0479/271 417

Te koop gevraagd: 2de h. 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn. Geen geremde. 
0492/263 118

59 jarige jonge man zoekt 
lieve vriendin. 0472/641 
207

Te koop: Golfballen 40 
euro voor 100. Tel. 03/658 
10 88

Wij zoeken voor ons leu-
ke bar Valère een nieuwe 
collega op vaste basis. 
Goede verloning. Fantas-
tische collega’s met een 
hoek af. Leuke werksfeer 
en waanzinnige klanten. 
info@tkeravikske.be

Ik zoek tuinwerk, schil-
deren. Engelse les, wisk. 
0499/135 872

I k  z o e k  w e r k  t u i n -
werk .  Te l .  0465/746 
931 -  0486/619 068

Ik zoek alle tuinwerk, ha-
gen scheren, onderhoud. 
0474/453 834
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Volledig gerenoveerde en ruime een-
gezinswoning met 3 slaapkamers 
nabij het centrum

€ 324.000

Ekeren REF 1311858

EPC: 168 kWh/m² UC: 0002158284
Wg, Vg, Gdv, Gvkr, Vv

Rustig en landelijk gelegen villa op 
850m² met 3 slpks, nabij speeltuin en 
groot grasveld, nabij openbaar
vervoer

€ 514.000

GOOREIND REF 1312135

EPC 217kWh/m² UC: 1742737
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv

Nog te bouwen open bebouwing op 
een grond van 747.30 m² in Gooreind.
Breedte: 9,75m - Diepte: 17m.
Met noordwestelijk gerichte tuin.

€ 454.747

Gooreind REF 1312104

Charmante vrijstaande villa met 5 
slaapkamers op 2.250m² te Bras-
schaat

€ 574.000

Brasschaat REF 1311523

EPC: 460 kWh/m² UC: 0002148896
Vg, Wp, Gdv, Gvkr, Gvv

De HOB gelegen in een rustige omge-
ving vlakbij het centrum van Schoten, 
3 slpk

€ 309.000

Schoten REF 1311683

EPC: 469 kWh/m² UC: 0002157095
Wg, Vg, Gdv, Gvkr, Vv

Doe beroep op onze grondige expertise en 
ervaring & wij bezorgen u een complete 
waardebepaling!

Op zoek naar een nieuwe woonst?

Gratis 
schatting?

ACTIEF IN 4 VLAAMSE PROVINCIES

Brasschaat • Merksem • Antwerpen • Pelt • Tremelo • Lille • Gooreind-Wuustwezel • Sint-Antonius-Zoersel • Leopoldsburg • Hamme • Burcht   

info@janssenenjanssen.be03 663 44 44 www.janssenenjanssen.be

Wij zoeken 

collega’s!

U bent welkom OP 01/09 in 
ons kantoor voor een hapje, 
drankje en attentie!

Appartement op de 2de verdieping 
met 2 slpks en garagebox, rustig 
gelegen in een kindvriendelijke buurt.

€ 149.000

Hoevenen REF 1311381

EPC: 296 kWh/m² UC: 0002139515
Wg, Vg, Gmo, Gvkr, Vv

Eengezinswoning met garage en tuin 
nabij het centrum van Kapellen.

€ 299.000

Kapellen REF 1311872

EPC: 248kWh/m² UC: 2150712
Wg, Vg, Gmo, Gvkr, Vv

Op te frissen half open bebouwing op 
ca. 270 m² nabij centrum Ekeren.

Recent gerenoveerde ééngezins-
woning op 618 m² met 3 slpks

€ 265.000 € 349.000

Ekeren HoevenenREF 1312085 REF 1312037

EPC: 470kWh/m² UC: 0002166608
Vg, Wg, GMo, Gvkr, Vv

EPC: 458kWh/m² UC: 0001371972
Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv

Dorpsdag in 
Brasschaat

Openhuisdag ZATERDAG 24 AUGUSTUS VAN 11U TOT 13U

ANTWERPSESTEENWEG 44DE OUDE LANDEN 44KERKSTRAAT 66WILGENLAAN 39

Charmante eengezinswoning op ca. 
575 m² met 4 slaapkamers, nabij het 
centrum van Kalmthout.

€ 399.000

Kalmthout REF 1311877

EPC: 901 kWh/m² UC: 0002166331
Wg, Vg, Gdv, Gvkr, Gvv

SCHOOLDREEF 58
Zeer gunstig gelegen bouwgrond 
(3.000 m²) voor open bebouwing.
Breedte: 35m - Diepte: 97.8m
Te bebouwen oppervlakte: 250m² 
(voor de gelijkvloers )

€ 324.900

Brasschaat REF 1309901
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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
KAPELLEN: Oude Galgenstraat 168 – Instapklare 
villa hoevestijl met GLVL :  inkom, wc, vestiaire,  living, 
eetkamer, ingerichte keuken, berging, dubbele garage, 
wasplaats, terras en tuin – 1steV : hal, 4 slaapkamers, 
badkamer met wc, aparte wc - kelder en zolder.
KAPELLEN: Weerstandersdreef 5 – Villa met hal, wc, 
bureel, keuken, living met open haard, garage, wasplaats, 
overloop, 3 tot 4 slaapkamers, badkamer, bergkamer 
met lavabo, zolder, terras, diepe tuin doorlopend in bos.
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.
SCHOTEN: Fluitbergstraat 3 - Bouwgrond – eengezins-
woning ( momenteel verhuurde garages ), oppervlakte : 
175m² . Bouwvoorschriften voor glvl : 12m ; 1ste V : 9m 
en tuin 10m.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

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

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

BOEKENMARKT ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019 TEN VOORDELE VAN 
HET KERSTCOMITÉ BRASSCHAAT IN ZAAL GRASDRIES

Op zaterdag 28 september 2019 houdt vzw Kerstcomité Brasschaat voor de eerste keer een boe-
kenmarkt in zaal Grasdries van 11 tot 17 uur. Het Kerstcomité verkoopt dan boeken ten voordele 
van zijn werking en de kerststallententoonstelling. Naast een stand van onze organisatie zijn we 
nog op zoek naar standhouders, die ook boeken willen verkopen. We verhuren de stand aan 4 euro 
per tafel van 1,2 meter. Je kan natuurlijke meerdere tafels huren. Geïnteresseerde standhouders 
kunnen een e-mail sturen naar info@kerstcomitebrasschaat.be. Inschrijven kan tot 21 september 
2019, maar wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.  Er zijn in totaal 16 tafels ter beschik-
king. Het Kerstcomité van Brasschaat heeft 35 jaar lang de beroemde Kerstmarkt van Brasschaat-
Driehoek georganiseerd. Vorig jaar zijn we hiermee gestopt en we organiseren nu nog enkel Kerst 
op den Driehoek, met de 36ste internationale Kerststallententoonstelling (zaterdag 14 en zondag 
15 december 2019) met als gastland Nederland. Er zullen ook nog enkele optredens doorgaan. We 
organiseren deze boekenmarkt ter ondersteuning daarvan. Daarom willen we ook nog een extra 
oproep doen: als jullie nog boeken op overschot hebben, mogen jullie die steeds schenken aan 
het Kerstcomité ter ondersteuning van onze werking. Wij proberen ze dan aan een zacht prijsje te 
verkopen op zaterdag 28 september 2109 om onze organisatie te bekostigen. Mensen die boeken 
willen schenken kunnen hiervoor contact opnemen via info@kerstcomitebrasschaat.be zodat we 

Boekenliefhebbers: kom zeker op zaterdag 28 september 2019 (van 11 u. tot 17 u.) eens langs in 
zaal Grasdries, Grasdries 2 te 2930 Brasschaat.  Of je steunt ons door iets te komen drinken aan 
democratische prijzen. Iedereen van harte welkom!



 

LUXUEUS EN STIJLVOL WONEN IN EEN KASTEEL
op de grens Ekeren/Brasschaat

Luxe penthouse met 2 terrassen te koop,
inclusief wijnkelder, extra kelders &

autostaanplaats in de ondergrondse garage.

Superieure afwerking met hoogwaardige materialen.

VG-WG-GDV-GVKR-GVV - Niet gelegen in risicozone overstromingen
Opgenomen in lijst/inventaris onroerend erfgoed

bel 03/247.89.06 – 0475/24.25.29

Brasschaatse Film,     Nr. 33,     14-8-2019  17
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Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 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):

17-18/08 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

17-18/08 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.gezinszorgvillers.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

Dierenarts van dienst 

17-18/08 Dr. De Meulenaere 03/605 62 38

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

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw € 246,75
 A3-A4 DI 66 kw € 239,21
BMW 316 I 90 kw € 261,84
 520 D 120 kw € 290,24
CITROEN C1 1.4D 40 kw € 188,17
 C3 1.4 54 kw € 227,66
FORD Fiesta 1.2I 60 kw € 233,43
 KA 1.3 44 kw € 200,60
MERCEDES C-E 220D 85 kw € 256,95
 E 200 110 kw € 280,91
OPEL Astra 1.4 81 kw  € 253,41
 Corsa 1.3 55 kw  € 228,55
VW Golf 1.4 77 kw € 249,41
 Passat 100 kw € 271,16

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

KLIK HIER
voor je melding
in onze rubriek

“Burgelijke stand”

Omdat het verdwijnen van de populaire rubriek in de Brasschaatse Film de mensen 
blijft bezig houden, hebben we naar een oplossing gezocht en gevonden. Vanaf nu kan 
je een geboorte of overlijden via onze website of 
op ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing 
in de rubriek die zeer binnenkort weer zijn vaste 
plekje naast de wachtdiensten zal innemen. 

Op de startpagina van onze website is een op-
vallende knop voorzien die rechtstreeks naar de 
invulpagina's leidt.

BURGELIJKE 
STAND

DE RUBRIEK BURGERLIJKE STAND 
KOMT TERUG!

Ophaling huisvuil juli

GFT

MAANDAG   12
DINSDAG   13
WOENSDAG  14
DONDERDAG   15
VRIJDAG     16
ZATERDAG     17

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Chemokar komt 
in je buurt

GEEN OPHALING
OP MAANDAG 15 AUGUSTUS

OPHALING HUISVUIL
VERSCHUIVD NAAR 16/08
(RECYCLAGEPARK 15/08 

GESLOTEN)

Papier

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

Ophaling huisvuil augustus

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

VTBKULTUUR BRASSCHAAT
WANDELZOEKTOCHT

Wandeling van zo’n 6,5 km doorheen de mooie en groene wijk Maria ter Heide. Vijftien gewone 
vragen en vijftien fotovragen. Kostprijs: € 5,00; vijf mooie prijzen te winnen!  Fietszoektocht (archi-
tectuurroute) Fietstocht van zo’n 38 km doorheen de groene zones van Brasschaat en Kalmthout. 
Dertig gewone vragen en tien fotovragen (thema: moderne architectuur). Kostprijs: € 7,00; tien 
mooie prijzen te winnen! Van 1 juni tot 30 september 2019. Deelnemingsformulieren:
Dienst Toerisme, Bredabaan 407, Brasschaat, Dienst Toerisme, Putsesteenweg 131, Kalmthout
Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat, Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat
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Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 269.000 € 249.000

€ 279.000,- € 299.000 € 149.000

€ 269.000

TE KOOP:
Berendrecht, Prelatenstraat 42

TE KOOP:
Brasschaat,  Dullingen 61

TE KOOP:
Ekeren, Jozef Ickxstraat 60

TE KOOP:
Ekeren, Oudebaan 39

TE KOOP:
Deurne, Ruggeveldlaan 598

TE KOOP:
Sint-Job-in-’t-Goor, Brugstraat 159

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

HOB 2 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Vv,Wg,EPC:236 kWh/m²

bouwgrond 991 m² in groene omg. 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg

instapkl EW 3 slpk tuin 
Nvg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:414 kWh/m²

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC 340 kWh/m²
EW 1 slpk gar tuin 

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:210 Kwh/m²
app 5eV 2 slpk 

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:259 kWh/m²

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

 WOONKREDIET

Denkt u aan bouwen, kopen of 
verbouwen?

Weet dat het interessant is om voor uw droomwoning of 
bouwproject uw woonkrediet bij ons te nemen.
  

 U hebt 1 aanspreekpunt voor al uw vragen en advies.

 U bent zeker dat uw krediet en verzekeringen passen bij  
uw persoonlijke situatie

Advies nodig over uw woonkrediet  
of hulp bij uw dossier?

We helpen u graag.  
Spring gewoon binnen, 
de koffie staat klaar. 

Meer info over de voorwaarden op www.dvv.be

Als u een klacht hebt, kan u zich eerst richten tot de Klachtendienst van DVV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.
be). Indien u niet tevreden bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van  de verzekeringen,  de Meeûssquare 35, 1000 
Brussel (info@ombudsman.as).

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 05/2019

Een leuk en gezellig zangfeest voor jong en oud op vrijdag 30 augustus! Zing mee samen met vrien-
den en familie en meer dan 4000 Ekerenaren met populaire liedjes en geniet van de sfeer van dit tof 
evenement! Vlaanderen zingt in samenwerking met Ekerse C-koren en Chiro Tempo Ekeren. Om 
19u30 voorprogramma met Wim Leys en om 20u30 begin EKEREN ZINGT. www.ekerenzingt.be

EKEREN ZINGT Bouwbedrijf J. Valckenborgh    .A.B.V.B

STARRENHOFLAAN  5  -  2950  KAPELLEN
TEL. (03) 660 14 20 - FAX  (03) 605 36 04 - www.valckenborgh.be 

Reeds 90 jaar de beste kwaliteit in:
Villa’s • Appartementen • Industriebouw • Verbouwingswerken • Binnen- en 

Buitenschrijnwerk • Kantoor- en winkelinrichting • Restauratiewerken • Zwembaden

Wij zijn op zoek naar ervaren stielmannen met passie voor hun beroep.
Daarom zijn ook 50-plussers meer dan welkom !

• Kraanman
• Meestergast metser
• Metser
• Schrijnwerker

Bent u werklustig en heeft u veel ervaring, gelieve zich dan te melden
op onze burelen of op het nr. 03/660.14.20.

WIJ BIEDEN: 

•  Goed loon

•  Werven
 ten noorden

 van Antwerpen

GEVRAAGD:

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

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

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

RDG-team

10
jaar

* Vraag naar onze voorwaarden

ACTIE AUGUSTUS:
*** GRATIS VLIEGENRAMEN ***
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SPLIT AIRCO
geplaatst vanaf € 1.599 excl. btw

FRIGO-TECHNIEK
UW KOELINGSPECIALIST
Verkoeling nodig deze zomer? 

Creëer uw ideale binnenklimaat en 
laat de hitte uw nachtrust niet verstoren!

WHIRLPOOL 3500W 
12000 BTU/u
GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 630 incl. btw

KAYSON 3500 W
12000 BTU/u

GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 599.99 incl.btw

Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - www.frigo-techniek.be - info@frigo-techniek.be - tel. 03/651.68.43
tegen hooikoorts Inverter motor Energiezuinig

MOBIELE AIRCO'S
Geen plaats voor een split unit, of wil je meerdere kamers koelen?

Oplossing een mobiele airco

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Te huur app. 2de verd. 
De aard 115 Brasschaat, 
2slpk-groot zonneter-
ras-garage-onm.vrij- 750€  
tel 0470/313 126

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

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen
Vintage juwelen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

za. 10u tot 16u


