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Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

DENK AAN UW FEESTKLEDING!

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

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u

Zaterdag: 10u-17u

U kan ook altijd bellen voor
een afspraak: 03/ 636 43 90

JEANS - VELOURS - PANTALONS

Geldig t.e.m. 30/11

-20%
KORTING

Bredabaan 1003 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 633 09 88

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

www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24
Rijmenants Massenhoven - Liersebaan 121 - 03 484 44 84

spring eens
BINNEN
voor je
BUITEN

ZATERDAG 30 NOVEMBER
Proeverij Den Gouden Haan

ZONDAG 1 DECEMBER
Kookdemo GreenPan

telkens van 13.00 tot 17.00u

Ontdek onze weelderige 
(kunst)kerstbomen en 

prachtige kerstdecoratie!

BR  BEX
SECURITY

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

Inbraak- en
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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

Dulle Griet, de vrouw op het gelijknamige schilderij van 
Pieter Bruegel de Oude, dat in het Mayer Van Den Bergh 
museum in Antwerpen hangt, is wereldberoemd. Maar nie-
mand die weet wie ze was of had kunnen zijn: Een toevallige 
passante? Een uitgesloten poorteres? En wat zegt ze?  Of wat 
wil ze zeggen? Romanschrijver Erik Vlaminck schreef een 
intrigerende theatertekst over Bruegels Dulle Griet. Over de 
Dulle Griet van toen en vandaag. Een draaikolk van woor-
den, zinnen en verzinsels, van grote giften en griezelige ge-
dachten. Actrice Guusje Van Tilborgh prikkelt, ratelt en spar-
tels door woorden en beelden. Zij brengt Dulle Gulle Griet 
tot leven. auteur Erik Vlaminck, spel Guusje Van Tilborgh

Dulle Gulle Griet van Guusje van Tilborgh
28 & 29 november om 20u30

Speciaal voor de
lezers van de

1 + 1 GRATIS
twee tickets samen voor €15.

KUNSTENCENTRUM VLAAMS FRUIT – LANGE NIEUWSTRAAT 81 – 2000 ANTWERPEN
WWW.VLAAMSFRUIT.BE - 03 231 71 81 – INFO@VLAAMSFRUIT.BE

in Theater Het Klokhuis, Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen. 
Voor meer info/boeking over/van deze voorstelling kan u contact opnemen met 

Vlaams Fruit via info@vlaamsfruit.be en/of 03 231 71 81. 
Indien u gebruik wilt maken van deze unieke actie 

moet u verwijzen naar de 1 + 1 actie uit de Brasschaatse Film

Gespecialiseerd in: 
kleuren, balayage

en brushen 
(dit kan ook op wekelijkse basis)

Voor een afspraak 
kan u terecht op:

0474/93.39.83

Peggy,
uw kapster aan huis

K&M

schoen- en
slotenmakerij

Open: ma-vr van 9 - 18 u.
 za van 9 - 17 u. 

SLOTENMAKERIJ
INBRAAK-

BEVEILIGING
MEESTER SCHOENMAKER

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten.

Leopoldslei 3  2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 97

U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen 

en riemen

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 B-loved vind je 
liefde vr het leven.

Nr1 RelatieBureau 
voor BeNeLux

Afspraak in je buurt? 

+32 474 263 751

DIT JAAR VIER 
JE KERST MET 2

www.b-loved.com

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

Te huur: luxe app. 2e 
V met lift, zonnige liv., 2 
slpk, gr. badk., ing. kkn, 
kelder., gar., Molenweg 11, 
Brasschaat. €845 + €50. 
Tel. 03/605 90 01. Enkel 
rustige personen.

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

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

Hallo Ik zoek werk bij 
mensen thuis om te hel-
pen met huishoudelijke 
taken en strijken. Groetjes 
Tamara 0486 87 87 16

Tuin, schilder,  lood-
gieter.  0497/231 373 

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

Te huur Brasschaat Pasto-
rijstraat 18 appart.1e verd. 
2 slpk-garage, onm. vrij, 
€ 650. Tel 0470/313 126
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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 fi nanciële toekomst.
Voor ze écht groot zijn. Kom langs en ontdek onze 
mogelijkheden om te sparen voor je kinderen.

Meer info op argenta.be/jongeren.

Bredabaan 1007
Tel. 03/663 57 25

Brasschaat-Maria-ter-Heide

De beste deals op de beste producten
BLACK FRIDAY Van 26/11 tot 30/11 in onze winkel 

(vrijdag 29/11 open tot 20 uur)
en tot 2/12 in onze webshop

quirijnen.selexion.be

€100-
BLACK 
FRIDAY
DEAL

€230-
BLACK 
FRIDAY
DEAL

€20-
BLACK 
FRIDAY
DEALGV7831CO

L7FBE86W

Complete C3
Pure Red powerline

Een Calor stoomgenerator aan 
een stuntprijs, die hoogwaardige 
strijkresultaten op eleke stof op-
levert!

6.7 bar • 120 g/min • Monotemp
1.6 L • Shot 400 g/min

Een Miele stofzuiger (met zak) 
met zeer hoge zuigkracht en 
voetbekleding voor grondig com-
fortabel stofzuigen!

Wasmachine met ProSteam®-
technologie die kreuken tot wel een 
derde vermindert, zodat je overhem-
den er netjes uitzien.

8 kg • 1600 t/min • A+++
Ökoinverter motor

Nu aan:

19999
Nu aan:

17999

Nu aan:

54999

Adviesprijs

29999
Adviesprijs

19999

Adviesprijs

77999

120
dagen

op proef 

actie

Beauty voucher

€€ € € €€€€€€€ 55550505050500005050

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

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)

Christophe staat u ook na de uitvaart bij. Bijstand 
bij de administratieve en fi scale afhandelingen 
na overlijden.  Hij brengt u tevens in contact met 
gespecialiseerde psychologen of rouwcoaches. 

Christophe is reeds 13 jaar actief in de uitvaartsector.

Uitvaartverzorging
Christophe Bruyneel

Dag en nacht bereikbaar:
03/336 14 33 of 0468/299 225

christophebruyneel.be
info@christophebruyneel.be

Uitvaartwinkel:
Dorpsplein 30 - Kapellen

Rouwcentrum:
Kapelsesteenweg 639 - Ekeren-Mariaburg

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.
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Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. ‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet op 
je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle to cradle’ kringloopproces staan hoog in het vaandel. 
Etiketten en lijm zijn composteerbaar. Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen de 
beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

JOUW TAKEN
- Dagdagelijkse opvolging van de   
  leveranciersboekhouding
- Boeken van aankoopfacturen
- Voorbereiden betalingen leveranciers
- Behandelen inkomende post en telefoons
- Transport koerierdiensten behartigen
- Boekingen bank
- Administratieve ondersteuning IFS certificatie

WIJ BIEDEN
Wij bieden een aangename werksfeer met 3 mensen 
op de boekhouding en flexibele werkuren. 
We investeren in opleidingen.

GEZOCHT    
BOEKHOUDER M/V full-time 

JOUW PROFIEL
- Minimum bachelor boekhouding
- Goede kennis Excel
- Ervaring met Winbooks is een pluspunt
- Zeer ordelijk en gestructureerd kunnen werken
- Ervaring in een gelijkaardige functie
- Je bent een duizendpoot, sociaal en behulpzaam

CONTACT
Mail je CV met motivatiebrief en foto naar 
Chantal.Voets@noble-house.tk
Tel: 03 620 27 10

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

Salondagen
16 - 24 november
Zondag 24/11 geopend  
van 13 tot 18 u.

Ontdek het ultieme zitcomfort  
nu met extra condities.

Onze persoonlijke begeleiding 
en service is onze sterke troef.

w w w . h e m e l a e r . b e  I  B l a n c e f l o e r l a a n  6 1  I  A n t w e r p e n  L . O . I

V lo t  be re i kbaa r, v i a  de  r i ng, a f r i t  L i nke roeve r.  Pa r ke ren  voo r  de  deu r !  -  O f  me t  t r am 3 , 5 , 9  &  15 . Ha l t e  voo r  de  deu r.
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

SANI-DUMP MERKSPLAS SANI-DUMP ANTWERPEN SANI-DUMP GEEL
Steenweg op Hoogstraten 72a Bredabaan 1303c Schoten/Antwerpen Snelwegstraat 9 Geel/Westerlo

Kleine Bareel / Naast de MediaMarkt Aan rondpunt/Watertoren

Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op www.sanidump.eu

FONTEINPACK 
B L A C K  
E D I T I O N

ACTIE

€299
NU SLECHTS

Meer dan 40 vestigingen in de BENELUX

Gratis professioneel 3D badkamer ontwerp

www.mijnbadkamerontwerp.eu

“SANI-DUMP,
what’s in the name”

Lees meer op: sanidump.eu
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Z e t e l b e d r i j f

JAB Anstoetz is naast 
wereldleider in meubelen

en handgetufte tapijten.

gewenste afmeting. 
Alles wordt tot in 

 
www.HERFIL.be

Filip Meyvis 

JAB TAPIJTEN

Wij zoeken:

• Schrijnwerker / Meubelmaker mét ervaring

• Plaatser Keukens en Interieur (in loondienst)

• Medewerker Projectteam / Administratief bediende
 (liefst met kennis van interieur, voor het uitwerken van projecten en
 ondersteuning van allerlei administratieve taken)

Vasco Keukens & Interieur - Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout

OVERLIJDENSBERICHT

                              

                            †
Op 11 november 2019 overleed

in A.Z. Klina te Brasschaat,
in de leeftijd van 91 jaar

                   

Christiane Willemssens
Weduwe van Albert Boucquey

Gewezen lid van Huize Maria,
Parochieraad Sint-Antoniuskerk en Equipes Notre-Dame

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid
bij te wonen op dinsdag 19 november 2019 om 11 uur

in de Sint‐Antoniuskerk te Brasschaat‐Centrum.

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

Aansluitend volgt de teraardebestelling in de familie‐
grond op de begraafplaats aldaar, Miksebaan.

Correspondentieadres : Fam. Christiane Willemssens
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

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

Patisserie Charlotte

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur x Godiva Chocolade

Vorig seizoen werd onze getalen-
teerde acro-gymnaste Helena Heijens 
geselecteerd voor de topsportschool 
in Gent. Samen met Pieter Everaert 
(Sporttac Deinze) vormt ze een ge-
mengd juniorenpaar. Een jaar lang 
hebben ze keihard getraind en on-
langs namen ze voor de eerste maal 
deel aan internationale wedstrijden 
acrobatische gymnastiek. Daar zetten 
ze alvast een schitterende prestatie 
neer! International Gutenberg Cup in 
Mainz, Duitsland, op 12 en13 oktober 
2019: een GOUDEN Medaille!
Europees Kampioenschap Acro in 
Holobn, Israël, van 30 oktober tot 3 
november 2019: na hun knappe ba-
lans- en tempo oefeningen behaalden 

een mooie 5e plaats!! Onze club Acro 
II Gym is trots op dit topsportduo en 
we wensen hen nog veel succes toe 
op de komende wedstrijden…

KNAPPE PRESTATIE VAN TOPSPORT DUO HELENA EN 
PIETER OP INTERNATIONALE ACROWEDSTRIJDEN!

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 

eksterogen, lak, kalkna-

varing , enkel op afpraak, 

Gezocht: Klein lief hond-

komen in zeer diervriende-

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Co 
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BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20 - TEL.: 03/651 72 43

201947BRAS - Geldig van 20/11 t.e.m. 01/12/2019

 ACCU KLOPBOORMACHINE “GSB 18V-21” 
 - accu: 18 V Li-Ion 2,0 Ah
- 0–480/0–1800 t.p.m.
- max. koppel: 55 Nm. 
 926350 

MET 2e ACCU EN L-BOXX!

-32%

189,-
279,-

 op ROOKMELDER S

-20%

INHOUD:
-  1 SODASTREAM-APPARAAT 

“SPIRIT BLACK”
- 3 FLESSEN 
- 1 CO2-CILINDER.

 TABLET 
 - 10,1” scherm
- Android 8,1 GO
- 64 GB / 1 GB RAM
- Wifi  en Bluetooth. 
 926081 

 BLUETOOTH-OORTJES 
 -  autonomie: muziek 1,8 u / 

spraak 3 u / standby 130 u. 
 926083 

 ELEKTRISCHE STEP 
 - motor: 300 W
- max. snelheid: 20 km/u
- autonomie: max. 12 km
- plooibaar
- voor- en achterlicht. 
 926082 

 SODASTREAM 
“SPIRIT MEGA PACK” 
   917963 

+ 173-DELIGE 
BEVESTIGINGSSET!

 50-DELIGE “X-LINE” ACCESSOIRESET 
   919100 

-30%

89,99
129,-

-33%

19,99
29,99

-33%
199,-

299,-

-40%

59,99
99,99

-36%

19,99
31,49

BLACK FR  DAY DEALS

VERPLICHT VANAF 2020 !
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H A I R S T Y L E  V A N  K O E T S E M

VAN KOETSEM

 
BREDABAAN 172-174   2930 BRASSCHAAT

Heb je interesse, bel ons:  03 653 03 09     
          0472 247 559

Wij zoeken een gemotiveerde kapper/kapster (met ervaring)
een jobstudent voor de zaterdagen

s
OVERLIJDENSBERICHT

†
De familie meldt u met droefheid het heengaan van

Yvonne Van den Abbeele

Weduwe van Victor Sprenkels († 1980)

Geboren te Hoboken op 9 januari 1930 en zachtjes

ingeslapen te Brasschaat in het WZC Vesalius,

afdeling Lavendel op 13 november 2019.

De uitvaartplechtigheid rond de urne, waartoe u

vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats in de

kerk van Sint-Jozef te Brasschaat -Driehoek op

vrijdag 22 november 2019 om 11 uur, gevolgd

door de asverstrooiing op de begraafplaats van

Brasschaat - Centrum aan de Miksebaan.

Samenkomst en condoleren in de kerk,

Rerum Novarumlei, vanaf 10.30 uur.

Correspondentie: Fam. Yvonne Van den Abbeele

De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

IN HET DONKER OP DE BAAN?
FLUOHESJE AAN!

Afgelopen donderdag, vroeg in de morgen, organiseerde de 
Brasschaatse bestuurscoalitie N-VA/Open Vld een veilig ver-

van het belang om gezien te worden. Fluorescerende kledij en 

veel te veel rond zonder. Al te vaak werd de eeuwige dooddoe-
ner: “Als de straatverlichting uit is, moet het licht niet meer op”, 
bovengehaald als excuus. In deze tijd van het jaar is het om 8u 

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
Te koop: Droog brand-
hout,  thuis gebracht. 
0495/914 096

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, verwij-
deren van coniferen en 
laurier. Tel. 0498/714 812

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat, app.3de ver-
diep, grote living, slaap-
kamer, dressing of bureel, 
bergplaats, balkon, onm.
vrij, € 685 + € 75 kosten 
(water-lift) tel 0470/313 126

Te huur: huis met voor 
en achtertuin- living-keu-
ken-één slaapkamer- 
badk/wc bergpl.-terras. 
Wielewaaldreef 9 Goor-
eind Tel. 03 663 23 61.

Vrouw zoekt werk, huis-
houdhulp, schoonm., baby-
sit, strijken. 0465/545 858

Geschenkenbeurs/ wintermarkt
Op 24/11 organiseert rotonde VZW in samenwerking met Perron 
Noord de geschenkenbeurs/wintermarkt.  De producten van de 
verschillende dagcentra van rotonde worden hier te koop gesteld.  
De geschenkenbeurs gaat door van 11 tot 17 uur, licht vliegwe-
zenlaan 7, 2930 Brasschaat.

Te koop: 4 Winterban-
den Uniroyal 195/65/R15 
MSPlus op velg + kunst-
stof sierdop Volvo V50, 
4md gebr, 150€, 0497 
448 119

Klusje dat maar blijft 
 Tuin die maar niet 

onderhouden geraakt, bel 
mij. 0486/53.30.74 Fac-
tuur mogelijk

Gezocht: Klusjesman, 
gepens. domein Brassch. 
tel. +31 651 438 814 

 Ik doe op-
pas bij jouw studeren-
de kinderen. En dit van 
maandag tot donderdag. 
Prijs overeen te komen na 
persoonlijk bericht. V.h.A 
0491 459 180

Te huur: Pr. Kavelhof, 
assistentiewoning 2 slk. 
03 666 37 58

QUIZAVOND! 
Heeft u zin in een avondje on-
gedwongen 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 “Ruiter-
hal” van het Cultureel Centrum 

Quizmaster Dirk COP zal uw 
kennis over algemene onder-
werpen peilen. Inschrijven kan 
tegen 15 EURO per  ploeg van 
max. 6 personen via het cultu-
reel centrum, tel. 03/650.03.40  
– fax: 03/650.03.59, mail cul-
tuurraad@brasschaat.be en 
mits overschrijving op rekening 
nummer  BE89 3631 8741 
8285   van cultuurraad Bras-
schaat, en dit tot uiterlijk 26 
november a.s

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

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fi scaliteit van je wagen.

4,0 - 6,4 L /100 KM 104 - 144 G /KM (VOLGENS WLTP-NORM)

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

NEW PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT 3D I-COCKPIT®

SEMI-AUTONOOM RIJDEN

EAT8-AUTOMAAT

VAN DONGEN EN GEMA Molenstraat 100 - 2960 Brecht - Tel. 03 313 85 22
www.peugeot-brecht.be

NIEUW
ADRES

OPENDEURDAGEN 23 EN 24 NOV.
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GOUD- EN PELSAANKOOP
BREDABAAN 427 - BRASSCHAAT - TEL. 03-689 35 15

GOUD
Aankoop van gouden sieraden van alle aard, oud goud, break 

goud, gouden tanden, munten, staven, platina, 
ringen in goede staat, broches, kettingen (armbanden bĳ voorkeur 

in brede vorm), colliers, medailles, gouden uurwerken (ook defecte)

BARNSTEEN
Kettingen, bestek, stukken van alle aard.

Bĳ voorkeur de kettingen in ovale of ronde vorm en
in gele- of melkkleur.

ZILVER
Sieraden, Munten, staven,

zilverwerk, bestek 
(800er en 900er)

AANKOOP VAN
Handtassen in krokodillenleer,

oud porselein, 
antieke poppen

WĲ BETALEN TOT €45/GR
In een bereik van 100km komen we gratis bĳ u thuis

Kostenloze
AFHAAL

SERVICEna afspraak

Wĳ
betalen tot

€1500
voor oude

pelsen
bĳ verkoop

van oud goud

20/11
10u-19u

21/11
10u-19u

22/11
10u-19u

23/11
10u-16u

25/11
10u-19u

26/11
10u-19u

27/11
10u-19u

WO. DO. VR. ZA. MA. DI. WO.

Zonder risico,Vrĳblĳvende offerte,Transparante afhandeling,Ernstige aankoop,Directe contanteuitbetaling.

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…

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

Ondanks het slechte weer kwamen jullie met veel meer dan we 
hadden kunnen dromen. Zo maakten meer dan 100 kinderen op 
de kinderboerderij prachtige bietenlampen en liepen er nog meer 
kinderen, ouders en grootouders mee in een grote lichtstoet tot 
bij Sint-Maarten. Rond een gezellig Sint-Maartensvuur en voor-
zien van een glas warme chocomelk en een lekkere wafel in 
onze handen, sloten we de zomer sfeervol af. Heerlijk!

SINT-MAARTEN OP MIKERF LOKT 
ONDANKS HET WEER VEEL VOLK

WORKSHOP TAI CHI EN QIGONG 
VOOR DE WARMSTE WEEK

In het kader van de Warmste Week geeft “ RUST IN BEWEGING 
“ Kapellen, een workshop op zondag 15 december, ten voordele 
van de prachtige vzw “ BUITENGEWOON “ in Kapellen. Bistro 
Buitengewoon is een  project door en voor buitengewone men-
sen. We creëren een veilige omgeving waar onze medewerkers 
zichzelf kunnen ontplooien. Buitengewoon hecht  belang aan 
gezelligheid, gastvrijheid en interactie tussen onze medewerkers 
en de klanten. Ze zijn trots om de klanten te mogen bedienen met 
hun huisgemaakte producten. Je bent van harte welkom vanaf 
9.45u in de Sporthal van het KTA Pastoor Vandenhoudtstraat 8 in 
Kapellen. Je hoeft niets speciaals mee te brengen. Inschrijven kan 
door 15 euro te storten op BE41973372099310 van Paula Oorts, 
of de dag zelf aan de inkom van de zaal. Deze workshop van 2 
uur geeft je energie voor 2 weken ! Meer info op onze website of 
info@rustinbeweging.be

KFC Brasschaat
vrijdag 22 november 2019 
20h00: Gew. Res. - KSV Wildert
zaterdag 23 november 2019 
15h00: Hoboken - Prov. Res.
09h30: KFC Antonia - U17
13h00: U15 - K. Gooreind VV
11h00: U13 a - SC City Pir.Antw.
11h00: U13 b - Kon. Rapid AC
11h45: SVB Driehoek - U12
09h30: U10 a - Exc Fc Essen
12h30: KSK Ekeren D. - U10 b
09h00: K. Hove Sport - U9 a
11h00: K. Achterbroek VV - U9 b
11h00: U8 a - VC Mortsel OG
11h00: U8 b - Beerschot Wilr.
11h30: SV Noorse - U7 a
10h00: Zenn Hombeek - U7 b
zondag 24 november 2019 
14h30: K. Wuustw. Fc - 1é elftal
12h30: Berendrecht - U6

Te koop: 4st. winterban-
den op velgen, 1x gebruik 
215/60R-16 duim prijs € 
200. Gsm 0478/272 538

Wilt u graag een fotos-
hoot alleen of met het hele 
gezin op locatie. Vraag uw 

com

Bijles Frans,
huis, examenbegeleiding 
0496 138 467

Looking for job, cleaning, 
babysit, ironing. 0465/101 
764 Nancy

Man zoekt werk: Schil-
deren, tuinwerk, poetsen, 
afwas. 0465/976 714

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

Lage Kaart 88 • 2930 Brasschaat
ma gesloten • di - vr: 11.30u tot 14 u  - 17 u tot 21u
za / zo : van 11.30u tot 21u
Tel. 03-653 07 90 • www.laiterieke.be

Zondag 1 december
SINTERKLAASONTBIJT 
@ LAITERIEKE
met Sinterklaasshow 
en verrassing voor alle kinderen
• glas cava of vers appelsiensap
• assortiment charcuterie en kazen, 
 gerookte zalm, huisbereide salades, 

• gebakken spek, roerei, 
 frikandel met krieken, mini pannekoekjes
• verse fruitsalade

OUDEJAARSAVOND
maandag 31 december 2019

€ 65 p/p

Feestelijk aperitiefhapje
•••

 sinaas-balsamico dressing & granaatappel
•••

Kreeftenkroketje / zeekraal
•••

Sorbet / bloedappelsien
•••

portosaus
•••

•••
    Aansluitend dansfeest met DJ 

KERSTDAG 2019
€ 38,50 p/p

Feestelijk aperitefhapje 
•••

Cocktail van rivierkreeftjes en mango 
•••

Consomé / fazant / brunoisegroentjes
•••

met zilveruitjes en boschampignons 
& rozemarijn

of

•••
Kerstdessert

€ 20 p/p

Kids € 12 p/p

RESERVEREN VERPLICHT : LAITERIEKE@GMAIL.COM of 03-653.07.90

Mater Dei MTH
Maria-ter-Heide & Bethanie

Kĳkdagen schooljaar 2019-2020
Mag je binnenkort naar school? Ben je nog op zoek naar een 

familiaal klasje waar je met andere kleuters al spelend op 
ontdekking kunt gaan?

Jules nodigt je uit om eens een kĳkje 
te komen nemen in onze kleuterklassen.

11/12 – 29/01 – 01/04 – 06/05 – 17/06
vestiging Maria-ter-Heide 

tussen 9u en 10u 
della Faillestraat 16

2930 Brasschaat 
(Ingang en parking via Kerkedreef)

vestiging Bethanie 
tussen 10u30 en 11u30 

Ploegsebaan 76
2930 Brasschaat

www.mater-dei.be - 03 633 38 05 - hallo@mater-dei.be

Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be
like us on 
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Herinner mij,
Maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
Hoe ik was toen ik alles nog kon.
 

Irma Van Ostaeyen

Lieve Nona

weduwe van
Walter Demeulenaere

Geboren te Brasschaat op 30 juni 1940
en overleden te Malle op 13 november 2019.

 
Dit melden u:

François en Andrea Pasture-Demeulenaere
Etienne en Anne Konan-Demeulenaere

haar kinderen
Michaël en Tatiana
Anthony en Nour
Sebastiaan
Justine en Midas
Jeffry

haar kleinkinderen
haar broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen
haar neven, nichten, achterneven en achternichten
 

Het afscheid heeft plaats
op woensdag 20 november 2019 om 11 uur,

in de Tuinaula van Quirijnen I Sereni,
Augustijnslei 58 te Brasschaat.

Samenkomst in het uitvaartcentrum vanaf 10.30 uur.

Aansluitend zal haar asurne worden bijgezet
op de begraafplaats van Brasschaat-Rustoord,

gelegen aan de Max Hermanlei.

Dank aan het volledige team
van het PC Bethanië afd. Brink

en het team van het AZ Sint-Jozef Malle
voor hun liefdevolle zorgen.

Miksebaan 256A/3001 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/irmavanostaeyen

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Een cliché torenhoog, maar toch zo waar: ‘laat je zien voor je 
gezien bent’ ! Met deze gedachte werd de fluo-periode in de 
lagere school van het Sint-Michielscollege te Brasschaat op 
gang getrokken: de fauwte fluwodag. Woensdag 6 november 
was een zonnebril geen overbodige luxe. Aan alle kinderen 
werd gevraagd om ‘zo fluo mogelijk’ naar school te komen. 
Heel de speelplaats kleurde fluogeel, -oranje, -groen,… De 
beste fluo-kids konden voor hun klas een leuke prijs in de 
wacht slepen. Zij werden geselecteerd door een jury die be-
stond uit de directie en twee agenten van de Brasschaatse 
politie. Vanaf nu dragen alle leerlingen ‘s morgens en ’s 
avonds ofwel een fluohoesje om de boekentas, ofwel een 
fluohesje. Fietsers daarenboven zien we graag toekomen op 
school met een helm. Foto’s en info op www.smcbls.be

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

St. Job: Poetsvrouw met 
dienstencheques, 2x4u 
poets/strijk per week op 
di en vr. Zelfstandig, NL, 

gen auto, met referenties. 
Tel 0486/438 810  

Te huur: Ondergrondse 
parkeerplaats omg. Lage 
Kaart, Magdalenalei. 
0475/897 634

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Te huur: garage met nuts-
voorzieningen, Hanen-
dreef, Brass. €90 /maand. 
Vrij vanaf 1 januari 2020. 
Tel. 0486/465 767

Appartement te huur. 
Schansstraat. 1st ver-
diep. Woonkamer, kkn, 2 
slpkmrs, bdkmr, 700 €+40 
kosten. 0498/869 360

Gevraagd: werkvrouw, 1 
dag per week voor post 
in Schilde. 0495/182 116

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

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

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

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

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

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

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

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

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

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

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

Werkvrouw gevraagd: 1 
of 2 dagen per week Tel 
0475 65 56 57

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

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

www.vakantiewoning 
m e t r e n d e m e n t . c o m 
7-12% per jaar T+3162 
46 99 613 

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

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

Alle renovatiewerken, 
schilderwerken, behan-
gen, laminaat, parket, 
tegels, gyproc, loodgiete-

Gsm 0484/282 857 

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

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

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”
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DE NIEUWE OPEL CORSA
Ontdek de nieuwe Opel Corsa nu tijdens het
opendeurweekend van 22 tot en met 24 november.

Maar het is leuker om
ermee te rijden.

Je kan uren kijken naar de nieuwe 
Opel Corsa-e …

FRIJTERS Kapelsestraat 128

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be.

CORSA   4,0-6,4 L/100 KM   104-144 G/KM
Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151. Contacteer uw concessiehouder 
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Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Over een kleine twee weken gaat de tiende editie van 
het Brasschaatse Winterdorp van start. Voor deze jubi-
leumeditie dient de organisatie uit te wĳken naar het 
grote grasveld voor de Hemelhoeve. Door de aanplan-
ting van nieuwe bomen op de plek waar de voorbĳe 
jaren de kermis stond, diende men uit te kĳken naar 
een andere locatie. 
Philip Wauters zal er de grootste tĳdelĳke ĳspiste van 
het land leggen. Ze krĳgt een oppervlakte van 1000 
vierkante meter, inclusief de kinderpiste. De totale op-
pervlakte van het Winterdorp bedraagt 4500 vierkante 
meter. Dat betekent dat de organisatie vooral focust 
op comfort. Aan de sfeer, afwerking en stĳl zal even-
eens heel wat aandacht worden besteed. 
De opening van deze tiende editie vindt plaats op vrĳ-
dagavond 29 november. Voor die gelegenheid werd 
het ĳsschaatsteam van Katrien Pauwels bereid gevon-
den een voorstelling van de show “Kryos On Tour” te 
brengen. De openingsavond wordt afgesloten met 
een knallend vuurwerk dat begint om 22.15u. 
Het Brasschaatse Winterdorp blĳft staan tot en met 
maandag 6 januari. Naar goede gewoonte geeft het 
Brasschaatse gemeentebestuur de eerste zondag van 
het jaar een nieuwjaarsdrink in het Winterdorp. Alle 
Brasschatenaren worden uitgenodigd om tussen 11u 
en 12.30u mee te klinken op een goed 2020.
De dag nadien is het dan de beurt aan het gemeen-
tepersoneel. Op maandag 6 januari krĳgen zĳ hun 
nieuwjaarsreceptie. Ze mogen het werk dan iets vroe-
ger neerleggen. Van 15u tot 18u zĳn ze welkom in het 
Winterdorp dat daarna wordt afgebroken. 
De organisatie hoopt met deze nieuwe locatie ook de 
bezoekerscĳfers van de voorbĳe jaren nog te verbete-
ren. De voorbĳe jaren ging het aantal bezoekers stee-
vast in stĳgende lĳn. Tĳdens de vorige editie kwamen 
er meer dan 125.000 mensen schaatsen of een glas 
drinken met de vrienden.

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

MAGAZIJNIER 
(m/v  voltijds)

 
 

Stuur uw kandidatuur (+ C.V.) naar Stephan@tilborghshout.be
Tilborghs Hout en Interieur bvba

Onderzeel 7 - 2920 Kalmthout - 03 666 81 14

Dringend op zoek naar TALENT,
ben jij een geboren

KEUKENPLAATSER
ZELFSTANDIG PLAATSINGSTEAM

MET ERVARING?

Stuur dan je CV naar
jobs@augustijnskeukens.be

of bel 03 270 99 13

Totaalinrichting  |  Productie in eigen atelier  |  Corian verwerking

De Groene Wĳzer is een moderne biowinkel te Brasschaat met een ruim aanbod bio-
logische groenten, fruit, zuivel, brood, droogwaren, verzorgingsproducten en voe-
dingssupplementen. Voor de dagelĳkse werking van de biowinkel zoeken wĳ een

WINKEL
VERANTWOORDELĲKE

Na een ruime inloopperiode samen met de huidige uitbaters, neem je tegen no-
vember 2020 de volledige verantwoordelĳkheid voor het dagdagelĳks beheren 
van de winkel over. Je bent eindverantwoordelĳke van de verkoop en stuurt een 
klein team winkelbedienden aan. Op die manier regel je dat de volgende taken 
uitgevoerd worden: kassa, aanvullen winkelrekken, winkel proper houden, be-
stellingen doen, klanten bedienen, informatie geven aan klanten over voeding en 
gezondheid. Waar nodig, spring je zelf zoveel mogelĳk in. Hiernaast organiseer 
je ook alle aankopen, administratie, personeelsplanning, visual merchandising.

PROFIEL:
• Ervaring in winkelverkoop
• Gezonde commerciële feeling
• Goede mensenkennis en je kan vriendelĳk met de klanten omgaan
• Goede kennis van biologische voeding, groenten en fruit,
  zuivel, natuurcosmetica e.d.
• Natuurlĳke leiderschapscapaciteiten
• Een grote sympathie voor duurzaamheid, natuur, ecologie
• En tenslotte een goede kennis van het Nederlands

AANBOD:
• Contract als gerant op zelfstandige basis. Ook als werknemer is bespreekbaar.
• Een voltĳds contract (uren in overleg te bepalen).
• Een uitdagend en gevarieerd takenpakket
• Een marktconforme verloning in functie van de resultaten
• Personeelskorting in de winkel
• Mogelĳkheid tot inwonen in het ruime appartement boven de winkel

HOE SOLLICITEREN
Mail uw CV en motivatiebrief naar: vacature@degroenewĳzer.be

DE GROENE WĲZER • MOLENWEG 18 • 2930 BRASSCHAAT

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

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

Te huur: Garage
te Mariaburg-Ekeren.
Tel. 0473/920 028

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

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

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

S
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Brasschaat • Bredabaan 515
T 03 653 03 60 • ma-za 10u-18u 

di gesloten • Open op zondag van 13u-17uOriginal bed
nu tijdelijk voor

€ 2.599
i.p.v. € 3.055
180 x 200 cm, inclusief afgebeeld hoofdbord Stitch, 
stofgroep A, 2 Inizio matrassen en 2 vlakke spiraalbodemsVo
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De kleur  
van je dromen

Verrassende voordelen bij Auping
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Intocht

KOM OOK 23 NOVEMBER !

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

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

Busreis naar Bad 
Neuenahr-Ahrweiler 

7 december 2019 om Kerst-
markt te bezoeken. We vertrek-
ken om 6u45 ten laatste aan de 
kerk in het centrum (St. Antoni-
uskerk) Bij aankomst broodje 

-
leiding in het historische Ah-

geleide wandeling. Bezoek aan 

aan de oeverlichten van Bad 
Neuenahr en omstreeks 21u 

dit alles 52 euro per persoon. 
Uw inschrijving is pas geldig na 
betaling. Volledige terugbeta-

FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

Omnivid videoproducties
0497 489 457

Goedkoop verwijderen 
en afvoeren coniferen. Gr. 

Te huur: Brass. C. klein 
glv. app. 1 slk. alsook app. 

Leegruimen van uw tuin, 
planten, bomen, heesters, 

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Te huur: Prachtig ruim en 
licht app. in rustige wijk. 
Laagland 5 2e verd., Bras-
schaat. Inkom, rme lichte 
liv., mod. open kkn, ruim 
terr., bdkr met dubb. lava-
bo en ligbad, toilet, 2 slpks, 
bureau/hobby, plaats voor 
wasmach. en droogk., 

EPC 119. 735,-/mnd. Te 
bezicht. di. tss 17-19u en 

Te huur:  Garagebox 

niet voor handelsdoel-

Augustijnslei 56, Bras. 
03/651 37 51

Te koop: 
Bel-etage, Bossaersstraat 

ruime garage, ruime tuin, 
ruime terrassen aan de 
bovenverdiepingen. In-
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

SCHILDE      TE HUUR

WIJNEGEMSTEENWEG 30/GLV
Zeer gunstig gelegen handelsgelijkvloers in cen-
trum van ‘s Gravenwezel. Mooie ruime étalage. 
Geschikt voor vele doeleinden.Handelsruimte ca. 
45 m² en kelderruimte ca. 25 m².

€ 700

OELEGEM
HAZENSTRAAT 36
Zeer rustig gelegen open bebouwing, alles op het 
glvl (geen trappen). De woning omvat een inkom-
hal, apart toilet, living met parketvloer en open 
haard, ingerichte keuken met toestellen, badkamer, 
3 slaapkamers, veranda, terras achteraan (24m²), 
garage en zeer grote tuin. AANRADER!! Cv gas 
(nieuw). Met oprit voorzien van klinkers. EPC: 356
€ 395.000

ANTWERPEN LINKEROEVER

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

ANTWERPENANTWERPEN

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

KAPELLEN

HOEVENEN

HOEVENEN

SELDERSTRAAT 26
De woning heeft op het gelijkvloers een grote 
leefruimte, mogelijk 1 slaapkamer en een keu-
ken,een douchekamer met toilet en een koer. De 
eerste verdieping heeft dezelfde indeling als het 
gelijkvloers, Op de zolderverdieping zijn er nog 
twee extra kamers. Deze woning is thans in gebruik 
als eengezinswoning. EPC: 521
€ 195.000

LIMBURGSTRAAT 1
Leuke te renoveren gezinswoning met 2/3 
slaapkamers en tuin. Aangename ligging nabij 
scholen, winkels en openbaar vervoer. Ideale 
starterswoning. EPC: 695

€ 225.000

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

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

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgr. voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 m². 
Aangename ligging in een groene woonomg.op 
kleine afstand van centrum Van Brasschaat. Mog. 
bebouwing van max 60 m² met bijkomend verd. en 
kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m². 
Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting.
€ 85.000

ESMOREITLAAN 1 - 7DE VERD
Groot appartement (350m²) gelegen op Linkeroever 
in de “Panorama Tower” met prachtig uitzicht op de 
Schelde, Antwerpen en het Mas. Met mog. 3 slpks, 
een inger. kkn met alle toestellen, 2 x bdkr (1 met 
sauna) en een ruim terras over de breedte van het 
app., Living 65m², salon en zitpl. 98m². 2x kelder en 
2x autostnplts (mog. bij aan te kopen). TOPLIGGING!
€ 640.000

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

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

€ 249.000

HEIDESTRAAT 108
Mooie alleenst. villa met een grote tuin met zwemb. en 
poolhouse. Ruime inkomhal, een grote liv. met open 
haard en aansl. bureelrmte, een volledig inger. luxe 
kkn met aansl. een mooie veranda-lfrmte , een inger. 
bdkmr met ligbad en douche en een inp. garage, 3 slp-
ks, dressing en berging en strijkkmr en een sanit. rmte. 
Een aanrader en zeker binnen te bekijken ! EPC: 416
€ 595.000

BERKENLAAN 41
Mooie instapkl. bel-etagewoning in een rustige woon-
wijk nabij winkels, scholen en openb.verv. Gezinswo-
ning met 3 slpks, polyval. rmte, veranda met airco en 
trap naar de ZW-gerichte tuin en gar. met autom. sect. 
poort. Overal dubbele beglazing met roll. of zonnew. 
Elektr. is conform. Parkeergel. voor 2 wagens op de oprit. 
Recente cond. brander. De woning is verhuurd. EPC: 428
€ 275.000

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

VENUSSTRAAT 22
Zeer rustig gelegen, verzorgde toffe woning met 
3 slaapkamers, een living, keuken, badkamer, 
ruime tuin en terras. De woning heeft ook een 
zolder en een kelder + oprit voor 1 wagen. Cv 
ketel gas. Op wandelafstand van park, school en 
speeltuin. EPC: 390

€ 259.000

DEURNSEBAAN 7
In het centrum van Merksem gelegen rijwoning met 
op het gelijkvloers een grote garage/magazijn-
ruimte (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

DEURNE

SCHOTEN

ZANDVLIET

DEURNE

KROKUSLAAN 1 - 2DE
Gunstig gelegen app. op de 2de V. met inkomhal 
en aparte wc, een ruime liv. van 36 m², een mooie 
inger. kkn, 2 gr. slpks en een luxe inger. bdkr met 
ligbad, dubb. lavabo en aansl. voor wasmach. en 
droogkast is voorzien. Op de zolderverd. is er een 
aparte bergrmte. Mog. aankopen aparte gar. Dit 
app. geniet van een hoge afwerking! EPC: 543
€ 237.500

ZOUTESTRAAT 177
Vrijstaande woning op een perceel van 850 m² 
en bijgebouw met vele mogelijkheden (bijberoep). 
Wees er nog snel bij voor de afschaffing van de 
woonbonus op 1 januari 2020. EPC: 639

€ 269.000

BISSCHOPPENHOFLAAN 72 - 3DE
Appartement op de 3de verdieping met als indeling 
een inkomhal, apart toilet, living, open keuken, 2 
slaapkamers, een badkamer en een klein balkon 
vooraan. Op het gelijkvloers is nog een bergplaats 
voorzien. Centrale ligging nabij openbaar vervoer, 
uitvalswegen en op wandelafstand van basis-
school. (momenteel verhuurd aan €600). EPC: 647
€ 129.500

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)

MERKSEM
VAN PRAETLEI 44 - 3DE
Zeer goed gelegen appartement op de 3de 
verdieping met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer en 1 slaapkamer. Cv ketel gas 
(condensatie 2017). Centrale ligging nabij winkels 
en openbaar vervoer. EPC: 1051

€ 69.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

DEURNE
TURNHOUTSEBAAN 111 4DE
In het centrum van Deurne Noord gelegen zeer 
mooi en ruim appartement (120m²) met 3 slpks, 
terras achteraan (8m²). Cv gas individueel. Toegang 
tot parking voor 2 wagens. Super ligging nabij 
Rivierenhof, winkels en openbaar vervoer. Zeer 
mooi uitzicht op het park! EPC: 108

€ 229.000
(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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AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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.

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

FEMMA BRASCHAAT CENTRUM
2-DELIGE CURSUS: 
KERSTKNUTSELEN 

OP DONDERDAGAVONDEN 
21/11 EN 12/12Dit jaar maken 
we een bol met lichtjes en kerst-

-

-
pistool (als je erover beschikt); 

-

-

-

-

-

Omspitten tuinen met mi-
nigraver, breedte 1,70m. 
Gratis offerte. 0487/715 
534

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

Goedkoop vellen van 
bomen, hagen, coniferen. 

Tuinwerk, afwassen en 
poetsen, schilderen. Tel. 
0466/336 364

Te koop: 4 winterb. op me-
talen velgen 195/65R15 
z.g.st. + 1 ban Michelin 
als nieuw 195/65R15. Prijs 
o.t.k. Tel. 0479/862 937 of 
03/663 31 13

Te koop: ± 12m³ droog 
hout gekliefd eik + beuk. 
Zelf afhalen. Prijs o.t.k. 
Tel.  0479/862 937 of 
03/663 31 13

Tuinwerken Kanora: aan-
leg, onderhoud, snoeiwer-
ken, winterklaar maken. 
Vrijblijvende prijsofferte. 
0477/306 423

Vervoer met bestelwa-
gen, pakjes of iets naar 
containerpark brengen, 
0487/715 534

Te huur: app. te Gooreind, 
1e verdiep: hal, woonk., 
ing. kkn, berg., badk., 2 
slpk, garage. Onm. vrij, 
€645/mnd. Tel. 0475/939 
802

Poetsvrouw zoekt werk, 
hardwerkend, ref. en erva-
ring. 0466/044 475

Te huur app MtH 2eV. 
1 slpk, 1 bdk., 1 liv. met 
open kkn, balkon + 2 au-
tostnpltsen. € 585 p/mnd. 
0475/897 634

Te koop: 2x3 zit bruin 
leder z.g.st. Samen € 500. 
0486/407 998

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

Terrasrenovatie: Voegen 
van terras gebarsten of 
komen los? Laat deze her-
stellen voor de winter be-
gint, dit om verdere scha-
de te voorkomen. Zoals 
tegels die loskomen, te-
gels die barsten, enz. Ook 
aanleg en heraanleg van 
terrassen. 0491/883 597

1ste BOEKENMARKT

Te huur: Brasschaat Cen-
trum app. 1e V gar. Hof-
straat 40. T. 03/651 77 68

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

SVB Driehoek
22 november 2019 

23 november 2019 

24 november 2019 

Te huur: app. 2 pers 
Schansstr. 36, Brass., 2 slp-
ks, terras, gar. € 630 + € 25/
pp. kosten Vrij 1/2/’20. 0479 
829 988 tussen 17-19u
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Bredabaan 497a
Wuustwezel
03 361 04 05
www.optiva.be

Uw lokale makelaar die garant 
staat voor een correcte service 
en persoonlijke begeleiding van 
uw dossier!

GOOREIND

Villamartin

BRASSCHAAT

Villamartin

GOOREIND

Pilar de la Horadada

WUUSTWEZEL

La Marina

Zeer ruime woning op 573m² met 6 à 7 
slpks, woonkamer, kkn, bdk, 3 bergingen, 
kelder, garage, terras en tuin. Vrij op 
1/6/2020. EPC 172. Vg, WgLk, Gmo, Gvkr, 
Gvv.     € 435 000

Villa met privé-zwembad, zonneterras-
sen, 4 slaapkamers, 4 badkamers en 
alle comfort, vlakbij winkels en restau-
rants en nabij de zee en de golfbaan.

€ 478.500

Villa met ruim bijgebouw op 2.160m², 
geschikt voor vrij beroep, woning met 4 
slpks, zolder, kelder, tuin met verwarmd 
zwembad, zonnepanelen. EPC 182. Vg, 
Wp, Gmo, Gvkr, Gvv.              € 749 000

Villa met 3 slaapkamers en 2 badka-
mers, privé-zwembad, solarium en par-
king, vlakbij winkels, restaurants, strand 
en golfbanen.

€ 235.000,00

BRASSCHAAT

Villamartin

Laatste appartement (1e V) in dit project 
in het centrum. Lift, 2 slpks, terras, kelder-
berging, autostaanplaats. Afwerking 
naar keuze van de koper! Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv.     € 299 000

Appartement met 2 slaapkamers, 2
badkamers en ondergrondse garage, 
vlakbij shopping center La Zenia en 
minder dan 5 minuten van het strand.

€ 186.000,00

Bouwgrond 739m² voor open bebou-
wing in rustige straat. Verdere info en 
bouwvoorschriften te verkrijgen op kan-
toor. Vg, Wug, Gmo, Gvkr, Vv.

€ 195 000

Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
en 2 badkamers op wandelafstand van
het centrum met winkels en restaurants
met gemeenschappelijke tuin met
zwembad.                       € 166.900

WUUSTWEZEL

Guardamar del Segura

GOOREIND

Gran Alacant

Recente, energiezuinige villa op 2.025m² 
grond met 3 slpks, living met open haard, 
voll. ing. kkn, bdk, berging, bureel, dub-
bele garage, kelder, terras en tuin. EPC 
20. Vg, WgLk, Gmo, Gvkr, Gvv. € 695 000

Appartement met zicht op zee met 2
slaapkamers, 2 badkamers, airco, ter-
ras en ondergrondse autostaanplaats, 

jacuzzi en speeltuin.      € 240.000

Zeer ruim duplex-appartement (250m²) 
te koop in dit prachtige nieuwbouwpro-
ject, gelegen op toplocatie! Afwerking 
volledig naar keuze van de koper.

€ 449 000

Appartement met 2 slaapkamers en
2 badkamers op 5 minuten van het
strand, privé-tuin en terras, gemeen-
schappelijk zwembad en overdekte  spa.

 € 173.000

GOOREIND

Sierra Golf – Balsicas

Recente woning op 338m² met 3 slpks, 
rme living, ing. kkn, bad- en douchek-
amer, wasplaats, zolder, terras en tuin. 
EPC 119. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv.

€ 375 000

Villa met 2 slaapkamers en meer-
dere terrassen in de urbanisatie Sierra 
Golf – Balsicas pal aan de golfbaan, 
nabij winkels en openbaar vervoer.

€ 120.000,00

GOOREIND

Las Colinas Pilar de la Horadada

Woning op 595m², nu gebruikt als 2 ap-
partementen met elk 2 slpks, living, kkn, 
bdk. Glvl heeft ook nog een terras en 
tuin. EPC 269 en 549. Vg, Wg, Gmo, Gdv, 
Gvkr.     € 272 000

Appartement op exclusieve golfbaan 
“Las Colinas Golf Resort” met zicht op 
zee en 2 slaapkamers, 2 badkamers en 
gemeenschappelijk zwembad.

€ 246.000

Villa met 3 slaapkamers en 2 badka-
mers, privé-zwembad en solarium, op 
wandelafstand van het centrum en 
dicht bij golfbaan en strand.

€ 399.900

2 Nieuw te bouwen halfopen bebouwin-
gen op 280m² en 364m² in doodlopende 
straat in nieuwe verkaveling, afwerking 
volgens keuze van de koper. E-peil 25. 
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv.       € 345 000

Appartement met 2 slaapkamers en 2
badkamers in groene omgeving met
2 gemeenschappelijke zwembaden,
bbq-zone en park, vlakbij winkels en 
restaurants.             € 139.000,00

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.OPTIVA.BE

UW PAND HIER?

Contacteer ons
voor een

gratis schatting!

Nieuw in ons aanbod!
Wil u binnenkort ook genieten van uw eigen stekje onder de Spaanse zon

of wil u een opbrengsteigendom in Spanje om te verhuren,
bekijk dan zeker het ruime aanbod op onze website!
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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

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

Wesley Reestman

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

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

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Firma Wimmeke
Voor alle karweien groot en klein 
kan je bij firma wimmeke zijn

Pauwelslei 141
2930 Brasschaat
Tel. 0498/762 514

e-mail: willy.de.rycke1@hotmail.com
Registratienr.: BE 0811.770.828

Op 13 november vond de vierde editie van het cybercafé plaats 
in Vesalius. Wij, leerlingen uit 5 Boekhouden Informatica van 
het GIB hielpen gepensioneerden met hun ICT-problemen. Er is 
hierrond altijd zeer veel vraag naar begeleiding. Daarom orga-
niseert het dienstencentrum in samenwerking met het GIB twee 
keer per jaar een sessie rond het gebruik van smartphones en 
tablets. Hier kunnen de deelnemers met al hun vragen terecht. 
Het is een win-win situatie voor iedereen, zo leert de begeleiding 
ook duidelijke instructies formuleren.

CYBERCAFE VESALIUS

TUINEN
KRISHERRMANS.be
Tuinaanleg en tuinonder-

Werkt ook met onder-

0477 261 353

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 

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

Te koop: 
geschikt als kangoeroe-

-

LP’s 45t, ik koop uw col-

-

Te huur:

Te huur: -

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 

Te huur

ondergr auto staanpl vl 

Opruimen van huizen, 

Te koop gevraagd: paar-

Opruimen inboedels van 

antiek, goud, zilver, ver-

Last van ratten of an-
-
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

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

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.be

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00  0479 395 334
info@goetstouwers.be www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen Italiëlei 58     Deurne Turnhoutsebaan 121
Mortsel Antwerpsestraat 158  Stabroek/Hoevenen Markt 33

 Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.
MERKSEM: Distelhoek 2A - Appartement 1ste V–R met 
hal, woonkamer, WC, badkamer, keuken met terras, 2 
slaapkamers, kelder en autostaanplaats.
MERKSEM: De Lunden 19 – gunstig gelegen rijwoning 
met op glvl : gang, traphal, garage, achterkamer, tuin – 
1ste V : keuken, living, terras, wc – 2de V : badkamer 
met wc, bad en lavabo, 2 slaapkamers, dressing – zolder 
– kelder met smeerput.
MERKSEM: Zwaantjeslei 59 – bouwgrond met garage 
– groot 270 m²

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-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

Gyproc
Renovatie

Herstellingen
Keukens

Binnendeuren
Laminaat

Omkastingen

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schilderen, af-
braakwerk, Nederlandsta-

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

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

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

Te koop: ping-pong tafel 
+ paletten en netje. Dub-
bele oude antieke school-
bank. 03/664 11 88

Dame zoekt poetswerk, 
afwas, strijk. 0487/684 128

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

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

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

Juliette De Bruecker, 15 juni 2019, Brasschaat
Esther De Lille, 15 maart 2019, Kruibeke
Hanna De Lille, 15 maart 2019, Kruibeke

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 opvallende knop voor-
zien die rechtstreeks naar de invulpagina's leidt.

Vera Van Puymbroeck, 76 jaar, echtgenote van Michel Cerpentier, Brasschaat
Jacques Daenen, 85 jaar, weduwnaar van Annie Fleerackers, Brasschaat

WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - €1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Nieuw: huisartsenpost
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 

Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

23-24/11 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

23-24/11 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 
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts

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

GFT

MAANDAG   18
DINSDAG   19
WOENSDAG   20
DONDERDAG    21
VRIJDAG     22
ZATERDAG     23

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG   25
DINSDAG   26
WOENSDAG  27
DONDERDAG  28
VRIJDAG     29
ZATERDAG   30

Ophaling huisvuil november

Ophaling huisvuil november

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

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

KUNSTGROEP TAKE 5   STELT TENTOON.
Waar: Sint Jozefkapel  Augustijnslei 76 Brasschaat Wanneer: 23/24 november  
30 november en 1 december telkens van 11 tot 18 uur De Kunstgroep TAKE 
5 is een groep van 5 kunstenaars die zich verenigd hebben om verschillende 
disciplines van de kunst te beoefenen.  Als autodidact  of opgeleid in een 
academie hebben ze alle 5 de intentie om via  de gekozen discipline hun 
zintuigelijke waarneming en innerlijke ervaring weer te geven. Het doel van 
TAKE 5 is om de gerealiseerde werken tentoon te stellen en de confrontatie 
met de bezoeker aan te gaan. Door hun verscheidenheid bieden ze het 
publiek een gevarieerd bezoek aan. Disciplines: Keramiek, Schilderkunst, 

de With, Michel De Smet en Wim de Groot
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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

ZONDAGTAFELEN
Voor een 3-gangen menu, lichte lunch, snack 
of goede babbel met een drankje kan je 
dagelijks bij de Kaveltafel terecht.
Op zondag is het extra genieten met een 
culinair menu. 

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

ELKE DAG EEN FEEST
Bij de Kaveltafel houden we er van om u af en 
toe culinair te verrassen. 
Elke donderdag: gevarieerd ontbijt 
Elke 1ste zondag: aperitiefmoment
Elke 3de zondag:  pannenkoeken à volonté
Heb je zelf iets te vieren? In de aansluitende 
feestzaal kan je terecht voor al je activiteiten. 

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

Geldig t.e.m. 31/12/2019

Naam: .......................................................

Adres: .......................................................

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

facturatie, inboeken inkomende facturen, …

ervaring is een must.

interesse?

telefonisch contact op voor meer informatie: 03/633 90 52

gezocht:

ENTHOUSIASTE ERVAREN
MEDEWERKER/MEDEWERKSTER

afdeling boekhouding
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SPLIT AIRCO
geplaatst vanaf € 1.599 excl. btw

FRIGO-TECHNIEK
UW KOELINGSPECIALIST
Verkoeling nodig deze zomer? 

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

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

KAYSON 3500 W
12000 BTU/u

GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 599.99 incl.btw

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

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

Oplossing een mobiele airco

T: 03 646 66 55
E: info@sinjoor.be

www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

Vriesedonklei 26 appt 301 Brasschaat 
Luxe appt op domein Eikendael. 300m² + 
70m² terrassen. 3 SLK, 2 BK.
EPC 210kWh/m² Vg Gmo Wp Gvv Gvkr 
€896.000

Brasschaat, Donksesteenweg 87-89
“Hagelberg” 6 appartementen in groen 
woonpark.
E40 Vg Gvv Wg Gvkr Gmo 
Vanaf €228.400

Schoten, Anton Van De Veldelaan 34
ARCHITECTURAAL DESIGN in villapark DE 
LIST. 4 SLK. 3 BK.
EPC 249kWh/m² Vg Gmo Wg Vv Gvkr
€759.000

Hoogboomsteenweg 110 Kapellen
Long Island villa in Hoogboom, achterin 
gelegen met oprijlaan, grens Brasschaat. 
4 SLK. 2 BK.
EPC 282kWh/m² Vg Gmo Wp Gvv Gvkr
€995.000

Brasschaat, Kapelsesteenweg 486
Villagrond 800m² met achteruitgang 
en mogelijkheden voor vrij beroep/
hobby/opslag/...
Gvg Gvr Vv Wg Gvkr Gmo
€335.000

Brasschaat, Dr Roosensplein 17 bus 1001
Ideale ligging! Totaal renovatie 2016. 2 SLK. 
EPC 136kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr

€274.900

Brasschaat, Max Hermanlei 64
Karaktervolle villa op 543m². 4 SLK. 2 BK. 
EPC 594 kWh/m² Vg Gmo Wg Vv Gvkr

€479.000

Onze jarenlange ervaring 

maakt het verschil!

Vraag nu een 
vrijblijvende schatting 
op 03 646 66 55!

Brasschaat, Leopoldslei 27 D1
Zonnig 3 SLK appt bij dorp. GB + Kelder.
EPC 157kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr
€389.000

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

Deftige dame zoekt 
werk als poetsvrouw. Ik 
werk grondig en kan ook 
heel goed strijken. GSM 
0465/75.73.70

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


