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Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

De Beste Prijs = 

EEN ADRES

www.BUGA-AUTO.be / 

STOCKDEALS

januari alle dagen open!
LAATSTE SOLDEN

50%
OPEN VAN 9.30U TOT 18.00U • ZO. & MA. GESLOTEN • WWW.KLEDINGWILAN.BE 

KAPELSESTEENWEG 376 - 380 • 2930 BRASSCHAAT MARIABURG • T. 03/664.03.69

Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35

      Giovane Brasschaat

Open dinsdag t/m zaterdag: 10 tot 18u. 

Solden -50%
De eerste lente- en zomer collectie 

is reeds binnen. 
Kom zeker eens een kijkje nemen.

easy to wear, easy to love

    

DE GELDER
FASHION

de Gelder 
Herenmode

Handelslei 27, 
Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

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

met GRATIS PARKING
 100m verder

LAATSTE KANS 
WINTERSOLDEN
MEYER BROEKEN 

toot -330%%
OLYMP HEMDEN 

toott -300% 
DIGEL KOSTUUMS 

-20%%
t.e.m 31 januari

Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - Tel.: 03 669 60 24
Alle info en vestigingen op: www.rijmenants.be

SPRING EENS BINNEN VOOR JE BUITEN

Breng je volle 
spaarkaarten binnen!

T.e.m. 28 februari 
ontvang je per 

volle spaarkaart 

€4 KORTING 
op al je aankopen!

Haal het voorjaar in huis!

Ga voor 
een fris en 
kleurrijk 
interieur 

met bloemen 
of planten.

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

3 COUPONS HALEN = 2 BETALEN

KOM 

LANGS



Brasschaatse Film,     Nr. 4,     23-1-2019  2

Info: 03/651 95 20 • Bredabaan 314 • Brasschaat • www.devisbar.be

AFWASSER
Deeltijds

Van dinsdag t/m vrijdag • Nederlandstalig

Zoekt

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

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)

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Ook dit jaar worden er in Brasschaat opnieuw enkele bĳ -
zondere projecten voor jongeren uitgewerkt. Zo is er de 
Wereldmeerdaagse in de Ruiterhal. Dit evenement wil 
leerlingen van de eerste graad secundair onderwĳ s laten 
kennismaken met mondiale problemen. Ze krĳ gen een 
inleefprogramma voorgeschoteld dat bestaat uit twee 
delen. In de Ruiterhal wordt een interactieve wereldmarkt 
opgebouwd waar vrĳ willigers de jongeren begeleiden bĳ  
korte educatieve opdrachtjes. Daarnaast krĳ gen de leer-
lingen een fi lm voorgeschoteld die hen aan het denken 
moet zetten. Het project zal dit jaar opnieuw 6000 jonge-
ren uit Brasschaat en omgeving bereiken. De organisatie 
ligt in handen van de Gemeentelĳ ke Raad voor Ontwik-
kelingssamenwerking. De leerlingen bezoeken de We-
reldmeerdaagse tĳ dens de schooluren, maar alle geïn-
teresseerden kunnen ook een kĳ kje nemen op zaterdag 
9 februari van 13u tot 18u. Ook op zaterdag 16 februari 
is de Wereldmeerdaagse te bezoeken. Het is intussen al 
de elfde keer dat de Ruiterhal gedurende enkele weken 
wordt omgetoverd in een wereldmarkt. Het project wordt 
gedragen door vrĳ willigers. 
Intussen is ook het Inleefhuis van start gegaan. Het Inleef-
huis is een project van het Centrum Algemeen Welzĳ ns-
werk Antwerpen en het Brasschaatse OCMW. Dit project 
richt tot jongvolwassenen en meer bepaald de laatste-
jaars secundair onderwĳ s. De meeste secundaire scholen 
uit Brasschaat en omgeving nemen hieraan deel. Ook hier 
zĳ n het vrĳ willigers die de jongeren rondleiden. Het In-
leefhuis bestaat uit een reeks kamers waarin de leerlingen 
een goed idee verkrĳ gen hoeveel het leven kost als ze er 
alleen voor staan. Het vindt plaats in de gebouwen waar 
voorheen het OCMW gevestigd was. Voor zeer veel jon-
geren gaat hier een totaal nieuwe wereld open. De vrĳ wil-
ligers krĳ gen iedere keer heel wat verbaasde reacties. Net 
als de Wereldmeerdaagse is dit Inleefhuis een bĳ zonder 
waardevol evenement. 

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

Ma: gesloten
Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte

Kom eens proeven 
van onze heerlijke 
salades en gebak, 

ook om mee te nemen.

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur 
Godiva Chocolade

Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

Uitmuntend in verhuizen en bewaren
Verhuizingen Meys verhuist al 70 jaar.  
We weten dus perfect wat u van een verhuizer verwacht. 
Nationaal en internationaal.

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

Nodig ons uit voor een offerte op maat.
Lage Kaart 460, 2930 Brasschaat  

E info@meys.be  T +32(0)3 653 22 11www.meys.be



Brasschaatse Film,     Nr. 4,     23-1-2019  3

Op vrijdag 15 februari 2019 kan je deelnemen aan de Twintigste Guldensporenquiz.

De quiz gaat door in Ons Middelheem, Bredabaan 425 (Brasschaat), om 20u, 
deuren vanaf 19u30, gepresenteerd door quizleider Alex Van Giel. Naast de 
thema’s actualiteit, personen, geschiedenis, wetenschap,… is er ook een thema-
ronde ‘Vlaamse Beweging’.

Deelnemen doe je in ploegen van maximum 6 personen, 
per ploeg betaal je 20 euro.

Inschrijven kan bij: 
Frederik Pieters - frederik.pieters@telenet.be - 0486-09 08 81

Guldensporen Brasschaat - e-post: frederik.pieters@telenet.be
Bankrekening: 734-0197460-74

Twintigste 

GULDENSPORENQUIZ

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

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

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT!
Bredabaan 792 - Brasschaat

SOLDEN

SOLDEN

EN

SOL
SOL

SO
LD

EN

€ €

€€

€ €

€

€

€

€
€

€

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

SOLDEN = 
PRIJZEN VANGEN!

€
€

€€ AIRFRYER XL
HD9241/90
Bereidingscapaciteit: 1,2 kg
Frituren, grillen,
bakken en braden

KOEL/VRIESCOMBINATIE
RB34K6232SS/EF
A++ • 344L • No frost • Afm HxB 191,7 x 60cm

STOFZUIGER MET ZAK
COMPLETE C3 JUBILEE

ECOLINE 10821150
A+ABA • Met zachte parketborstel • 550W

19990

17990

64999

RIJSCHOOL
Kantoor Brasschaat
Bredabaan 450
Tel.: 03/653 53 03
ma: 16u tot 18u woe: 15u tot 18u

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be

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

www.goldcompany.be

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

 Vlaamse Meesters – 
vakmanschap inspireert
vtbKultuur Brasschaat orga-
niseert een expo waarin he-
dendaagse kunstenaars in 
dialoog gaan met de klassieke 
Vlaamse Meesters. Tien he-
dendaagse Vlaamse kunste-
naars uit verschillende disci-
plines (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 mees-
terwerk en vertellen waarom 
precies dit werk hen inspi-
reert, boeit of ontroert. Dat 
alles werd gebundeld in een 
reizende mini-tentoonstelling 
‘Vlaamse Meesters – vak-
manschap inspireert’ De expo 
praktisch: Kostprijs: gratis. Lo-
catie: 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 informatie: www.
vtbkultuur.be/brasschaat of te-
lefoon 03 651 42 13.
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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

Genieten in
de Algarve
Ontspan volledig in de 

-

www.portugalvillas.nl

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 23 januari
Dagsoep

met kroketjes

Donderdag 24 januari
Dagsoep

Vrijdag 25 januari
Dagsoep

-

Maandag 28 januari
Dagsoep

met frietjes

Zaterdag en zondag 

U kan ons steeds 

‘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.

Strijk ophalen -

0476/631 335 Tanja

Uw dak. -
-

Keyboard-pianoles,

Zoekt u een loodgieter? 

Zoek gratis gerief 

 Mon, 

Te koop gevraagd: -

03/663 65 70

Medische pedicure

Manicure

0486/02.66.02
AANKOOP VAN ALLE 
WAGENS, met of zonder 

-
-

Collecties: Ik koop LP’s 

-

FONOPLATEN. Koop 

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

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

Fashion maat 34 t/m 42 & Shoes maat 35 t/m 42
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EIGEN PRODUCTIE IN ALUMINIUM & PVC

NIEUWBOUW & RENOVATIES

RAMEN • DEUREN • VERANDA’S
TUINKAMERS & WOONKAMERUITBREIDING

HOOFDZETEL • Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout   |    NIEUWE SHOWROOM • Leugenberg 68 a • 2180 Ekeren
T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

OPENDEURDAGEN
za. 26 & zo. 27 januari

telkens van 10u-17u
alleen tijdens de opendeurdagen

Ons veranda showpark 
is alleen in Kalmthout 

te bezichtigen
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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

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

L I N G E R I E

Koop NU een pyjama, nachthemd, kamerjas of huispak
(in solden of niet) en 

*Lever je naam en telefoonnummer in, en wie weet ben jij wel onze winnaar!!
Actie geldig t/m zaterdag 2 februari.Niet cumuleerbaar met andere acties

WIN bij onze verkoopster Maxime 
een schoonheids behandeling 

t.w.v. €75

Bredabaan 180 l BRASSCHAAT • T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be
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24/7 shopplezier op onze webshop

BREDABAAN 225
BRASSCHAAT

Open woe - za: 10u-18u

BON - Gratis
geschenkje!

bij een aankoop in de winkel
en na afgifte van deze bon,
zolang de voorraad strektC

od
e:

 B
F

-30%

LAATSTE SOLDEN!
Kom op ontdekking

-50%

-20%

Pannenkoekennamiddag: Samana Brasschaat-centrum
Zondag 3 februari 2019 van 13.30 uur tot 17.00 uur. Bericht aan alle smulpapen! Onze pannen-
koeken zijn rond, voor klein en groot gezond. Kom naar ons pannenkoekenfestijn, dan kan je pas 
weten hoe heerlijk ze zijn. Voor gezelligheid en overheerlijke pannenkoeken moet je naar “Ons 
Middelheem” Bredabaan 423 – Brasschaat. Voor uw smaakvolle steun, dank vanwege het Sa-
mana team. Tot dan!

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, 

be (Belg.eig) 

Vrouw zoekt werk, erv. 
poetsen, str., schilderen. 

Calpe te huur-prachtig 

gr; terr. zeezicht, TV. Vl., 

Voor al uw tuinwerken 
groot of klein moet je bij 
Bart Franken zijn. Opkui-
sen van tuinen, onderhoud 
& aanleg, plaatsen van 
klinkers, plaatsen van tuin-
schermen en tuinhuizen, 

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
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Twijfels over uw gehoor? 
Kom langs voor een gratis en vrijblijvende 

hoortest op afspraak in het Lapperre hoorcentrum 
te Brasschaat of bij Apotheek Lefever. 

GRATIS 
hoortest 

Lapperre Hoorcentrum Brasschaat
Bredabaan 417 | 2930 Brasschaat | 03 652 07 47

Openingsuren
Ma & Di 09u00 - 12u30 & 13u30 - 19u00
Woe & Vrij 09u00 - 12u30 & 13u30 - 17u00
Do 09u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00
Za 09u00 - 14u00  (enkel op afspraak) 

Apotheek Lefever
Dorpsstraat 15 | 2990 Wuustwezel | 03 669 61 37

Openingsuren
Ma - Vrij 08u45 - 12u30 & 13u30 - 19u00
Za 08u45 - 12u30

Gevraagd:
STUDENTEN

v. zat. en/of zon.

STUDENTEN 
OF FLEXIJOBS 

v. woe., do., vrij.

BROOD 3+1 GRATIS
Bakkerij Van Hunsel 

Patio Donk
03/645 04 47

KLEINE EN GROTE 
RENOVATIEWERKEN 

interieur, bezet, 
gyproc, isolatie, 

electriciteit, 
schilderen, ramen, 
deuren, speciale 

projecten. 

0496/781 768 
zibi.arte@gmail.com

Gyproc
Renovatie

Herstellingen
Keukens

Binnendeuren
Laminaat

Omkastingen

Klusjesman zoekt werk 
a l le  werk ,  schoonm. 
0465/113 464 - 0466/395 
256

GEZOCHT: lieve dame 
voor naschoolse opvang 
2 jongens (1 en 5j) te 
Brasschaat. Van school en 
crèche halen, eten koken, 
samen spelen, klaarma-
ken voor slapengaan. Tel: 
0473/415.227 

TE KOOP: Dakapp. 2SLP-
K+mezzanine, zuidterras 
50m², garage + staanplaats 
GSM:0494.206.085, IM-
MOWEBcode: 7898528 

Te koop: Cannondale 
F-SI Carbon 2, full Carbon, 
maat medium ik ben zelf 
1,77meter, 29’’ wielen, 
XTR afgemonteerd weinig 
km. Niet te onderschei-
den van nieuw, nieuwprijs
€ 4999, vraagprijs € 2950, 
tel. 0475/539 091

Spanje,  Vi lafortuny 
(Cambrils), voll. vern. app, 
6p, 3 slk, 2 badk, gr. liv met 

50 m v. strand. Vrij: 1 - 15/8 
€ 990/15d. Sept € 890/mnd
03 651 63 47 / 0474 409 435

Brandhout droog thuis-
gebr. per kleine hoeveelh. 
0495/914 096

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Te koop: Strips, stripreek-
sen. Tel. 0486/503 194

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

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

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

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

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

Dames en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure 
€36, manicure €20, a. huis 
met voetmassage. Ingegr. 
nagels, eksterogen. Erv. 
enkel op afspr. 0496/908 
029, Eva Strijbos.

Computer problemen. Ik 
kom a. huis herst. Snel-
dienst 0496/383 015. 
Verk. comp. o. m.

Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, all., soort. be-

0485/300 437

Enthousiaste persoon 
gezocht voor hulp in kap-
perszaak. Fijne werksfeer, 
opleiding in onze zaak. 
Tel. 03/646 77 55

Ik doe uw strijk, halen en 
brengen. Ook boodsch. 
0485/088 481

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

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

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

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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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!

De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

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

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be
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LingerieBo
zoekt

FULL TIME VERKOOPSTER
vriendelijk • discreet • verzorgd

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

of mailen naar info@lingeriebo.be

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

Spanje Calpe te huur: 
App. max 4p. 200m van 
strand, airco, zwembad, 
TV-Vl. 0475/253 635. 
c h r i s . a n t h o n i s s e n @
icloud.com


schilderwerken
en renovatie

danny.robbrecht@telenet.be
0468/335 434

Bel voor een gratis prijsofferte

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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


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

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


Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & Co Bre-
dabaan 246 Brasschaat. 
03/430 20 83

Gediplomeerde pedi-
cure en manicure komt 
a. huis. 0484/949 951 
(Agnieszka)

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

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

Gevraagd: Kapster/kap-
per deeltijds, fi jne werk-
sfeer, goede verdienste. 
Ekeren. Tel. 03/646 77 55

KFC Brasschaat
zaterdag 26 januari 
09h30: U7 A - K. Gooreind VV
09h30: U10 - Exc Fc Essen
11h00: U8 B - K. Gooreind VV
11h00: U12 A - S.V. Noorse
11h00: U11 - K. Wijnegem Vc
12h30: U13 - K. Wuustwezel Fc
12h30: U12 B - K. Gooreind VV
14h30: Res B - Exc Fc Essen
zondag 27 januari
09h30: U15 - Kvc Oostmalle
11h15: U17 - K. Ternesse VV

Schilder zkt werk binnen 
en buiten, behang, gyproc, 
lamin en afwerk. Goe-
de ref. uit Brasschaat. € 
12,50/u 0465 921 434


SVB Driehoek
25 januari 2019 
20:00 Vaders - Bosrand
26 januari 2019 
09:00 Zandhoven - U17 B
09:00 U6 B - Broechem
09:00 U6 A - Noorse
09:30 Olse - U11 B
09:30 ‘s Gravenw.-Sch. - U8 A
10:00 Zandvliet - U9 A
10:15 U7 B - Maria Ter Heide
10:15 U7 A - Brasschaat
11:00 Gooreind - U10 C
11:00 Achterbroek - U8 B
11:00 Lyra-Lierse Berl. - U10 A
11:00 Ossmi - U9 B
11:30 Heidebl. Pulderb. - U17 A
11:45 U15 C - Nieuw Stabroek
12:00 Deurne OB - U21
13:00 Wortel - U11 A
13:00 Loenhout - U10 B
13:45 U12 B - Maria ter Heide
13:45 U15 B - Loenhout
15:45 U15 A - Nieuw Stabroek
16:15 U12 A - Pulle
16:30 Ossmi - Dames
27 januari 2019 
10:30 Oxaco - Reserven A
11:00 Sint Jozef - Reserven C
11:30 Aartselaar - U13
12:30 Res. B - Cantincrode
15:00 Olse - Eerste elftal
30 januari 2019 
20:30 Vremde - Eerste elftal

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

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
& Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwel ier 
Denys & Co. Bredabaan 
246 Brasschaat. 03/430 
20 83

Chauff eur rijbew B zkt 
19u/w. alles besprkb. Gsm 
0486 065 285

Vrijgezel van 42 zoekt 
lieve vrouw, gsm 0486 
065 285

Te huur: volledig uitge-
ruste cottage keuken, zit-
hoek, slaap- & badkamer. 
Aanbevolen voor senioren 
met nood aan enige hulp 
door gecertifi ceerde ver-
zorgster. T. 0476 707 359

Te koop: Werktuigen & 
machines voor hout/bouw/
metaal. Tel. 0486/503 194
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OPENDEURDAGEN BIJ BRUYNSEELS-VOCHTEN
Nu plannen smeden, nog dit voorjaar al genieten van uw leefveranda

Zegt u dat iets, dit voorjaar al kunnen genieten van uw nieuwe leefveranda of van de uitbreiding van uw living? Kom dan 
met uw dromen en plannen naar de opendeurdagen van Bruynseels-Vochten op 26 en 27 januari. Het team van Bruvo 
zorgt ervoor dat u de lente kan verwelkomen in uw nieuw smaakvol ingericht plekje thuis. Heerlijk toch om daarvoor 
alvast nieuwe meubels en decoratie uit te zoeken?

HOOFDZETEL • Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout   |   Alle dagen open van 10u-17u • Zondag van 14u-17u
NIEUWE SHOWROOM • Leugenberg 68 a • 2180 Ekeren   |   Alle dagen open van 10u-17u • do.  laatavond opening tot 20u • Zondag gesloten

T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

RAMEN • DEUREN • VERANDA’S

TUINKAMERS & WOONKAMERUITBREIDING

GRATIS ONTWERP & 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

U droomt van een woonuitbreiding of 
leefveranda?
Bij Bruvo bent u aan het juiste adres. Na een 
vrijblijvend kennismakinggesprek wordt uw 
project toevertrouwd aan een ervaren team van 
specialisten en techniekers. Na de prospectie bij 
de klant werken wij uw project tot in de details 
uit in 3D zodat uw verandadroom werkelijkheid 
kan worden. Ga hierbij uit van een totaalconcept:  
maatwerk inclusief elektriciteit, vloeren, airco, 
verwarming… 

Bruvo helpt u zelfs bij het verkrijgen van de 
bouwaanvraag. Een betaalbaar en betrouwbaar 
sleutel op de deurproject waarbij u zich geen 
zorgen hoeft te maken en op voorhand weet 
wanneer het gerealiseerd wordt. Wij houden 
onszelf aan de strengste kwaliteitsnormen. Een 
massa tevreden klanten zijn u reeds voorgegaan. 
Ruim 6000 veranda’s verder is het verhaal van 
Bruynseels - Vochten een successtory die zijn 
gelijke niet kent.

Betaalbaar vakmanschap
Alle fabriekshallen en productielijnen zijn 
uitgerust met de modernste technologie en 
productietechnieken. Wekelijks produceren wij 
zo’n 800 ramen en deuren. Bij Bruvo zijn wij trots 
op ons gemotiveerd team van werknemers. Eén 
aanspreekpunt is wat we de klant aanbieden. Een 
luisterend oor en flexibele aanpak geruggesteund 
door een team van ingenieurs, architecten en 
tekenaars. Wij zorgen voor een strikte planning, 
gemaakt via duidelijke afspraken. Zonder 
verrassingen en met 10 jaar garantie op onze 
realisaties volgens onze algemene voorwaarden. 
Dankzij onze jarenlange ervaring staan wij 
synoniem met betaalbare kwaliteit.

Topkwaliteit in materialen
Met een historie van meer dan 35 jaar is Bruvo een  
financieel gezond bedrijf. Dit komt omdat wij de 
juiste beslissingen nemen, zo zijn wij kieskeurig 
wat betreft onze leveranciers van materialen. 
Voor topkwaliteit werken wij met Reynaers 
alu profielen, Veka kunstprofielen, Sprimo 
beglazingen en Renson verluchtingssystemen 
zodat wij projecten kunnen realiseren die 
levenslang comfort garanderen. Voor de beste 
prijs/kwaliteit, perfect advies op maat, heldere 
afspraken en afwerking tot in de puntjes moet u 
bij Bruynseels - Vochten zijn. Een garantie is bij 
ons een échte garantie!

Familiebedrijf met internationale uitstraling 
De productiehal in Slowakije is een extra troef van 
Bruvo. Om dezelfde hoogwaardige kwaliteit te 
verzekeren als in België stippelt Ronny Bruynseels 
er het dagelijkse beleid uit. Voor onze klanten 

Bruynseels - Vochten: 
De betrouwbare specialist in veranda’s, ramen en deuren

Opgericht vanuit een garage in 1983 heeft Bruynseels - Vochten (Bruvo) een spectaculaire progressie gemaakt.  Vandaag is het bedrijf in niets 
meer te vergelijken met de avonturiersdagen bij de start. Het familiebedrijf, gekend voor zijn kwaliteitsvolle veranda’s, ramen en deuren in 
aluminium en PVC, heeft meer dan 220 werknemers in dienst. Het bedrijf is door de jaren heen gestaag gegroeid en bezit een vestiging in 
Kalmthout (met eigen productie-unit op een oppervlakte van 13.000 m2) en een tweede toonzaal in Ekeren. In 2010 zijn wij bij Bruvo van 
start gegaan met de productie van PVC ramen en deuren in Slowakije. Elke dag sturen wij niet minder dan 32 ploegen op de baan om de 

geproduceerde ramen, deuren, tuinkamers en veranda’s vakkundig bij onze klanten te plaatsen.

betekent dit dat de producten tegen 
een gunstigere prijs kunnen worden 
aangeboden. De Belgische vestigingen 
staan onder toezicht van David Vochten. 
De oprichters Marcel Vochten en Guido 
Bruynseels werken hand in hand aan 
een mooie toekomst van het bedrijf met 
zonen Ronny en David.

Verandadagen Kalmthout op 7, 8 en 9 
september van 10 - 17 uur. 
In onze uitgebreide toonzaal kan u ideeën 
opdoen over een woonkameruitbreiding, 
buitenschrijnwerk, een tuinkamer of 
verandabouw. Wij informeren u graag 
over de kwaliteit van onze profielen en 
glaswerk, onze persoonlijke begeleiding 
en doelgerichte aanpak. Neem gerust uw 
bouwplannen mee en kom alles te weten 
over oplossingen en mogelijkheden in 
stijl, esthetiek, comfort, functionaliteit, 
energiezuinigheid en isolatie.  Reken 
op maatwerk van uw mooie woon-
leefruimte of luxe tuinkamer die perfect 
aansluit bij uw woning en tuin. In een 
modern en strak design of Engelse stijl, 
volledig volgens uw wensen en binnen 
uw budget. Als geen ander weten wij 
bij Bruynseels - Vochten hoe we tot 
een schitterend eindresultaat moeten 
komen. Onze specialisten tonen het u 
graag in een ontspannen sfeer op 7, 8 
en 9 september waar u vrijblijvend en 
kosteloos een mooi ontwerp en gratis 
prijsofferte wordt aangeboden, na 
bezoek bij u thuis.

VERANDADAGEN
7, 8 & 9 september

De verandadagen gaan uitsluitend door in onze
showroom te Kalmthout telkens van 10u-17u

Volg ons

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

De veranda’s en woonkameruitbreidingen worden door Bruvo uitgevoerd van 
A tot Z. “Dat is van het prille ontwerp tot en met de volledige afwerking, 
inclusief eventuele aanpassingen zoals funderingswerken, ruwbouwwerken, 
centrale verwarming, airco, elektriciteitswerken, eventuele doorbraak van 
de woonkamer naar de nieuwe tuinkamer,… We garanderen met andere 
woorden een sleutel op de deur-afwerking”, legt David Vochten uit. 

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek gaat een ervaren team van 
experten en technici aan de slag voor uw project en wordt het eerst in detail 
in 3D uitgewerkt. Bruvo staat u indien nodig ook bij voor het aanvragen 
van de bouwvergunning. Doorheen de realisatie van uw project heeft u 
één aanspreekpunt, een persoonlijk begeleider, die uw project nauwgezet 
opvolgt, bijgestaan door een team van ingenieurs, architecten en tekenaars. 

Topkwaliteit
Topkwaliteit aan de beste prijs, dat is het stokpaardje van Bruvo. Voor 
de aluminium profielen opteert Bruvo voor Reynaers aluminium en voor 
de kunstprofielen gaat het bedrijf in zee met Veka. De beglazingen zijn 
van kwaliteitsmerk Sprimo en de verluchtingssystemen van Renson. 
Duurzaamheid en energiezuinigheid, maar ook stijl, esthetiek, comfort en 
functionaliteit, dat zijn de kernwaarden van Bruynseels-Vochten. 

Ook renovatie van ramen en deuren
Bruynseels-Vochten is niet alleen specialist in veranda’s, maar ook in het 
plaatsen van ramen en deuren en in renovatie daarvan. 

HOOFDZETEL • Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout   |   Alle dagen open van 10u-17u • Zondag van 14u-17u
NIEUWE SHOWROOM • Leugenberg 68 a • 2180 Ekeren   |   Alle dagen open van 10u-17u • do.  laatavond opening tot 20u • Zondag gesloten
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Bruynseels-Vochten werd opgericht in 1983 in een garage. Vandaag 
heeft Bruvo een vestiging in Kalmthout, met een eigen productie-unit 
voor de aluminium ramen en deuren, op een oppervlakte 
van 13.000 m², en een tweede toonzaal 
in Ekeren. Sinds 2010 produceert 
Bruvo zijn PVC ramen en deuren in 
Slowakije. Het familiebedrijf  stelt 
meer dan 220 mensen te werk 
en produceert wekelijks zo’n 800 
ramen en deuren.

za. 26 & zo. 27 januari van 10 tot 17 uur

Diadora - Rondinella - Pépé - Gallucci - Cucado - Saltwater
Two con Me by PéPé - Golden Goose - Eli - Aigle - Blundstone
Manuela de Juan - Angelus - Shoe Pomme by Pomme
d’Api - Adoli  by Pomme d’Api - 10IS - Ninette et Fleur - Hip
Van uniformschoenen en coole sneakers tot communieschoenen
Kleding: Bobochoses - Repose AMS - Longlifethequeen

 Maten 18 tot 41

Bredabaan 165  -  2930 Brasschaat  -  03 296 00 35 
insta/facebook: @wearepoppyjames - www.poppyjames.be 

Open: woe-do-vrij-za: 10u doorlopend tot 18u

 KINDER-
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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

 3,6-8,8 L/100KM.  94-199 G/KM. (NEDC 2.0)
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 incl. 21% BTW (tenzij anders vermeld) en verminderd met alle premies en kortingen, alsook de voorwaardelijke stockpremie, de voorwaardelijke overnamepremie en de onvoor-
waardelijke korting.

UUWUUWWUUUWWWKKEEEKKKK DDDDEEK DDDDDEEEDDDKK DDDEEEEDDDEEEEE  KKKK DDDDDDEEEEKOOOOOOONNNNNNNNTTTTDDEEEETTTTTTTTTDDDDDDEEEEOOOOOO TTTTTTDDDDDDNNNNNTTTTTTTOOOOOOOO EEEEKKKK EEEEEEEE NNNEEEE NNEEE NNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIEEEUUUUNNIIIIIEEEEEEEUUEEEEEEUUUUUU
UUUUSSSSOOOOOCCCCCUUUUUUUSSSSFOOOOCDD  FFFFFFFOOOOORRRRRDDFFFOOOORROOOOORROOORRRRRRRDDDDDDDDDDDDDDD  FFFFFFFFFFFFFFOOOOOFFF OOOCCCUUUUUSSSSSS !FFFFFFOOOOO SSSSSSS !!
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20f €14€14.42st 85pkcoBoostst 85pkpk k M6 -co st1.0i Ec1 i Ec k Mk M11.0i Ec1 coBoos k M6 - 55d af €d vanvana

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

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

26 en 27
JANUARI

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

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

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

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

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

HET GLAZENHUISJE
0493/87.95.31

Bij afgifte van deze bon,
ontvangt u € 2 korting

Eenmalig aanbod, 1 bon per adres

MUZIEKQUIZ
Op vrijdag 29 maart 2019 organiseert de KLF ‘De XXXIV’ haar 2de muziekquiz in zaal Eskapade 
– Kapelsestraat 233 te2950 Kapellen. Aanvang : 20 uur. Kostprijs : 18 euro per ploeg van max 
6 personen. Inschrijven via marc.de.smet1959@telenet.be of 0497 27 20 26 met vermelding 
van naam/ploegnaam/mailadres/telefoonnummer
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MEESTERL I JKE  CONDIT IES  VAN 19  T.E .M.  27  JANUARI 

Takumi zijn Japanse meesters in hun vak. En in januari stellen ze hun sterkste staaltje aan u voor: het Takumi Pack, Mazda’s meest 

verfi jnde interieurpakket. Bovendien profi teert u van exclusieve series en uitzonderlijke condities op het volledige Mazda-gamma. 

Laat u vervoeren op het Autosalon of bij uw Mazda-verdeler.

Info en voorwaarden op mazda.be. Afgebeelde modellen in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal: Mazda CX-3 SKYCRUISE, Mazda CX-5 SKYCRUISE en Mazda6 Sedan SKYCRUISE. V.U.: Mazda Motor Logistics Europe NV, 
handeldrijvend onder de naam Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04) www.mazda.be

 4,4 – 7,2 (l/100 km) NEDC    111 – 164 (g/km) NEDC
 5,1 – 8,4 (l/100 km) WLTP    124 – 192 (g/km) WLTP

Garage De Meyer
Miksebaan 132 - 2930 Brasschaat - 03 651 59 31 - www.garagedemeyer.be

Seniorenfeest
dinsdag 26 februari 2019

woensdag 27 februari 2019

een feestnamiddag in de Ruiterhal van 
het Cultuur Centrum Brasschaat met optreden van 

Dennie Damaro 
en Lissa Lewis

Deuren om 13u - aanvang om 14u
toegangsprijs: 7 euro

Organisatie: Brasschaatse Seniorenraad en
VZW +3 centrum Brasschaat

Kaarten enkel te verkrijgen bij de Bonden 
en op het secretariaat van de Remise

Gelnagels 
nieuw set op 
eigen nagels

€25

Valentijns-
actie

Bredabaan 352 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 653 37 79 - Met en zonder afspraak

Openingsuren:
Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 18u.

Zaterdag van 9 tot 17u.
Zondag en maandag gesloten

Wimperextensions new set
€80

€60

Gelnagels nieuw 

set met 

verlenging

€40

Kleuring/knippen/

brushing

kort haar €70  -  €55

halfl ang haar €80  -  €65

lang haar €90  -  €75

Actie geldig vanaf 25 januari tot en met 25 februari

Keratinebehandeling

kort haar €90  -  €75

halfl ang haar €110  -  €95

lang haar €130 -  €115

Balayage/knippen/brushingkort haar €75  -  €65halfl ang haar €90  -  €75lang haar €105  -  €85



actueelparkbodeactueel
gemeentelijke basisonderwijs: inschrijvingen 2019-2020

Gibo-Driehoek, Gibo-Heide, Giko-Kaart 
en Gilo de Kaart:
In deze gemeentelijke scholen kan je 
vanaf 1 maart 2019 je kind inschrijven. 
Hiervoor maak je best een afspraak met 
de directie van de school.

Broers en zussen van kinderen die reeds 
school lopen op dezelfde school als waar-
voor je ze wil inschrijven krijgen voorrang. 
Je maakt een afspraak met de directeur 
tussen 24 januari en 13 februari 2019 om 
je kind(eren) onmiddellijk in te schrijven. 
Doe je dit niet vóór 13 februari 2019, ver-
valt je voorrang. 

Schrijf je zeker ook in voor de leerjaren 
die in eerste instantie volzet worden 
verklaard. Het is altijd mogelijk dat er een 
plaatsje vrij komt!

Gibo Mariaburg uitzondering op de 
regel:
Het aantal vrije plaatsen op deze school 
is in de voorbije jaren vaak kleiner geble-
ken dan het aantal aanvragen. Om te be-
palen wie er recht heeft op deze plaatsen, 
zal elektronisch worden aangemeld, dit 
via een gemeenschappelijk platform.

Houd de website van de gemeente en de 
school in het oog! Zorg bij het aanmelden 
dat je de juiste school, Gibo-Mariaburg, 
selecteert!

De aanmeldingen zullen starten op 1 
maart 2019.

Later volgt meer informatie over dit geza-
menlijk elektronisch aanmeldingsplatform. 

indicator- en niet-indicatorleerlingen
Omdat de overheid wil dat elke school 
een afspiegeling is van de buurt waar-
in ze ligt, geven de scholen voortaan 
ook voorrang aan indicatorleerlingen en 
niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleer-
ling is een leerling waarvan de moeder 
geen diploma secundair onderwijs heeft 
of een lid van het gezin het vorige school-
jaar een schooltoelage ontvangen heeft. 
De bedoeling hiervan is om in een school 
een goede sociale mix te krijgen. In elke 
school zijn er voor indicatorleerlingen een 

aantal plaatsen voorbehouden, het juiste 
aantal zal worden bekendgemaakt via de 
website van elke school.

Na de voorrangsperiode wordt een 
aangepast overzicht van de  beschikbare 
plaatsen op de website van de gemeente 
en de scholen geplaatst.

SCHOOL KLEUTERS LAGERE SCHOOL

Gibo Mariaburg
www.gibomariaburg.be

geboortejaar plaatsen leerjaar plaatsen

2017 48 plaatsen 1e leerjaar 1 plaatsen

2016 0 plaatsen 2e leerjaar 1 plaats

2015 0 plaatsen 3e leerjaar 0 plaatsen

2014 0 plaatsen 4e leerjaar 0 plaatsen

5e leerjaar 6 plaatsen

6e leerjaar 1 plaats

Giko Kaart
www.velthoppertje.be kleuters 54 plaatsen

Gilo de Kaart
www.gilodekaart.be

1e leerjaar 3 plaatsen

2e leerjaar 8 plaatsen

3e leerjaar 2 plaatsen

4e leerjaar 8 plaatsen

5e leerjaar 14 plaatsen

6e leerjaar 21 plaatsen

Gibo Driehoek
www.gibodriehoek.be

kleuters 116 plaatsen 1e leerjaar 13 plaatsen

2e leerjaar 0 plaatsen

3e leerjaar 2 plaatsen

4e leerjaar 0 plaatsen

5e leerjaar 10 plaatsen

6e leerjaar 0 plaatsen

Gibo Heide
www.giboheide.be

2017 36 plaatsen 1e leerjaar 2 plaatsen

2016 11 plaatsen 2e leerjaar 11 plaatsen

2015 3 plaatsen 3e leerjaar 5 plaatsen

2014 18 plaatsen 4e leerjaar 8 plaatsen

5e leerjaar 9 plaatsen

6e leerjaar 11 plaatsen

Voorlopig is er geen plaats in sommige klassen. Maar er bestaat een kans dat later plaatsen 
beschikbaar worden. Schrijf je kind dus zeker in!

nieuwjaarsborrel 
ondernemers

Het gemeentebestuur van Brasschaat nodigt alle Brasschaatse 
ondernemers en hun partner uit op de nieuwjaarsborrel. 

Die vindt plaats op dinsdag 5 februari 2019 om 20.00 uur in het 
gemeentehuis, Verhoevenlei 11 in Brasschaat.

Bevestig je aanwezigheid voor donderdag 31 januari via het mail-
adres ikdoemee@brasschaat.be met vermelding van naam(en), 
naam onderneming en het aantal personen.

Ben jij EU-burger in België?
Kom dan op 26 mei 2019 stemmen voor het 
Europees Parlement!

Als jij een Europese burger bent die in België verblijft, kan je 
in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees 
Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit 
geval kan je dan wel niet deelnemen aan de verkiezingen van het 
Europees Parlement in je eigen land van herkomst.

Je moet je aanvraag voor inschrijving  op de kiezerslijst in 
Brasschaat ten laatste op 28 februari 2019 indienen.

Onder welke voorwaarden?
Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen 
moet je aan 5 voorwaarden voldoen:
1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie 

bezitten;
2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben; 
3. Minstens 18 jaar oud zijn;
4. Over stemrecht beschikken;
5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Hoe registreren?
1. Om jezelf in te schrijven op de kiezerslijst, vul je het formulier 

in dat je vindt op onze website, www.brasschaat.be of op 
www.verkiezingen.fgov.be. 

2. Bezorg het formulier aan het onthaal van het gemeentehuis, 
Verhoevenlei 11 of mail het naar burgerzaken@brasschaat.
be. 

3. Voeg bij het formulier een scan/kopie van je nationaal pas-
poort of identiteitskaart bij. 

4. De dienst Burgerzaken onderzoekt dan de voorwaarden van 
je inschrijving. 

5. Daarna neemt het schepencollege een beslissing over je 
registratie. 

6. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht binnen de 6 weken. 

meer info
dienst Burgerzaken | T 03 650 29 30 
burgerzaken@brasschaat.be 

helpdesk verkiezingen | T 02 518 21 16
helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
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Als ‘een onaantastbare macht’ burgers beschouwt als een bende debielen is de 

de 

 Dus: 
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drukken.  Ik opende de voordeur helemaal opdat het gas naar buiten zou kunnen 

verliet. Als ik toen het licht had aangedaan, was ik samen met héél de buurt de 

burgemeester Bart De Wever liet dit 
 tot einde mei.

“een daad 

nog betreden.

ren, dan had ik, zodra deze krakers het huis waren uitgezet, op die gasleiding ook 
gewoon een stop geplaatst kunnen hebben.

maakt met een ander huis in Antwerpen, toen de huurder gedurende een maand 
de soci-

nodig en 
bloed moeten opkuisen. Achter een valse wand vond ik een sabel van 1,2 meter 
en een machete van 60 cm.  Ik had deze wapens, die konden gediend hebben 

“Wil 
je in het vervolg deze wapens rechtstreeks naar het containerpark brengen en 
dumpen in de container voor oud ijzer?”

deze acht verdachte illegalen kunnen opgepakt worden  en had er misschien een 

“Mijnheer, de bewoners hebben de voordeur geopend met een sleutel en 
zij hebben een huurovereenkomst laten zien met ‘uw handtekening’ daarop! Dit 
is dus een huurgeschil, daar mogen wij niet tussenkomen, dit is een zaak voor de 
vrederechter. Het zal daar uw woord tegen het woord van uw huurders zijn.”

geen
van 

En wat denkt u nu dat de uitslag van het vonnis was, dat ik een paar dagen voor 

Dit 

want de overheid moet orde handhaven én burgers beschermen tegen dieven 

“een ongerechtvaardigde ontzegging van toe-
gang van de eigenaar niet mag.” geen 

er dus 
2) Ik had , één bovenaan en één 

 Geen controle op het werk van rechters kan niet 

Patrick Van Noten
patrick@vannoten.be

 17
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TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

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

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

LOODGIETERIJ - VERWARMING
+32(0)486/354.763

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

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

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

mail uw CV

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

VDD Interieur - raamdecoratie & tapijten

Gratis opmeting en offertes

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

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

Te koop: 

Te huur 

0470/313 126

Voor een klus groot of 

@ rap moet gaan bel: 

Klus&Zo 

Tel. 0499/103 000

Latex spuiten

€3,50/m²

Binnenmuren - deuren
nieuwbouw

T. 0484/461 020
Skiles in Rucphen NL. 

Verzamelaar koopt oude 

Tel 0475 34 21 18

App. te huur:

richt. 1 badkamer met 

dieren. Tel. 03/653 05 65 

Opruiming inboedel na 

Te huur:

90 01 

Terras groen

Ontruimingen van huis, 

Dakherstellingen,

0489/717 125
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

HOEVENEN
LOMBAARDSTRAAT 45
Ruime halfopen bel-etagewoning op perceel van 
320 m² gelegen in een doodlopende straat in 
het centrum van Hoevenen. Deze gezinswoning 
beschikt over inpandige garage, 3 slaapkamers, 
ruime living met terras, tuin en grote polyvalente 
ruimte op het gelijkvloers. EPC: 340

€ 297.000

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

€ 209.000

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

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

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

€ 260.000

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

ROCHUSLEI 4
Woning met 2 ruime slaapkamers en tuintje van 60 
m² mooi gelegen nabij het centrum van Mariaburg.
EPC: 899

€ 195.000

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

€ 260.000

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

€ 268.000

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

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

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

€ 160.000

BERGSTRAAT 40
Prachtig gerenoveerde halfopen woning met 
3 slapkamers en ruime tuin met zij- ingang. 
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

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!

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

BRASSCHAAT

HOEVENEN

SCHOTEN

BRASSCHAAT

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

€ 299.000

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

BRECHTSEBAAN 56
Gezellige en goed verzorgde OBB. 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

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)

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

€ 179.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

€ 520.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG) (VG-WG) (VG-WG-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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Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  13:00 - 17:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, tel  03 663 77 07 – 
fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
NIEUW – STOELYOGA (maandag): ideaal voor mensen die nood hebben aan 
zachte bewegingen
Ma 21/01 om 14 uur: gezelschapspellen en SMULnamiddag : ECLAIRS
Di 22/01 : wandelen
Do 24/01 om 9.30 uur: PC club
Do 24/01 om 10 uur boekvouwen
Vr 25/01 om 9.30 uur: mandala tekenen
vrij 25/01 is DC MTHH vanaf 14u gesloten. Die namiddag zetten we al onze 
vrijwilligers in de bloemetjes. Dank voor je begrip.
Ma 28/01 om 14u : BINGO

Di 29/01 om 14 uur: bloemschikken
Wo 30/01 om 14u : bezoek met gids aan OLV Kathedraal van Antwerpen
Wo 06/02 om 14u - Weense namiddag : workshop en dansnamiddag ‘Weense 
Wals’, ook Sachertorte – vooraf inschrijven

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, dc.vesalius@
ocmwbrasschaat.be
vrij 25/01 is onze cafetaria gesloten. Die namiddag zetten we de vrijwilligers van het 
OCMW en Zorgbedrijf Brasschaat in de bloemetjes. Alvast bedankt voor je begrip.
woe 30/01 om 14 uur: optreden muziekacademie Brasschaat. De leerlingen verzor-
gen een mooie muzikale namiddag. Deelname is gratis. Gaat door in de cafetaria.
woe 30/01 om 14 uur: Charlamos, Spaanse praatgroep. Graag op voorhand 
inschrijven. Gratis.

di 5/02 om 14 uur: praatcafé dementie. Neuropsycholoog Mattias De Coninck 
geeft uitleg over hoe een diagnose dementie wordt gesteld en welke testen je 
zal ondergaan. Het café gaat door in onze foyer. Gratis.
do 7/02: bingo

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

ze gerust mee
Maandagochtend: Aquarel:. Je kan nog aansluiten
Maandagnamiddag: 13.30 – 16 uur zangstonde: gratis
Op dinsdagnamiddag is het hier hobbymoment,  iedereen welkom = gratis
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan sportoase 
(9.45 - 11.15). gratis
Woensdagnamiddag: schaken: iedereen welkom = gratis
Ma 21/01: 13.30 uur: naald en draad
Di 22/01: 13.30 uur: workshop: wegwijs in de Cloud
Wo 23/01: vanaf 10 uur: digitaal spreekuur
Ma 28/01: kantklossen
Di 29/01: 13.30 uur: workshop: “WhatsApp”
Do 31/01: 13.30 uur:  workshop “werken met de Cloud”
Vr 01/02: 9.30: Spaanse conversatie (ook op 15/02)
Di 05/02: 13.30 uur: workshop: Mappen en bestanden op orde zetten
Di 12/02: 13.30 uur: start driedaagse cursus Tablet I-pad (ook op 19 en 26/2)
Do 14/02: Valentijnontbijt

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

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

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

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

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

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

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 janu-
ari. Uren: van 7u tot 8u30 
en van 15u30 tot 18u. 
0477/621 818

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. Ro-
sibat Construct. 0486/455 
357Oudijzer opruimen, 
leegm. v. huis of kelder, 
schild. 0486/978 970

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

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

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

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

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
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Waar het leven écht begint

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

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

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

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

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

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

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

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

VOOR ELK MOMENT EEN BELEVING
Laat je verrassen. Regelmatig organiseren wij 
heerlijke namiddagen. Pannenkoeken, BBQ,...

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

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

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

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

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

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

RDG-team

10
jaar

WINTERACTIE*

* Vraag naar onze voorwaarden

INDIEN ER NOG WERKEN MOGEN WORDEN UITGEVOERD IN DECEMBER EN JANUARI 
GENIET U VAN 20% EXTRA KORTING OP UW PRĲ SOFFERTE

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.
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GRATIS SCHATTING

Uw vertrouwde Immopartner bĳ 
verkoop en verhuur van uw eigendom

Ruim aanbod aan mooie woonsten, 
appartementen & nieuwbouw.

Jarenlange ervaring.
 

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

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

NOORDERLICHT MEER ZUIDELIJK…
REGIONAAL PRAATCAFÉ DEMENTIE
3 jaar waren zij te gast  in Essen. 7 jaar was hun vaste stek  in Kalmthout. 
Inderdaad, praatcafé dementie Noorderlicht bestaat al 10 jaar. En nog steeds 
organiseren zij 4 x per jaar, voor  allen die er behoefte aan hebben, een praatcafé. 
Op informele wijze kan bij een drankje, en een streepje muziek, kennis opge-
daan  worden over dementie. Er worden steeds 2 interviews georganiseerd met  
telkens de mogelijkheid vragen te stellen nadien. Een deskundige beantwoordt 
vragen over een bepaald thema rond dementie. Vanaf 2019 verleent Johan Van 
Oers  zijn vaste medewerking aan Noorderlicht als interviewer. Johan is auteur 
van diverse boeken over dementie en werkte gedurende een ganse loopbaan 
met en voor personen met dementie en hun familie.  Een mantelzorger brengt 
telkens een getuigenis over zijn/ haar  zorg voor een persoon met dementie. 
Het publiek kan actief deelnemen aan het  zaalgesprek dat ontstaat, onder 
leiding van cafébaas/moderator. Men  kan evengoed gewoon aanwezig zijn 
en luisteren. Voor en na de interviews, tijdens de pauze, kan men lotgenoten 
ontmoeten, steeds volledig vrijblijvend. Schriftelijke informatie ligt ter beschikking  
op een lectuurtafel. Al 10 jaar organiseert Noorderlicht  in de noordelijke regio 
van Antwerpen het praatcafé. Diverse organisaties van zes gemeentes werken 
hieraan mee: Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Brasschaat en Wuustwezel.
Nog steeds ervaren zij  dat er veel nood is aan deze bijeenkomsten. De opkomst 
is dan ook gewoonlijk heel talrijk : de aanwezigen zijn mantelzorgers, familiele-
den,  professionele zorgverleners en af en toe een persoon met dementie.  Deze  
mensen hebben allen nood aan deskundige informatie  maar wensen tegelijk 
eens een gewoon verhaal te horen. Zij voelen zich gesteund en begrepen door 
anderen in een gelijkaardige situatie. Om ook de geïnteresseerden uit andere 
gemeentes de kans te geven dichterbij huis zo’n praatcafé te bezoeken, ver-
huist Noorderlicht een beetje zuidelijker , namelijk naar  Brasschaat  ( de  naam 
NOORDERLICHT die ontstaan is in het noorden, in de gemeente Essen , blijft 
bestaan ?? ) Dienstencentrum Vesalius, naast Klina wordt de nieuwe locatie.  
Met 4 sterke thema’s en getuigenissen in 2019 zullen de  trouwe bezoekers  
elkaar ook daar vinden.  Sowieso  zullen  ook weer vele nieuwe gezichten op 
verkenning komen. Nieuwsgierig ? Interesse gewekt ? Ga gewoon langs. Er 
hoeft niet ingeschreven te worden en aanwezigheid is gratis.   Ook in Brasschaat 
blijft het initiatief laagdrempelig. -5 feb 2019om 14 u      Hoe wordt een diag-
nose dementie gesteld? -7 mei 2019 om 19.30 u   Soms ben ik zo moe. ( over 
draagkracht bij mantelzorgers)
-24 september 2019om 19.30u  
Op bezoek bij een persoon met 
dementie. -19 november 2019 om 
14 u Voorlopig Bewind >< Zorg-
volmacht Alle info: info@noor-
derlicht-praatcafe-dementie.be 
Locatie : Dienstencentrum Vesa-
lius  Prins Kavellei 77   Brasschaat.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

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

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

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

schilderwerken

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)

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

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

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

Neos Brasschaat = netwerk van ondernemende senioren
-

bruari 2019 om 14 uur in de Brasserie Kaveltafel, Van Hemelrijcklei 

2011 in één van de meest problematische wijken van Brussel. Inkom 

en inschrijvingen: Luk Patroons email: luk.patroons@gmail.com of 
Jan Ruts email: j.ruts@telenet.be
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TE KOOP: KLASSIEKE VILLA 
TE VRIESDONK (BRASSCHAAT)
Mooie villa op toplocatie met sauna 
en buitenzwembad. Vier slaapkamers 
met badkamer, prachtige Zuidwest 
georiënteerde tuin. Ruime living met 
bar en bijkeuken, grote keuken met 
veranda en toegang tot terras
grond: 4.069m² | ca. 350m² 4slpk + 4 
bdk | zwembad
EPC: 227 | UC: 2108211 | Vg, Pg, Gdv, Gvkr, Gvv

Frankrijklei 94 - Antwerpen (2000)
03 203 02 02 | immo@sidimex.be 

www.sidimex.be

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

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

ZORGELOOS UW WONING LATEN LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER TOT KELDER 
Toch geen probleem!!     Gewoon bellen!!

0475 489 131  -  0473 883 938

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

 

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)

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

TE KOOP
3 hectaren - € 421.000,-

DOMEIN IN DE DORDOGNE - FRANKRIJK
INFO: +32 476 238 092

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

Wesley Reestman

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

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Te koop: Brandhout, eik, 

droog. 0484/600 866

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

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

p.u. 0497/228 871

Vrouw zoekt werk, ba-

0466/430 361

Gezocht: een magazijn-

met grote poort om ma-
triaal te stokkeren en 4 

omg Brassachaat, Eke-
ren, Schoten, Kapellen, 
Hoevenen, Stabroek, Be-
rendrecht. 0476 466 216



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

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

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

met Van Zantvoort dakwerken, 

en met Goedons, Stoffels, Ralph van Wissem,Gregoire

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

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

SNELLE SERVICE  |  OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE DAKWERKEN

-10%KORTING

VRAAGNAAR ONZEREFERENTIES!
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Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren:

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS OM JONGEREN EEN
MONDIAAL BAD TE GEVEN

Word jij ook vrijwilliger tijdens de Wereldmeerdaagse? In de Ruiterhal, gemeentepark Brasschaat 
van 4 tot 19 februari 2019. Tijdens de Wereldmeerdaagse worden leerlingen van de 1ste graad 
secundair onderwijs en hun leerkrachten een halve dag lang ondergedompeld in een mondiaal bad: 

-
markt’ met tientallen doe-stands, waar vrijwilligers de leerlingen begeleiden bij korte opdrachten, 
speels, spannend, actief en vooral beklijvend. Heb je wat tijd tijdens de schooluren en ga je graag 
met jongeren om? Heb je een hart voor de wereld en zin om te komen helpen op ons evenement? 
Je kiest volledig zelf hoeveel (halve) dagen je komt. Wij voorzien alle materiaal en je krijgt vooraf 
een uitgewerkt scenario. Ben je eerder een handige Harry of Henriette en wil je graag standen 
opbouwen, ben je goed in catering of de dagelijkse poets, neem dan contact op met Vrijwilligers-
brasschaat@mundio.be of bel Nadine Acke 0470 22 80 15 In ruil voor je medewerking kan je 
een extraatje verdienen ( 7,5 € per halve dag ) voor jouw organisatie of een ander goed doel, dat 
goedgekeurd wordt door Mundio v.z.w. Wil je meer weten over de Wereldmeerdaagse of je meteen 
inschrijven als vrijwilliger? Ga naar www.mundio.be. Of neem contact op met de vrijwilligerswerking.



Brasschaatse Film,     Nr. 4,     23-1-2019  26

Ons gras groeit niet, maar ons bedrijf wel!

ResiGrass
VACATURES voor:

 - een PART TIME BEDIENDE
 - een PLAATSER KUNSTGRAS
Een boeiende en afwisselende job in een gezonde 
KMO met zicht op een mooie groene tuin. 

Neem een kijkje op
ResiGrass 

Kapelsesteenweg 493

info@resigrass.com

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):

26-27/01 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

26-27/01 Pauwels Dirk 0468/211 404

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 11

Dierenarts van dienst 

26-27/01 MC Dierenartsen 03 636 05 83

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

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

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

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil jan./feb.

GFT

MAANDAG   28
DINSDAG   29
WOENSDAG  30
DONDERDAG   31
VRIJDAG    1
ZATERDAG   2

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430
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in het Centrum

 
Meer info: 
03 651 92 96 

Nieuw project in 
Brasschaat 
 
4 appartementen 
met garage

www.bouwonderneming-vleugels.be



Brasschaatse Film,     Nr. 4,     23-1-2019  28

Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

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

Individuele begeleidingen & consultaties
Ouderbegeleiding

Diagnostiek & onderzoek

Cursussen sociale vaardigheden, weerbaarheid & faalangst
vanaf februari 2019

Bredabaan 323 – 2930 Brasschaat – info@arcanabrasschaat.be - www.arcanabrasschaat.be

Diagnostisch & therapeutisch begeleidingscentrum voor volwassenen, kinderen & jongeren

rcana

TAALCURSUSSEN VOOR OP REIS
In het Dakhuus is het merendeel van de taalcursussen ondertussen gestart, maar nu in het begin van het nieuwe jaar, kan je in 
het vormingscentrum nog een taalcursus ‘voor op reis’ volgen. Het aanbod gaat van Spaans tot Italiaans op reis. In slechts acht 
lessen maak je op een actieve manier kennis met de taal van je vakantieland. De klemtoon ligt op verschillende situaties die je op 
(zaken)reis kan tegenkomen: openbaar vervoer, contacten leggen, hotel en restaurant, winkelen enz. Graag meer info? Neem een 
kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do, 13 tot 16.30u, woe 17u – 18.30u) of mail naar info@dakhuus.org.


