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DUBBEL OP DE KLANTENKAART !

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

BR  BEX
SECURITY

Augustijnslei 150 - Brasschaat - 03 653 00 22 - info@brabex.be - www.brabex.be

Inbraak- en

de klok goed op 
het uur gekregen?

LUKT HET NIET ?
Bel 03/652 17 77
of  0497 62 15 62
Goudsmid - Juwelier

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

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

OLED+
934

NIEUW

Adembenemend beeld

Bioscoopgeluid

Kapelsesteenweg 374-380
Mariaburg Brasschaat   -   Tel. 03/664 03 69

www.kledingwilan.be   -   info@wilanheren.be

Open van 9.30 tot 18.00 uur   -   Zondag en maandag 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

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

Open
maandag tot zaterdag

van 10-18u.

Dames • Heren

* Actie geldig bij aankoop van € 250 uit de wintercollectie dames en heren.
Geldig van 25 oktober 2019 en zolang de voorraad strekt. 1 plaid per persoon.

GRATIS COSY PLAID
t.w.v. €5995*
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Dit boek verhaalt van de mythe dat rijkdom gelukkig

maakt. De schrijver dwaalt door de wereld der rijken.

Hij beschrijft de leegheid die geld creëert. En de grote

desillusie. 'Geld vernietigt levens'

VERKRIJGBAAR OP ONDERSTAANDE ADRESSEN:

DE HEL VAN BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

Attache • Bredabaan 186
Pattyn • Hoogboomsteenweg 17

BRECHT - ST-JOB-IN-’T-GOOR

Lucy Bijl • Brugstraat 108

KAPELLEN

‘t Plein • Antwerpsesteenweg 24
‘t Park • Antwerpsestaanweg 108

EKEREN

Willekens • Kapelsesteenweg 311
‘t Krantenkopje • Kapelsestw. 615

WIJNEGEM

Phantasia-Leirs • Turnhoutseb. 494

PUTTE - NL

Primera • Antwerpsestraat 43

Op zoek naar 

LEUKE COLLEGA’S 
met ervaring. 

Contact: 0495/57.63.41 
info@gevaert-bvba.be • www.gevaert-bvba.be

Gratis offerte aanvraag.

INSTALLATEUR
sanitair - verwarming 

ventilatie - groene energieJaak Coveliersstraat 7
2170 Merksem

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

Bij de familie Van Deuren werd op 23 augustus Vic geboren. Hij 
is het 6e achterkleinkind van de 89 jarige Leon van de Pauwel-
slei op de Driehoek. Vic is de zoon van Kevin en de kleinzoon 
van Marc, beiden wonende in Putte-Kapellen. Begin van dit 
jaar waren Leon en zijn vrouwke Godelieve 65 jaar getrouwd, 

4-GESLACHT MET
BRASSCHAATSE WORTELS

Problemen met je buur?

Samen leven kan soms  
leiden tot moeilijke 
situaties: luide muziek, 

niet over praten?

GRATIS

Al aan burenbemiddeling gedacht?

Meer weten?

T 03 650 02 00

Te koop: Op te frissen 
ruim app 2V. 90m² in cen-
tr. Bras. Vlakbij scholen 
en bosomg. Incl. privé 
gar. box, 2 slpk, 2 terras-
sen, apart wc, geen lift. € 
230.000. 0486/268 570

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud 
papiergeld, 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 betaling. 

www.goldcompany.be

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

GROEPSTENTOON-
STELLING

27/10 tot 3/11/2019

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76 - Brasschaat

van 11.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang

DRINGEND: Op zoek 
naar 3 part-time enthou-
siastelingen besparingsa-
viseurs. Verdiense: €250-
€500/week. Interesse? 
0473/65 49 87  

Alle pleisterwerken, 
kleine werken en binnen 
de week uitgevoerd. Erk. 
vakman 35 j. erv. 
0468/328 347

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

LP’s 45t, ik koop uw collec-
ties jazz, pop, etc. Ook cd’s, 
strips, boeken, pick-ups. 
Beste prijs. 0475/376 496

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Meer energie, gezond 
afslanken met Herbalife. 
GSM: 0479 995 582
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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

Ontvang  
een gratis stofzuiger

t.w.v. €159
bij aankoop van een Miele wasmachine  

voor 7 kg of 8 kg uit de 120 series.*

*De actie is enkel geldig bij aankoop van een Belgische wasmachine voor 7kg of 8kg uit de 120 series aangekocht in België  
van 1 oktober tot en met 28 november 2019. Info en voorwaarden op www.miele.be/freevac.

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

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

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.

Dringend op zoek naar TALENT,
ben jij een geboren

BINNENSCHRIJNWERKER?

Stuur je CV naar jobs@augustijnskeukens.be
of bel 03 270 99 13

Totaalinrichting  |  Productie in eigen atelier  |  Corian verwerking

Ambachtelijke pralines 
“La Praline” Isabellalei 87, 
Ekeren tussen 15u-17u

Alle graafwerken met mi-
nigraafmachine, greppels, 
voor nutsvoorziening, uit-
doen hagen en struiken. 
0474/204 607

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

Looking for all kinds 
of jobs, cleaning, mass. 
Merksem. 0465/101 764 
Angela

Ik zoek beelden in ivoor 
ook in brons of mar-
mer. Liebigprenten, zil-
ver akuurwerken, kleine 
klokjes, schouwgarnitu-
ren, Oude postkaarten 
van dorpjes. 03/313 84 
58

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

Callebaut sint chocolade 
la praline. Isabellalei 87, 
15-17u.

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

Gevraagd:  St .Job  - 
poetsvrouw met dien-
stencheques, 2x4u poets/
strijk per week op di en vr. 

niet-rookster, eigen auto, 
met referenties.
Tel 0486 438 810
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Kennisgeving / Dankbetuiging

                              

    In Coda Hospice te Gooreind
sliep op 18 oktober 2019
in ons bijzijn zachtjes in

                   

Lisette Van der Steen
“Koekie”

Zij werd geboren te Brasschaat op 29 mei 1937.

Op vrijdag 25 oktober jl. namen we van haar afscheid.

Wij danken van harte allen
die ons daarbij omringden of

op enigerlei andere wijze hun medeleven betoonden,
alsook allen die haar in herinnering zullen bewaren.

Vanwege haar levenspartner Toine Van Ham,
haar dochter en schoonzoon Tanja Venesoen & Gil Kerstens,

haar kleinkinderen Sam & Robin, Maxime & Nick.

demeyeruitvaart.be

Ik zorg voor uw...

HUIS & TUIN
onderhouden herstellen renoveren

optimaal verkoop - verhuur klaar maken

totale of  gedeeltelijke clean / make-over

VASTGOEDZORG
WIM    0475 706 654

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

FRANS VAN BERGEN BRASSCHAATS ERE-BURGER

Vorige maandag werd Frans Van Bergen benoemd tot ereburger van Brasschaat. Frans is daarmee 
nog maar de derde mens in de geschiedenis van onze gemeente die deze eer te beurt valt. Frans 
wordt geëerd omwille van zijn 70 jaar lange inzet ten bate van het voetbal en het jeugdvoetbal in het 
bijzonder. Met zijn 86 jaar is hij, naast een monument van KFC Brasschaat, met zekerheid de oudste, 
nog actieve, voetbaltrainer van ons land en naar alle waarschijnlijkheid ook van heel Europa! Zowat 
alle dagen is Frans rond of op het voetbalveld te vinden, er is altijd wat te regelen, op te ruimen, recht 
te zetten of in de gaten te houden. Zijn voorzitter denkt het geheim achter Frans zijn drive gevonden 
te hebben. Frans geeft graag kusjes en als trainer van de aller kleinste voetballertjes, heeft hij jaar-
lijks zo’n 20 nieuwe, jonge mama’s aan het veld. Woensdag trainen, zaterdag match... Zo kom je al 
gauw aan 3.600 kusjes per seizoen... Er zijn triestigere manieren om oud te worden! Frans, hartelijk
gefeliciteerd, geniet van je titel, je hebt het verdiend!          

Gyproc
Renovatie

Herstellingen
Keukens

Binnendeuren
Laminaat

Omkastingen

Bijles wiskunde 1 ste 
en 2 de graad secundair 
onderwijs. 0473 781 607 

Looking for a reliable 
babysitter, housekeeper 
lady for: cleaning, cooking, 
ironing in Brasschaat. 
English or Spanish. Part-
time: 2pm-7pm 0493 310 
280 

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

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

Na de verbouwing van onze terrassen heeft ons interieur een ware 
“make over” gekregen. Kom snel kijken!
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HALLO-WEEKEND, DE EERSTE KOOPZONDAG VAN HET NAJAAR
Zondag 20 oktober stond de eerste koopzondag van het 
najaar/winter op het programma. Het weer zat gelukkig 
een beetje mee en zorgde er mee voor dat er behoorlijk 
wat volk op de verkeersvrije Bredabaan rondslenterde, 
genietend van de animaties en uiteraard de geopende 
winkels. Rond het oude gemeentehuis konden de kin-
deren deelnemen aan de Halloweenrun, bij voorkeur 
griezelig verkleed! Het gemeentebestuur trakteerde de 

cakejes vond vlotjes een liefhebber om ze op te eten! 

de hadden een stand opgericht op de Bredabaan, zodat 
ze ook hun locatie onder de aandacht van de zondags-
shoppers konden brengen. De volgende actie is op 23 
november, dan komt niemand minder dan Sinterklaas
naar Brasschaat!

GROEPSTENTOON-
STELLING

27/10 tot 3/11/2019

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76 - Brasschaat

van 11.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang

Te huur: Gerenov. app. 
3°V Bredabn 209 centr. 
Bras. Lift, 2 slaapk., in-
loopdouche, kkn, liv., eetk-
mr. € 750. T. 03/652 17 12

Te huur: Gerenov. app. 
4°V Bredabn 209 cen-
tr. Bras. Lift, 1 slaapk., 
inloopdouche, kkn, liv., 
eetkmr., dakterras € 750. 
T. 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 

Ik zoek alle tuinwerk, 
hagen scheren, onder-
houd. 0474/453 834

App. te huur Brb 375 
Brass. Centr. Lift verd. 
3 parket gr. living, 2slk, 
2badk, 2 terras park 

0477/983 275

Gevelwerken, laminaat, 
schilderen en gyproc. 
0467/625 897

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

Te koop: Winterbanden 

Alpin. € 250 0475/980 358

Te huur: Caravanstal-
ling Wuustwezel, nog 2 
plaatsen voor caravan 
van 5m lengte max. en 1 
plaats voor max 7m. Tel. 
0479/029 685

Te  koop:  Scoo tmo-
b i e l  C a l y p s o ,  w e i -
n ig  gebru i k t  €  600 . 
0495/321 939

Te huur app. MtH 2V. 
Living m. open keuken, 

2 autostnpltsen. Vrij vanaf 
1/11, €585. 0472/374 828

Te koop: Grote woning 
geschikt als kangoeroe-

reel. 2x liv., 5x slpk, 2kkn, 
2 badk, 2 gar. Vredelei 9, 
Brasschaat. €395.000. 
Tel IBA 03/605 90 01
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Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be
like us on 

Herfstprogramma vzw De Walnoot
2 november: 
8 november: Spelen met klanken in jouw ziele-landschappen
9-10 november: Bach Basiscursus Brasschaat (weekend) 
12-13 november: Introductie Verbindende Communicatie  
16 november: Opvoeden zonder straffen of belonen (zaterdag vm) 
16 november: Gezellig kokkerellen met Sara (zaterdag nm)
Meer info: www.dewalnoot.be - levenskunst@dewalnoot.be
 03/653.47.53 - Hanendreef 135 - 2930 Brasschaat

WAT TE DOEN 
BIJ EEN OVERLIJDEN?
1. U belt een huisarts
Deze komt het overlijden constateren en zal een 
aantal documenten invullen die nadien moeten worden 
meegegeven met de begrafenisondernemer.

2. Neem contact op met familie of vriend
Een overlijden is een grote emotionele gebeurtenis. U 
belt best uw naaste familie of een goede vriend zodat 
u er niet alleen voor staat.

3. U belt de begrafenisondernemer
Nadat de huisarts is langs geweest, belt u naar ons tel. 
nr: 03/434 33 32. Wij stellen u de nodige vragen. Wij 
baren het lichaam thuis op (als u dit wenst) of in een 
funerarium zodat u nadien nog kan komen groeten. 
Na een verkennend gesprek volgen we uw wensen en 
verwachtingen en nemen wij alle administratieve en 

www.uitvaartzorg-delelie.be • Tel. 03/434 33 32

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:

MET TERUGKOOPGARANTIE tot 130% OF MEER!
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612

marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten

Foyer Marthe Robin vzw  
Kapelsesteenweg 208-210  2930 Brasschaat. We nodigen u uit op onze verkoopdagen van religieuze 
boeken en voorwerpen. tijdens de weekenden van  9-10, 16-17, 23-24 november en 30 nov-1 december. 
Onze openingsuren zijn van 11 u tot 17 u. Wij verkopen boeken, ook Franse, Engelse en Duitse, brochu-
res,  tweedehands boeken, rozenkransen en cd’s ervan, kruisbeelden, Maria- en heiligenbeeldjes, me-
dailles, ingelijste afbeeldingen, kerstkaarten, kerstgeschenken, kaarsen. Democratische prijzen. Vanaf 
aankoop van 70 euro geven wij 10% korting. Ook dranken en home-made gebak verkrijgbaar. Inkom: 
Kapelsesteenweg, aan bushalte Kerk- Ekeren-Donk. Parking om de hoek op het kerkplein. Tot ziens 
en welkom! T +32 (0)3 645 14 67  fmailto:foyer.marthe.robin@skynet.bewww.foyermartherobin.net

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
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Gevraagd

Ervaren 
VERKOOPSTER
Part-time

0478 315 203

Bredabaan 146 - Brasschaat 
Tel. 03 651 71 94 zzzzz

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

BEUKENHAAG, CONIFEREN/LAURIERHAGEN,
HORTENSIA’S, SIERGRASSEN,

VASTE PLANTEN E.A. TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

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)

Zondag 20 oktober ging het nieuwe seizoen van Winter op Wie-
len van start. De vertrouwde locatie aan Perron Noord stond garant 
voor een succesrijke start. Meer dan 350 oldtimers stonden te blin-

dan 1200 bezoekers kwamen genieten van deze prachtige bolides 
opgesteld in een uniek kader. Een mooi extra was de deelname 
van meer dan 20 leden van de M.G.-club. Het W.O.W. team stond 
met alle vrijwilligers alweer garant voor een feilloze organisatie. Het 
startschot is gegeven en vanaf nu kunnen alle liefhebbers deze 
unieke voertuigen komen bewonderen elke derde zondag van de 
maand tot en met maart 2020. Winter, regen, sneeuw, de motoren 
blijven draaien. Iedereen dus steeds welkom aan Perron Noord met 

WINTER OP WIELEN WEER VAN START

Ingrid , kapster aan huis. 
25 jaar ervaring , dit op 
woensdag , donderdag en 
vrijdag.tel : 0476 602 519

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

SVB Driehoek
31 oktober 2019 
20:30 Simikos - 1ste elftal (BVA)
2 november 2019 
09:00 U8 B - Loenhout
09:00 U9 A - Kalmthout
09:00 U8 A - Wijnegem
09:00 U9 B - Patro Hoevenen
09:15 Seja - U7 A
09:30 Tubantia Borgerh. - U12 B
09:30 Maria Ter Heide - U13 B
10:40 Ossmi - U15 B
11:15 Ekeren - U12 A
11:30 U10 A - Noorse
11:30 U10 B - Groenendaal
11:30 U11 A - Heibos
11:30 U11 B - Olve
13:00 Ternesse Wommelg. - U6
13:00 Westmalle - U7 B
11:00 Ruilmom. 1 - Stickerboek 
14:00 U17 A - Lierse Kempenz.
16:00 U17 B - Koningshof
16:30 Ossmi - Dames
18:00 U21 - Ossmi
3 november 2019 
12:30 Reserven B - Valaarhof
14:30 Nieuw Stabroek - 1ste elftal
14:30 FC Seja - Reserven C
5 november 2019
19:00 Noorse - U15A

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN
OOK VOOR UW

OLDTIMER

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.
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ecologisch bouwen met lokale materialen
Vier jonge architecten leerden in Burundi hoe je lokale materialen 
kan gebruiken om te bouwen. Ze zochten ook naar meer duur- 
zame vormen die zorgen voor minder brandstof en ontbossing in 
vergelijking met de ter plaatse gebakken stenen enz. Op een heel 
creatieve manier, samen met de plaatselijke expertise, combi-
neerden ze natuursteen, leem en hout tot mooie en functionele 
gebouwen met aandacht voor het binnenklimaat zonder airco of 
andere energieverslindende technieken. 

Deze vorm van circulair bouwen zet een forse CO2-emissie om in 
een CO2-captatie. Dit principe past BC architects & studies nu ook 
toe in België. Ze geloven dat, om binnen de discipline van de 
architectuur een positieve impact op de samenleving te hebben, 
we niet alleen moeten focussen op het ontwerp van de infra- 
structuur maar ook het realisatieproces zelf opnieuw moeten 
aanpakken. 

Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen, ....

Ken de Cooman | BC architects & studies 
12 november 2019 | theaterzaal Hemelhoeve

Gemeentepark Brasschaat
20:00 | inkom gratis

In samenwerking met vzw Velt en de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. 

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

22E WINTERDUATLON, KIDSUATLON EN PANNEN-
KOEKENJOGGING VAN ’T WEZELS OMSLAGPUNT
Deze wedstrijd maakt deel uit van het ‘HAMMER NUTRITION 
CROSSDUATLON CIRCUIT’ Aan het wijkhuis van Sterbos aan de Mo-
lenheide te Wuustwezel zal er op zondag 8 december weer heel wat 
sportieve bedrijvigheid zijn. Tussen 9.30h en 11.00h kan er vrij gestart 
worden voor onze jaarlijkse recreatieve pannenkoekenjogging. Er is 

er voor iedere deelnemer zoals steeds gratis overheerlijke vers gebak-
ken pannenkoeken! Ook de jonge helden komen weer aan hun trekken 
in de kidsduatlon. Nieuw dit jaar is dat alle kids geboren tussen 2007 en 
2013 in één reeks aan de start staan. De podiumceremonie doen we in 
aparte leeftijdscategorieën (10 tot 12 jaar, 6 tot 9 jaar en meisjes). Het 
startschot klinkt om 12.30h.  Om 14.00h gaat de 22e winterduatlon van 
start. Deze wedstrijd staat open voor zowel solo’s als duo’s. Het eerste 
loopgedeelte bedraagt 4km, het mountainbiken gaat over 22km en het 
tweede loopgedeelte bedraagt 2km. Er is gelegenheid om te douchen. 
Er zijn aparte klassementen (solo) voor dames, senioren heren en ve-
teranen heren (+40j.). Daarnaast is er een apart duo klassement. Ook 
dit jaar is er een apart klassement voor vrouwelijke duo’s. Er wordt op-
nieuw een apart podium voorzien voor mannelijke en vrouwelijke deel-
nemers uit ‘Groot Wuustwezel’ (Loenhout – Gooreind – Wuustwezel). 
Voor het HAMMER NUTRITION CIRCUIT zijn de reeksen anders inge-

ontvangt een mooi gevulde goodiebag. Voor de pannenkoekenjogging 
kan je enkel ter plaatse inschrijven aan 6€. Groepstarief (v.a. 10 lopers) 
bedraagt 5€ per loper! Inschrijving voor de kidsduatlon kost vooraf 4€, 
ter plaatse betaal je 6€. Voorinschrijving voor de duatlon bedraagt 20€ 
(solo) en 30€ (duo), daginschrijving bedraagt 25€ (solo) en 35€ (duo). 
Hierbij is 5€ borg inbegrepen die je terug ontvangt bij inlevering van 
je startnummers. Door je inschrijving verklaar je akkoord te gaan met 
het reglement: zie website. We maken gebruik van elektronische tijds-

afgesloten op maandag 2 december ’19 om 21.00h. Voor info en in-
schrijving kan je terecht op onze website: www.omslagpunt.be of bij: 
Marc Bevers: 0494/40.21.68, marc.bevers60@gmail.com of Dré Billet: 
03/669.87.44, braspenningtinne@hotmail.com Aan de slag rond Burn-out en veerkracht

21 NOVEMBER 2019 De cijfers van burn-out liegen er niet om, ruim 12 procent van de Vlaamse werknemers    (280 000 men-

zorgstrategisch plan (consortium Samen ZorgKrachtig) hebben de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en 
Wuustwezel de handen in elkaar geslagen om actief in te zetten op preventie en bewustwording rond deze problematiek. Ze 
organiseren daarom voor inwoners en werknemers van hun regio op 21 november een studiedag om met deze thema’s aan 

Erna Claes neemt de aanwezigen mee in de zoektocht naar hoe je zelf gezond en bevlogen in je leven en in je werk kan 

Je lichaam als kompas de nodige tools en tips om bewust te worden van de gevaren en preventief te werken rond burn-out 
en hoe de nodige veerkracht op te bouwen. Dit alles wordt georganiseerd in Auditorium te AZ Klina, Augustijnslei 100 te 
Brasschaat. Geïnteresseerde kunnen zich kosteloos inschrijven via www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-noorderkempen

onderhouden   herstellen   renoveren

wim.vastgoedzorg@gmail .com

VASTGOEDZORG
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New 
Year
VIER OUD NAAR NIEUW
IN SALONS DE GROENE JAGER

DRANKEN
Champagne aperitief

Aangepaste wijnen tijdens diner
en water op tafel

½

PRAKTISCH

€ 170 p.p.

GERECHTEN

Bredabaan 889 | 2930 Brasschaat | www.groenejager.be | info@groenejager.be | 03/663.28.40

Vrijdag 18 oktober werd door vzw Toerisme Brasschaat het gloed-
nieuwe infopunt geopend. De vroegere balie (BIB Brasschaat 
Centrum) werd verhuisd naar het oude Gemeentehuis. Voorzit-
ter Berre Van Deuren van vzw Toerisme Brasschaat is heel trots: 
“Het gaat hier niet om een kantoor maar om een echt infopunt 
waar iedereen kennis kan maken met de toeristische troeven van 
Brasschaat, maar ook met de streekproducten”. Een speciale 
dag want de voorzitter was niet enkel jarig op die dag maar werd 
enkele dagen daarvoor nog benoemd tot ere-Schepen. Reden 
genoeg om te vieren. Het infopunt is trouwens perfect toeganke-
lijk voor rolstoelgebruikers en de talrijke vrijwilligers staan garant 
voor een vriendelijke en perfecte communicatie. Ingang aan de 
zijkant van het oude Gemeentehuis (zijde van de halte Buurtbus).

NIEUW INFOPUNT
VZW TOERISME BRASSCHAAT

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA
LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat
Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Nu ook thuispraktijk

Wij vinden jouw 
grote liefde 

B-loved 
RelatieBureau 

Nr 1 van BE 

+32 474 263 751

ALLEEN?
LIEVER MET 2?

www.b-loved.com

Gevraagd

WINKEL-
BEDIENDE

Part-time
met ervaring

voor 

Slagerij Maes
0491 105 828

Gezelschapsdame, be-
jaardenhulp met ref. en 
ervaring. Biedt hulp aan 
dag en nacht 7 op 7 . 
Eigen vervoer Zone 03 tel 
0477 286 439

Benidorm te huur ge-
vraagd: zonnig app. voor 
enkele wintermaanden 1-2 
slaapk., centrale ligging en 
comfort zijn noodzakelijk. 
+32 477 615 339

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

Ik zoek werk; strijken, 
schoonmaak, ervaring, Nl 
- Eng. 0465/629 371

Te koop: totale inboedel 
2, 3, 9 en 10 nov. Antwerp-
sesteenweg 234, Kapellen 
van 10u tot 13u. 0474/459 
622

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Zk logement 1 pers. in 
Brasschaat vr 6 wkn (géén 
domicilie) slpk + bdkmr. 
Prijs all-in aub. Gsm 0485 
365 553

Pedicure Eline - Medische 
en esthetische pedicure 
vanaf € 30 - Gelpolish met 
pedicure - Manicure met 
gelpolish Telefoneer voor 
afspraak: 0499 693 661
Ook aan huis mogelijk!

Ik ben een opgeleide 
schoonmaakster met 
5 jaar ervaring en zoek 
schoonmaakwerk. Iemand 
nodig bel 0488/571 811

Te huur: Garage in Ek-
eren-Mar iaburg.  Te l . 
0473/920 028

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

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

Te huur: Schoten dakstu-
dio, gemeub., geen lift 3e 
V. €495. 0495/214 041

Te huur: Garagebox Oude 
Baan n. nr 147, gn licht. 
€85, vrij. 0495/214 041

@ rap moet gaan bel 
Klus&Zo. 0499/103 000
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

In 2020 viert voetbalclub SVB Driehoek haar 50-jarig be-
staan. Voor die gelegenheid lanceerde de club een stic-
kerboek. De 520 leden werden op foto gezet en de club 
organiseert de verkoop van de stickers zelf. Bedoeling 
is dat de leden door te ruilen alle stickers verzamelen.
De club ontstond dus in 1970 nadat Tuur Ost een verga-
dering belegde met enkele mensen die zouden onder-
zoeken of voetbal op den Driehoek mogelĳk zou zĳn. 
Er was geen eigen veld, daarom werd uitgeweken naar 
Kalmthout. In 1975 splitste de club in SV Driehoek en 
Brasschaat Boys. In 1980 zette Wilfried Entwistle Bras-
schaat Boys om in SVB Driehoek. Na al die jaren is de 
vereniging uitgegroeid tot een bloeiende club die be-
schikt over een kunstgrasveld. 
De jeugdwerking werd altĳd hoog in het vaandel ge-
voerd. Dat maakt deze club net zo gezond. De kantine 
zit tĳdens de wedstrĳden vaak eivol. 
Begin juli kwam de club nog maar eens in de belang-
stelling toen ze van het grote Beerschot de vraag kreeg 
om een oefenwedstrĳd tegen hen te spelen. 3 juli 2019 
zal voor altĳd in de annalen van de club vermeld staan. 
In een bĳzonder korte tĳdsspanne organiseerde de 
club met een grote groep vrĳwilligers deze wedstrĳd 
die werd gespeeld in het Louis De Winterstadion. Het 
was een huzarenstukje waar voorzitter Bob Geysen nog 
altĳd bĳzonder trots op is. 
Op sportief vlak kan de club ook een mooi palmares 
voorleggen. Het eerste elftal speelt momenteel op het 
hoogste niveau in het KVV. Jaarlĳks zĳn er de terugke-
rende festiviteiten zoals het jeugdtornooi en het Sinter-
klaasfeest. Het is duidelĳk dat SVB Driehoek de jeugd in 
de watten legt.
Al dit fraais wordt mogelĳk gemaakt door een aantal 
factoren zoals een dynamisch bestuur, de grote inzet 
van zeer veel vrĳwilligers en de steun van de gemeente 
Brasschaat.

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

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

Met steun van 

BENT U HET OOK BEU OM UW BRILGAZEN TE POETSEN?
Gelukkig kan het nu anders!

Dankzij de innovatieve X-tra Clean afwerking van Rodenstock
krijgen uw glazen een ongekend glad laagje.

EN HET BESTE NIEUWS?
U krijgt de X-tra Clean coating helemaal GRATIS!

ACTIE GELDIG TOT 31/12/19
VOORWAARDEN IN DE WINKEL

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

SCHILDERWERK binnen 
& buiten & kleine renov. 
werken. 0465 993 577

Te huur: app. 2 pers 
Schansstr. 36, Brass., 2 
slpks, terras, gar. € 630 + € 
25/pp. kosten Vrij 1/2/’20. 
0479 829 988 tus. 17-19u.

B e l g .  d a m e ,  w i l 
graag uw kindje afha-
len van school en op-
passen. 0474/562 826

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
2-DELIGE CURSUS: KERSTKNUTSELEN OP DONDERDAGAVONDEN 21/11 EN 12/12

-

GROEPSTENTOON-
STELLING

27/10 tot 3/11/2019

SINT JOZEFSKAPEL
Augustijnslei 76 - Brasschaat

van 11.00u. tot 17.00u.
Gratis toegang
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HAIRSTYLING Serneels voor hem en haar
"uw kapsalon sinds 1966 is anno 2019 nog steeds tot uw dienst"

Gespecialiseerd in 
haarkleuringen

NIEUWE 
HAARVERZORGINGSLĲ N 

van Saphira

Nieuwe openingsuren: woe t/m vrĳ dag van 8.30 - 18.00 uur, zaterdag van 8.30 - 14.30 uur
Lage Kaart 312 2930 Brasschaat tel: 03-651 67 70 Farida GSM 0497-57 09 75

Knip deze bon uit en ontvang 

10% KORTING 
op uw behandeling

* aanbieding geldt tot 30 november 2019
Graag tot ziens in ons salon

Eddy & Farida Serneels

OUDJAARMENU 2019

WWW.VIEUX-DEPOT.BE

Tartaar van ‘Holstein’ rund met een lichte toets van sesam, 

gebakken Sint-Jacobsvrucht en Truffelmayonaise

***

Kroketje van rivierkreeftjes, Bisque en slaatje met Kalamansi 

dressing

***

Tarbotfilet ‘Dugléré’ met Grijze garnaaltjes,  

kort gegaarde trostomaat en gevulde aardappeltjes met 

mousseline van prei

of

Filet van Hertenkalf

Pastinaak en knolselder, gekarameliseerd witloof, 

boschampignons en wildsaus

***

Chocolade fantasie

Chocolade mousse met Oreokoekjes en koraalbiscuit

Prijs: 58€

Met aangepast drankenarrangement: 83€

Reserveer voor 20/11/2019 en we zorgen 

voor een leuk extraatje!

Vanaf 22h danst u het nieuwe jaar in  

met onze DJ

Reserveren kan via: info@vieux-depot.be

CC  DE KAEKELAAR SCHOTEN
KASSA: €20  -18 jaar: €8  VVK: €15 - DEN TROL - BON VIVANT - DE LINDEKENS

INFO: WWW.BLUESINSCHOTEN.BE

BLUESIN

SCHOTEN
16 NOVEMBER 20

19

(B)MOTHER T & THE CHICKS
(B) SLICK NICK & 

THE CASINO SPECIAL

(B) BLACK CAT BISCUIT
(US) CASEY HENSLEY

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

Koninklijk Sterrenkundig Genootschap van Antwerpen vzw
STERRENKIJKEN OP ANTVERPIA

Onze vereniging houdt infoavonden op volgende dagen: Op donderdag  7 en op donderdag 21 
november om 20.00 uur. Wij voorzien eveneens een infonamiddag op woensdag 20 november om 
15.00 uur Thema : “De Sterrenbeelden” Het is de bedoeling om het grote publiek kennis te laten 
maken met de prachtige sterrenhemel in het algemeen Bij voldoende belangstelling is er ook een 
mogelijkheid om in te schrijven voor een cursus sterrenkunde voor beginners en/of gevorderden. 
Iedereen is welkom! Bijeenkomst : Gebouw Antverpia, 3° verdieping, torenlokaal 4-0, toegang 
achterkant gebouw

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

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

Dakwerken: Alle kleine 
dakwerken, garage, tuin-
huis, goten, enz. ook her-
stellingen. 0474/204 607

Gedipl. pedicure & mani-
cure komt aan huis. Agnie-
zska 0484/949 951

Te huur: Gerenov. app. 
4°V Bredabn 209 cen-
tr. Bras. Lift, 1 slaapk., 
inloopdouche, kkn, liv., 
eetkmr., dakterras € 750. 
T. 03/652 17 12

Te koop: Droog brand-
hout, eik, beuk €85m 
min. 5m³ thuis gebracht. 
0475/820 160 - 03/667 60 
97 - loos.bvba@skynet.be



parkbodeactueel

woonzorgcentrum en 
dienstencentrum Vesalius 
openen samen de deuren

15 & 16
november

Telkens van 11 tot 17 uur tonen we wat we allemaal te bieden hebben! 
Een hobby, lekker eten, gezellig samen snoepen, een goeie babbel... 

Het is hier allemaal!

Sint-Hubertusviering 
toe aan de 65e editie!

Zondag 3 november verzamelen de 
jachthoornblazers van Sint-Hubertus op-
nieuw in het Gemeentepark voor de 65e 
Sint-Hubertusviering. Plaats van het ge-

beuren is de weide voor de Hemelhoeve.

Om 11.15 uur start de Sint-Hubertusmis in kerk 
Centrum. De misviering wordt opgeluisterd door 
de Koninklijke Jachthoornkring Jagermeesters van 
Sint-Hubertus Brasschaat en de Overlopers uit 
Hoenderloo (NL). 

Na de eucharistieviering rond 12.15 uur gaat het 
richting gemeentepark. De priester stapt in een 
kleurrijke stoet naar de weide om de daar aan-
wezige paarden, honden en andere huisdieren te 
wijden. 
In het Sint-Hubertusdorp kan je terecht voor een 
wildgerechtje, een snack, warme soep of borreltje.

De verkoop per opbod van geoff erde fazanten, bos-
duiven, konijnen, eenden én een everzwijn, rond 
13.30 uur, is altijd het hoogtepunt. De opbrengst 
gaat dit jaar naar Perron Noord. 

Tussen 11 en 12.30 uur is er een demonstratie door 
de kynologische vereniging Brabo.

Meer info  www.jachthoornbrasschaat.be 
info@jachthoornbrasschaat.be
facebook: Sint-Hubertusviering Brasschaat

opfrissing voetpad Bredabaan
Een nette uitstraling 

van de Bredabaan en het
bĳ horende winkelgebied 

is heel belangrĳ k voor 
onze gemeente. 

Losliggende tegels, 
peuken, onkruid… doen de 

positieve uitstraling van 
onze winkelstraat 

geen goed.

Momenteel geven we de voetpaden 
van de Bredabaan, tussen het Armand 
Reusensplein en het Oude Gemeente-
huis, een opknapbeurt. 

We verwijderen eerst het onkruid en 
voeren plaatselijke herstellingen uit. 
Daarna vernieuwen we de voegen die 
we meteen onkruidwerend maken. 
Ook  sigarettenpeuken blijven er niet 
langer in kleven.

Weersomstandigheden durven wel 
eens roet in het eten gooien. Maar 
als alles loopt zoals gepland, zijn de 
werken einde oktober afgerond.

BE-Alert verwittigt je 
bĳ  noodsituaties

Wil je zo snel mogelĳ k de juiste aanbevelingen 
krĳ gen tĳ dens noodsituaties, schrĳ f je dan nu

in op www.be-alert.be!

De berichten per sms, mail 
of telefoon worden alleen 
verstuurd naar inwoners 
die rechtstreeks betrokken 
zijn bij de noodsituatie. 
Dat kan gaan van één 

straat tot meerdere 
provincies.

Je kan verschillende loca-
ties en telefoonnummers 

die voor jou belangrijk zijn 
-thuis, werk, school- inge-
ven. Dan krijg je altijd een 
bericht over noodsitua-
ties in de buurt van deze 
locaties, ongeacht waar jij 
je bevindt. 

Wie niet ingeschreven is, 
ontvangt deze berichten 
niet. Tenzij het belangrijk 
is dat we iedereen binnen 
een bepaald gebied 
verwittigen. Dan sturen we 
met unieke technologie 
een sms naar alle gsm’s 
binnen dat gebied, of je nu 
ingeschreven bent of niet.

Met snelle en juiste 
info proberen we jouw 
veiligheid en gezond-
heid te garanderen.
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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

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

LEA MOLS VIERT 100E 

VERJAARDAG IN SALVÉ

Lea Mols werd geboren te Brasschaat op 23 oktober 1919. Ze 
kende een gelukkige jeugd in de Antwerpse Kempen. ia een 
tussenstop in Sint-Job-in ’t Goor, is ze sinds 1947 terug in het 
mooie Brasschaat komen wonen, meer bepaald aan de Mikse-
baan. Lea huwde met Alfons Verwerft in 1942. Ze kregen drie 
kinderen, nl. Pierette (geboren in 1943), Augustijn (geboren in 
1947) en Jenny (geboren in 1949). De kinderen zijn het warme 
nest uitgevlogen in de jaren 60 en 70, waarna Lea en haar echt-
genoot samen verder gelukkig leefden. Helaas zijn ondertussen 
al twee van de drie kinderen overleden. In 1992 vierden Lea en 
haar man hun vijftigste huwelijksverjaardag. Twee jaar later, in 
september 1994, is hij overleden. Lea is huismoeder geweest 
en de zorg voor haar gezin heeft ze altijd op zich genomen met 
hart en ziel. Op 29 juni 2015 is Lea komen wonen in WZC Salve, 
waar ook haar zuster verbleef.

Wist je dat Lea...
• Bij onweer regelmatig buiten ging staan om naar de bliksem 
 te kijken? Dat zag ze graag en was hiervoor helemaal niet bang.
• Ze vroeger regelmatig zong in huis als ze alleen was?
• Ze nog meegezongen heeft met het kerkkoor van Brasschaat
 met de gepensioneerden?
• Ze ook voor haar achterkleinkinderen zong toen ze nog een
 baby waren?
• Heel veel las en kon genieten van al haar planten in de veranda?
• Ze heel katholiek is en graag mee naar Lourdes ging?
• Ze haar kleinkinderen heel graag ziet en vertroetelde met
 snoep en fruit? TE HUUR

MARIABURG

Nijverheidslei 2-12

NIEUWBOUW
MET LIFT

Nieuwbouw met lift en 
lichte tweeslaapkamer ap-
partementen met tuin en/
of terras incl. autostaan-
plaats. Centrale doch rus-
tige ligging. Kwaliteitsvolle 
afwerking, huurprijzen 
vanaf € 825/maand provi-
sie € 65/maand.

Voor meer informatie 
0473/457 737

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

KRAANMAN GEVRAAGD

Te huur: Hanendreef 24, 
luxe app. 85m². 2 slpk, 
woonk. + open kkn voll. 
inger., berging, voll. inger. 
badk., app. wc met lava-
bo, gr. terras ZW-gericht. 
€795/mnd. evt. gar. en/of 
kelder. besch. 1/1/2020. 
Tel. 0486/465 767

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

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

Aanleg & onderhoud van 
uw tuin, snoeien en vellen 
van bomen. 0497/284 395

Schilderwerken binnen 
en buiten. 0486/766 847

Twijfel zeker niet om ons 
te contacteren,indien u 
uw wagen wenst te ver-
kopen. *snelle en correc-
te afhandeling *ook met 
schade of zonder keuring 
*contante betaling *steeds 
bereikbaar (7d7 en24h 
/24h) TEL :0476/34.58.00 

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

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

Ik zoek werk gep., schild., 
lamin., tuinw.  met erv. 
€13p.u. 0492/148 886

Klusman: inricht. elektr., 
garag edeur, rolluik, vlie-
genraam. 0499/216 561

Te koop: 2de H. aanhang-
wagen, gegalvaniseerd 
1,80m L op 1m br. Ban-
den-lichten in orde, goede 
staat. 240 euro. 0486/245 
784

Snoeien, blazen, tuin-on-
derhoud. 0465/993 577

Poetshulp, huishoudhulp. 
0465/899 127

Bent u hulpbehoevend of 
hebt u gezelschap nodig 
(verzorgster) (geen ero-
tiek)!) 0474/562 826
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
DEURNSEBAAN 7
In het centrum van Merksem gelegen rijwoning met 
op het gelijkvloers een grote garage/magazijnruimte 
(78m²). Op de eerste verdieping is een living, open 
eilandkeuken, een ingerichte badkamer, 1 slaapkamer 
en achteraan een ruim nieuw terras (18m²). Instapklaar! 
Op wandelafstand van winkels, openbaar vervoer en 
scholen. EPC: 822
€ 169.000

KAPELLEN
HEIDESTRAAT 108
Mooie alleenst. villa met een gr. tuin met zwemb. en 
poolh. Er is een rme inkomh., een zeer grote liv. met open 
haard en aansl. bureelrmte, een volledig inger. luxe Dovy 
kkn met aansl. een mooie veranda-lfrmte , een inger. bdkr 
met ligbad en douche en een inp. gar., tevens zijn er 3 slp-
ks, een dressing en berging en strijkkmr en een san. rmte. 
Een echte aanrader en zeker binnen te bekijken ! EPC: 416
€ 595.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BERCHEMBERENDRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

DEURNE

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

HOEVENEN      TE HUUR

HOEVENEN

HOEVENEN

STATIESTRAAT 43/1
Instapkl. studio-app. met private slaaphoek, recent 
(2019) volledig vernieuwd en voorzien van alle mod. 
comfort. Ruime liv. op laminaatparket, modern 
inger. kkn met toest., bdkr met douchecel, lavabo-
meubel en toilet, slaaphoek. Lage algemene kos-
ten. Gunstig gel. in winkel-wandelstraat, op kleine 
afstand van Berchem-Station. AANRADER! EPC: 238
€ 137.500

DORPSTRAAT 43
Authentieke dorpswoning in landelijke stijl. Ruime 
woning met vele mogelijkheden op een perceel 
van 576 m². Geschikt voor vrij beroep. Garage 
bereikbaar via achteringang en mooie zuidwest 
georiënteerde tuin volledig afgesloten waar het 
rustig vertoeven is zonder inkijk. EPC: 781

€ 385.000

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

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
€ 395.000

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

€ 259.000

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

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gel. hoekperceel bouwgrond voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 m². 
Aangename ligging in een groene woonomg. op 
kleine afstand van centrum. Mogelijke bebouwing 
van max 60 m² met bijkomend verdieping en 
kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m². 
Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting.
€ 99.000

KORTESTRAAT 9/GLV
Verzorgd en goed onderhouden gelijkvloersap-
partement met 2 slaapkamers, achtertuin met 
zwembad, ruime bergruimte en garage. Alle 
hedendaags comfort aanwezig. Aangename 
ligging te ‘Brasschaat- Kaart’ nabij winkels, scholen 
en openbaar vervoer. Mogelijk magazijnruimte bij 
te kopen mits meerprijs. EPC: 371
€ 315.000

BREDABAAN 1081
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin in 
Centrum van Maria-ter-Heide. Goed onderhouden 
eigendom, mooi aangelegde tuin met achter-
uitgang naar Brechtsebaan. Alle hedendaags 
comfort aanwezig. EPC: 355

€ 269.000

RAVELSBERGSTRAAT 54 - 1STE 
In Deurne Zuid, prachtig gelegen gezellig ap-
partement op de 1ste verdieping met 1 ruime 
slaapkamer, salon/zitplaats, keuken, bergplaats, 
een badkamer en 2x kelder. Cv verwarming op gas 
individueel. In de nabijheid van parken, scholen en 
openbaar vervoer. EPC: 153

€ 139.000

BERKENLAAN 41
Mooie instapkl. bel-etagewoning gelegen in een rustige woon-
wijk nabij winkels, scholen en openb. vervoer. Deze gezinswo-
ning beschikt oa over 3 slpks, polyvalente ruimte, veranda met 
airco en trap naar de ZW-gerichte tuin en gar. met automatische 
sectionaalp. Overal dubbele beglazing met rolluiken of zonnew.. 
Elektr. is conform. Parkeergel.voor 2 wagens op de oprit. 
Recente condensatiebrander. De woning is verhuurd. EPC: 428
€ 289.000

MARKT 6
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. EPC: 49

€ 299.000

JOZEF DE WEERDTSTRAAT 66
Appartement met 2 slaapkamers, 2 kelderber-
gingen, garage en terras van 8 m² met groen 
uitzicht. Gunstig gelegen nabij centrum Ekeren. 
Beschikbaar 1 december 2019. EPC: 222

€ 675 + € 60 kosten

CEDERLAAN 7
Verzorgde en goed onderhouden, ruime open 
bebouwing met 4 slaapkamers, inpandige garage 
en tuin. Aangename en rustige ligging in straat 
met plaatselijk verkeer op grens met Brasschaat, 
woonomgeving ‘Elshout’. EPC: 257

€ 398.000

BERKENLAAN 15 V1
Mooi gelegen heokappartement op de 1ste verdieping met 2 
slaapkamers, terras, garage. Direct
beschikbaar. EPC: 184

€ 600 + € 90 kosten

EKEREN        TE HUUR

MERKSEM

ZANDVLIET

DEURNE

JOZEF MULSSTRAAT 42 - 1STE
Goed gelegen appartement te Merksem (+- 91m²) op 
de 2de verdieping met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer, 2 slaapkamers en terras achteraan. 
(verhuurd aan € 575 + € 30 onkosten). EPC: 625

€ 140.000

ZOUTESTRAAT 177
Vrijstaande woning op een perceel van 850 m², 
bijgebouw met vele mogelijkheden (bijberoep) en 
achtergelegen weiland van 4780 m² eveneens 
bereikbaar via servitudeweg. Ideaal voor paar-
denliefhebber. EPC: 639

€ 269.000

TER HEYDELAAN 11 - 3DE
Nabij het centrum gelegen verzorgd appartement 
op de 3de verdieping met 2 slaapkamers, living 
met parketvloer, ingerichte keuken en badkamer, 
apart toilet en een terras achteraan 2m². Cv 
mazout. Met kelder. In de nabijheid van winkels 
en openbaar vervoer. EPC: 292

€ 165.000

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

€ 169.000

(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      TE HUUR
ANTWERPSESTEENWEG 84/86 KAPELLEN
Recente garagebox van 18 m² gelegen in het centrum van 
Kapellen nabij winkelcentrum Promenade. Bouwjaar 2011. 
Beschikbaar 01/01/2020. EPC: 49

€ 99

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

DEURNE
RUGGEVELDLAAN 513 - 1STE
Gerenoveerd app.(2016), 1ste verd met 2 slpks, 
living, ingerichte keuken en badk., apart toilet, 
bergplaats en terras achteraan. Cv gas individueel. 
Mogelijkheid om garage apart bij aan te kopen 
€ 18.000. Klein gebouw. Goed gelegen, nabij 
“Rivierenhof”, school en openbaar vervoer voor 
de deur. EPC: 117
€ 193.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN
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
(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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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:  10:00 - 12:00
 13:00 - 15:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren 

Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83

Facebook & Instagram: D&D Interieurs

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

onderhouden   herstellen   renoveren

wim.vastgoedzorg@gmail .com

VASTGOEDZORG

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

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

0475 75 10 80

ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

Veldstraat 271
2930 Brasschaat

Centrale verwarming plaatsing en onderhoud

Sanitaire installaties - loodgieterij

Bestendige herstellingsdienst

Specialisatie Buderus / Junkers / Dru

Gratis prijsbestek hoge rendementsketels/kachels

Condensatieketels / voeringen in inox

SCHOORSTEENVEGEN
INSTALLATIEBEDRIJF

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

QUIZAVOND! 
Heeft u zin in een avondje ongedwongen quizplezier? Schrijf 
dan zeker in op de jaarlijkse quizavond van de culturele raad van 
Brasschaat die zal plaatsvinden op vrijdag 06 december 2019 om 
20 u stipt (deuren 19.30u) in de “Ruiterhal” van het Cultureel Cen-
trum Brasschaat, Gemeentepark. Quizmaster Dirk COP zal uw 
kennis over algemene onderwerpen peilen. Inschrijven kan tegen 
15 EURO per  ploeg van max. 6 personen via het cultureel cen-
trum, tel. 03/650.03.40  – fax: 03/650.03.59, mail cultuurraad@
brasschaat.be en mits overschrijving op rekening nummer  BE89 
3631 8741 8285   van cultuurraad Brasschaat, en dit tot uiterlijk 
26 november a.s.

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Gelijkvloers achter 
oud gemeentehuis, 

ruimte voor vrij beroep 
met autostaanplaats 

in garage. 

Donksesteenweg 10 
2930 Brasschaat

TE KOOP

0475/659 637
Alle renovatiewerken, 
schilderwerken, behan-
gen, laminaat, parket, 
tegels, gyproc, loodgiete-

Gsm 0484/282 857

Te koop gevraagd: Oude 
Berke l  Sn i jmach ine . 
0496/533 827

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

Afloop verstopt of je 
kraan kapot, bel nu Klus&-
Zo 0499/103 000

Te huur: Gr. app. (160m²)
in Centr. Brassch. Breda-
baan 241 Instapkl.  app. 
op 1ste verd. met 3 slpks 
aan oud gemeenteh.. 
Grote liv. en hall op par-
ket, alle 3 slpks achteraan 
met lam, 2 slpks 16m² en 
1slpk 10m². nieuwe voll. 
geïnst. kkn met toest. Nwe 
bdkr m. douche, dubb. la-
vabo, wc, en kast. Gr. terr 
achteraan, lift, Rolluiken 
achteraan, geluidsw. glas. 
Gar inbergr. in huurpr. 

mnd. Info en bezicht. Vrij 
1/11. 03 633 16 59

Deluxe Services bvba
Alg. schilder-spuitwerken.
Binnen - Buiten - Hout-

werk-/constructies
0484.46.10.20

LP’s 45t, ik koop uw collec-
ties jazz, pop, etc. Ook cd’s, 
strips, boeken, pick-ups. 
Beste prijs. 0475/376 496

Gratis zuivere paarden-
mest, zelf op te halen, 
goed bereikbaar (in Bras-
schaat ) Bel 0476 384 139

Opruimen inboedels van 
kelder tot zolder. Aankoop 
antiek, goud, zilver, ver-
zamelingen. Wij komen 
vrijblijvend bij u langs. Bel 
ons tel. 0473 88 39 38.
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Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

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 281.500 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

Last van ratten of an-
der ongedierte: wij hel-

Bel ons 0471 103 121 

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02

juwelen: Denys & Co 
Bredabaan 246,

Te koop: Ruime, lichte 
woning met vier slk en 

EPC 636kWh/m² (vg,wg,gmo,gvkr)

KAPELLEN:

Ruim en goed onderhouden 
app 2e verd ca. 110m², 
living, recente keuken, 

3 slaapk, dubbele garage. 
Gem Kosten ca € 100/mnd

€ 220.000

TOPPER TE KOOP

1 7 -201

K
w

aliteit in vastgoed!

44 jaar GROUP B

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

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

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

Bestratingen Omega
bvba

Aanleggen sierbestrating - Arduin - Dolomiet

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

onderhouden   herstellen   renoveren

wim.vastgoedzorg@gmail .com

VASTGOEDZORG

Dienstencentra Brasschaat
De burelen van de dienstencentra zullen gesloten zijn op vrijdag 1 november en op 
maandag 11 november.  In Vesalius zijn restaurant en cafetaria wel open!

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be

binnen deze leuke groep, dan kan je altijd contact opnemen met het Dienstencentrum.  
Jouw hulp is meer dan welkom !

15u semi-gevorderden

gratis

Dienstencentrum Vesalius 

inschrijven verplicht.

zonder vragen naar huis keert. Ze leren je graag wat bij.

woonzorgcentrum hun deuren open. Iedereen welkom.
Dienstencentrum Antverpia

Voor meer info over de activiteiten kan je terecht in het dienstencentrum

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

TE KOOP

GSM: 0475/59.59.41
www.immocorbati.be

Appartement 
2930 Brasschaat

Aerdenlei 14

Brasschaat bestaande 
uit. woonkamer,keuken,3 

-
eel garage voor € 20.000)  
(EPC: 318 kWh/m²jaar) Vg, Gdv, 
Wg, Gvkr 

€ 194.000

BOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.

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

WWW.HUUR1BOX.BE  
KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Te koop: Droog brand-
hout, gratis thuisgebracht. 
0495/ 914 096

Anneke zoekt werk als 

Te huur: Bredabaan 426 

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: -

-
braakwerk, Nederlands-

0496/637 978
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D

S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

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

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

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

Op vrijdag 11 oktober organiseerde beweging.net Brasschaat in 
zaal Ons Middelheem voor de derde keer de ‘Armwoedekwis’, 
met als thema “Samen tegen armoede”. Deze originele quiz met 
gevarieerde vragen bezorgde iedereen een gezellige en leerrijke 
avond. De vragen hadden als onderwerp: inkomen, huisvesting, 
gezondheid, armoede en uitsluiting, arbeid en tewerkstelling, so-
ciale zekerheid, Welzijnszorg. Een lokale ronde deed de deelne-
mers nadenken over plaatselijke initiatieven in die context. Een 
fotoronde en een opgave met opzoekingsvragen uit Het Kapittel 
zorgden doorheen heel de quiz voor denk- en zoekwerk. Zoals 
steeds was deelnemen en bijleren belangrijker dan het resul-
taat. De ploeg van Davidsfonds Brasschaat behaalde de meeste 
punten, voor de Sociale Kruidenier en CD&V. Alle leden van de 
15 ploegen ontvingen een prijs(je), onder meer onder de vorm 

kinderboerderij Mikerf en de Wereldwinkel.

INTERESSANTE ARMMOEDEKWIS

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Davidsfonds Academie: Wegwijs in Jazz  Vijf lezingen door Marc Van den Hoof woensdagen 6, 13, 
20, 27 november en 4 december 2019,  20-22 uur Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Bras-
schaat. Wat is jazz precies en hoe evolueerde het genre? Waar begin je als leek je ontdekkingstocht 
en hoe word je een liefhebber? Een boeiende geschiedenis met de verschillende periodes en stijlen 

Armstrong tot Toots Thielemans’, ‘Jazz als entertainment met de Big Bands’, ‘Moderne jazz en 

Academie, met vermelding van code nummer BR19-230.
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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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

 

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

Ik zoek werk: allerlei 
klusjes in huis en tuin. 
0466/087 999

Woman looking for a 
job: cleaning, ironing.  
0486/710 541

Te koop gevraagd: Schil-
derijen, spullen v. zolder, 
enz. 03/663 65 70

Ik zoek werk: alle klusjes 
in tuin. € 15/u. 0465/768 
562

Tuin, schilder, loodgieter. 
0497/231 373

Te koop: 2 pers. bed 
nieuw met lattenbodem 
en matras. 0479/381 137

KFC Exc. Kaart
vrijdag 1 november 2019
20h00: Prov. Res. - K Ternesse VV
zaterdag 2 november 2019

15h00: Loenh. SK - Gew. Res.
14h00: SC City Pir. Antw. - U17
11h00: KSV Wildert - U15
11h00: U13 a - SVB Driehoek
11h00: U13 b - SC City Pir. Antw.
09h30: U12 - FC Patro Hoev.
11h00: K. Heibos SV - U10 a
09h30: U10 b - K. Wuustw. Fc
12h30: U9 a - K. Grn Rd Katelijne
12h30: U9 b - Cantincrode
09h00: VV OSSMI - U8 a
11h00: KV Bonheiden - U8 b
13h00: SC City Pir. Antw. - U7 a
10h30: Sp Tisselt - U7 b
12h30: U6 - Mariaburg  Kaart
Kaartavond vrijdag 8 no-
vember 2019 om 19u in het 
Boshuisje

Bijles Frans t/m 15 jaar, 
veel ervaring.
0486/553 687

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

BEZOEK ONZE
WEBSITE

Poetsvr. met gde ref zoekt 
huish. werk, eerlijk, netjes 
0484 726 249

QUIZ BRASSCHAAT 
TRIATLON
CLUB VZW

Quiz - Algemene kennis, 
zaterdag 23 november om 
20u. GIB, Door Verstraete-
lei 50, Brasschaat. Max. 25 
ploegen van 4 personen, 
Deelnameprijs € 20, natu-
raprijs voor iedereen. In-
schrijven via onze website.
www.brasschaattriatlon.be

OKRA BRASSCHAAT DRIEHOEK
WANDELT!

Woensdag 6 november 2019 gaat onze wandeling door 
het ‘Park van Brasschaat en Peerdsbos’. Vermits de da-
gen al wat korter worden blijven we wat dichter bij huis. 
We verzamelen dit maal om 13.30 uur op de PARKING 
aan het Kasteel van Brasschaat. De extra sportievelin-
gen kunnen reeds te voet naar daar komen. Van hier-
uit wandelen we naar de ‘Melkerij’ waar we een rust-
pauze nemen. Daarna terug naar het vertrek. +/- 9 of 5 
km. Iedereen welkom. Wees sportief en kom meedoen. 
Info: Marcel en Monique, tel. 03/651.64.66. of GSM   
0474/31.41.75.
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN  
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN  
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom 
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

Voor inlichtingen bel nu  
alle dagen van 8u tot 22u,  
ook tijdens de weekends 

0479 946 932 
dakdekkersorg@gmail.com

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

• Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder  
coating en garantie.

• Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi  
(alle kleuren)

• Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

• Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

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.

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

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

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 Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

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

KAARTMIDDAG
Maandagmiddag 11 november (Wapenstilstand). Grote kaartmiddag Boomke Whist in de chalet 
van Kon. Harmonie De Jonge Scheuten, Trefpunt 1 te Wuustwezel. Deuren om 13.30 uur. Start 
om 14.00 uur. Alle kaarters op post!!
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Bakkerĳ Van Hunsel 03/645 04 47
Patio Donk

Wĳ zoeken vele handen voor het vervaardigen en verkopen 
van ons ambachtelĳk brood, onze verse pistolets, 
onze fijne patisserie en heerlĳk belegde broodjes

Voor onmiddelĳke indiensttreding.

STUDENTEN 
zaterdag en/of zondag

VERKOOPSTER 
jong en dynamisch

BANKETBAKKERS
Mag flexi zĳn.

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):

2-3/11 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

2-3/11 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 
2-3/11 Dr Suykens 03/666 33 02

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

GFT

MAANDAG   4
D I N S D A G    5
WOENSDAG   6
DONDERDAG    7
VRIJDAG     8
ZATERDAG     9

Rest-
Afval

rode
straten

PMD Papier

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

Ophaling huisvuil okt./nov.

Ophaling huisvuil november

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke 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 weer zijn vaste plekje naast de 
wachtdiensten heeft ingenomen. 

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

BURGERLIJKE 
STAND

PLAATS EEN GEBOORTE OF OVERLIJDEN 
BINNEN HET GEZIN IN DE BRASSCHAATSE FILM
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ST. ANTONIUS ZOERSEL

TURNHOUT

BRASSCHAAT

HOOGSTRATEN

�  info@immonoord.be�  www.immonoord.be

WE ZIJN OOK ECHT 

OVERAL!
Een groot netwerk betekent 
meer potentiële kopers!

BRECHT

BEERSE



Brasschaat 
Hanoteaulei 47 

Charmante en knusse woning nabij het centrum in kind-
vriendelijke buurt op 126 m² met tuin en terras, 2 slaapka-
mers, keuken en badkamer.

Sted. inl. : Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 499

Brasschaat 
Hensbergelei 57

Top residentieel gelegen villa op 2.699 m² nabij het cen-
trum van Brasschaat en natuurgebied, ideaal voor uitge-
breide wandelingen.

Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPC: 298

Brasschaat 
Bredabaan 644

Deze ruime villa is gelegen op een prachtig binnenperceel 
met privatieve oprijlaan. Op het zeer ruime perceel geniet 
u van alle rust en privacy in een bosrijke omgeving.

Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 263

Brasschaat 
Veldstraat 228

Woning op 710 m² op wandelafstand van het centrum van 
Brasschaat met 4 slaapkamers en twee badkamers.

Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 292

€ 545.000€ 795.000 € 460.000

Brasschaat 
Max Hermanlei 22

Rustig gelegen woning op 1.755 m² nabij het centrum van 
Brasschaat, volledig te renoveren met als pluspunt gro-
te schuur die kan gebruikt worden voor vrij beroep en/
of hobby.
Sted. inl. : Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 672

€ 348.000

Hoogstraten 
Elsbroeken 14  

Wil je graag wonen in hartje Hoogstraten én daarnaast 
genieten van een uitzicht over weilanden? Dan is deze 
woning met 3 kamers op 1.680 m² het bekijken waard.

Sted. inl.: Vg, Wug, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 138

€ 725.000
Hoogstraten 
Burg. J. Van Aperenstraat 38

Op één van de toplocaties in Hoogstraten, vinden we 
deze aangename en volledig gelijkvloerse woning met 3 
slaapkamers op een perceel van 611 m².

Sted. inl. : Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 369

€ 425.000

Hoogstraten  
Gravin Elisabethlaan 2A bus 11   

In hartje centrum van Hoogstraten, ligt dit recent, luxueus 
appartement van ca. 131 m² met 3 slaapkamers en 2 ter-
rassen.

Sted. inl. : Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 99

€ 425.000€ 230.000

Meer 
Merenweg 7  

Zoekt u een atypische eigendom in de Noorderkempen? 
De 2 hectare grond en de bijgebouwen op het perceel 
maken dat deze eigendom voor verschillende doeleinden 
kan gebruikt worden.
Sted. inl.: Vg, LaWg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 649

€ 478.000

Minderhout
Lage Weg 10

Zoek je een moderne en instapklare woning in de omge-
ving van Hoogstraten? Bekijk dan zeker deze eigendom 
welke u heel wat ruimte te bieden heeft met o.a. zijn 5 
slaapkamers.
Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 166

Oostmalle 
Hoogstraatsebaan 132

Op een centrale locatie in Oostmalle, ligt deze starterswo-
ning met 2 slaapkamers en gezellig tuintje.

Sted. inl. : Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 508

€ 468.000 € 225.000
Oud-Turnhout 
Steenweg op Ravels 49 bus 2 

Ruim appartement met o.a. 3 slaapkamers, tuintje en gara-
gebox, alsook aanpalende handelsruimte met mogelijkhe-
den voor kantoor of praktijkruimte aan huis.

Sted. inl. : Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 342

Oud-Turnhout 
Tweesprongdreef 7

Moderne villa met eigentijdse architectuur op mooi per-
ceel van 4.157 m², gelegen op residentiële locatie in groe-
ne omgeving nabij het centrum.

Sted. inl. : Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 469

€ 225.000 € 795.000

Kalmthout 
Kapellensteenweg 519  

Prachtige luxe villa nabij centrum van Heide-Kalmthout op 
9.847 m² met prachtig zicht op vijverpartij en terrassen 
waar u kan genieten van elk moment.

Sted. inl. : Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPC : 193

Kalmthout 
Putsesteenweg 28 

Charmante woning op 2.116 m² in het groen met vele 
mogelijkheden. De woning heeft 3 slaapkamers en een 
badkamer. Kelder, zolder en afzonderlijke garage maken 
dit geheel compleet.
Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 460

Prijs op aanvraag € 465.000

Hoogstraten 
Epelteer 1

Vlakbij het levendige centrum van Hoogstraten, ligt deze 
riante villa met 4 slaapkamers, 2 badkamers en een prach-
tig, vrij uitzicht op 1.053 m².

Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPC: 194

€ 549.000

Kapellen 
Koningin Astridlaan 37A bus 5

Prachtig appartement in domein Wilaard met zicht op 
park, volledig instapklaar met ondergrondse staanplaats, 
3 slaapkamers en ingerichte badkamer.

Sted. inl. : Vg, Wp, Gdv, Vv, Gvkr - EPC : 270

€ 385.000

Een groot netwerk betekent 
meer potentiële kopers!
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Brasschaat
Verhoevenlei 40

chaat
evenlei 40

verkocht

Brasschaat 
Bredabaan 909

chaat
abaan 909

verkocht

Kapellen 
Vijverslei 11 

en
slei 11

verkocht
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  03 666 85 50         www.immonoord.be          info@immonoord.be

Bekijk onze deelnemende panden op www.immonoord.be

Sint-Lenaarts 
Dorpsstraat 18 

Laat u verrassen door de ruimte en karakteristieke ele-
menten die deze woning te bieden heeft. Deze halfopen 
bebouwing met 4 slaapkamers ligt op een perceel van 
315 m². 
Sted. inl.: Vg, Wche, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 713

Sint-Job-In’t-Goor 
Goudvinklaan 37 

Zoekt u een woning met vele mogelijkheden op een uit-
stekende locatie? Dan is deze woonst op een perceel van 
1.050 m² misschien wel exact wat u kan bekoren! 

Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 428

‘s Gravenwezel
Philippedreef 9

Deze te renoveren villa met 4 slaapkamers op een perceel 
van 2.150 m² ligt op een top locatie in ‘s Gravenwezel. 

Sted. inl. : Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 1.401

Schoten 
Jozef Cogelslei 37

Leuke eengezinswoning met 3 slaapkamers en tuin op 
wandelafstand van scholen en kinderopvang. Op de ver-
dieping zijn er 2 grote slaapkamers en 1 kleine. 

Sted. inl. : Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 377

€ 268.000€ 485.000 € 486.000 € 259.000

Weelde 
Weeldestraat 39 
Laat u verrassen door deze tijdloze sfeervolle villa met  
luxueuze afwerking en zeer grote bewoonbare oppervlak-
te, gelegen in het centrum op perceel van 1.146 m²

Sted. inl. : Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 197

€ 685.000

Poppel 
Krommendijk 70 
Instapklare ruime en villa met o.a. 6 slaapkamers en kwa-
liteitsvolle afwerking, rustig gelegen op mooi perceel van 
1.107 m² .

Sted. inl. : Vg, Wug, Gdv, Vv, Gvkr - EPC : 120

Poppel 
Bremberg 14 
Op schitterende locatie gelegen sfeervol landhuis op een 
mooi domein van ca. 1,3 hectare met vrij uitzicht.

Sted. inl. : Vg, Lwag, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 352

Turnhout 
Grote Markt 33 bus 6 
Dakappartement met 2 slaapkamers gelegen op de zes-
de verdieping met prachtig zicht over de markt en over 
Turnhout.

Sted. inl. : Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 437

€ 258.000€ 795.000€ 675.000

Minderhout
Korenstraat lot 13, 
Half-open nieuwbouwwoning met 3 slaapkamers en een 
mooie, zuidgerichte tuin, gelegen op een perceel van ca. 
300 m². Deze woning is gelegen in een doodlopende 
straat op wandelafstand van het bruisende centrum van 
Hoogstraten.
Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPB in opmaak

€ 325.282
Wuustwezel 
Achter d’hoven 79, 
2 prachtige, ruim penthouses op toplocatie in Wuustwezel: 
centraal en toch rustig gelegen. Het ambitieuze nieuw-
bouwproject Achter d’Hoven verschuift het centrum van 
Wuustwezel naar een unieke woonwijk waar jong en oud 
genieten van rust, gezelligheid en bereikbaarheid.
Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr – EPB in opmaak

Vanaf € 325.000
Wuustwezel
Boomgaard, 

Moderne nieuwbouwwoning met 4 slaapkamers op een 
perceel van 252 m². Deze woning is gelegen op een rus-
tige en kindvriendelijke locatie, in een nieuwe verkaveling 
te Wuustwezel. 
Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr – EPB in opmaak

€ 325.000

Kapellen
Speckweg  24 

Zonnige villa op residentiële locatie met praktische inde-
ling op 5.950 m² en groot afzonderlijk garagegebouw 75 
m².

Sted. inl. : Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 461

Rijkevorsel 
Bochtenstraat 7 

In de dorpskern van Rijkevorsel ligt deze verrassend ruime 
woning met o.a. 3 slaapkamers op een knus perceel van 
ca. 220 m².

Sted. inl. : Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC : 360

Sint-Lenaarts 
Dorpsstraat 131 

Bent u op zoek naar een uniek eigendom in de Noorder-
kempen? Bekijk dan zeker deze gerenoveerde, knappe 
herenwoning met tal van karakteristieke elementen in 
Sint-Lenaarts.
Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr - EPC: 310

€ 485.000€ 285.000€ 595.000

NIEUWBOUW

UW PAND 
HIER?

27

Wuustwezel 
Oude Baan lot 56

Prachtig perceel bouwgrond van 800 m² voor het bouwen 
van een open bebouwing met apart bijgebouw van max. 
80 m².

Sted. inl.: Vg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr - EPC: nvt

€ 229.000
Zoersel 
Smissestraat 42

sel
estraat 42

verkocht

Kapellen
Geelgorslaan 10 

len
orslaan 10

verkocht

Schoten
Ridder Walter Van Havrelaan 282

ten
er Walter Van Havrelaan 282

verkocht
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Walter Van Gastel by Oh’Green Ekeren, Kapelsesteenweg 511-517 - 2180 Ekeren

ohgreen.be

VOOR JE 
GELIEFDE

Oh’Green biedt je een volledig assortiment 
aan van chrysanten, plantcomposities 

maar ook verse snijbloem arrangementen en
bloem arrangementen in kunststof 

voor op het graf van je geliefde.

CHRYSANTEN VANAF 299  (Ø 15 cm)   

by
Ekeren

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

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

Te huur: Gerenov. app. 
3°V Bredabn 209 centr. 
Bras. Lift, 2 slaapk., in-
loopdouche, kkn, liv., eetk-
mr. € 750. T. 03/652 17 12

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

za. 10u tot 16u
www.denys-co.be

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

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

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

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat


