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Spring eens binnen voor je buiten! 
www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24
Rijmenants Massenhoven - Liersebaan 121 - 03 484 4484

V A L E N T I J N
Verras je geliefde met een prachtig boeket, 
een leuk geschenk of een lief kaartje. 
Ontdek ons volledig assortiment in de winkels in 
Massenhoven en Wuustwezel of bestel je boeket 
online.

Haal de lente in huis met een vrolijke 
kamerplant, een geurig boeketje bloemen
of een kleurrijk bloemstuk.
Laat je inspireren in ons tuincentrum.

Optiek De Beenhouwer
Dokter Roosensplein 19

2930 Brasschaat 
Tel 03 651 84 45

 

Gespecialiseerd  in 
multifocale brillenglazen

vanaf € 695

WIJ VIEREN ONS 20 JAAR
BESTAAN !

20% KORTING* OP ALLES
* Bĳ  aankoop vanaf 2 stuks

DIGEL • MEYER • OLYMP • ETERNA • PIERRE CARDIN
BUGATTI • S4 JACKETS • MAERZ

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor
03/636 43 90

Alle dagen open van 10-18u - (Zon- en feestdagen gesloten)
GRATIS PARKING  100m verder

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

STOFFEN VOOR IEDEREEN

KOM 

LANGS

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Merksem

Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

Art & Design

Bredabaan, 715 - Brasschaat 
Open : Di t/m Za  van 10u tot 18u

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

VALENTIJN

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

P. Van der Auwera

Ken je het geheim van een geslaagde

Kom eens kijken, 
het is de moeite 

waard.

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

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

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN BRASSCHAAT TOT € 50 TERUGBETAALD

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

BRASSCHAAT Bredabaan 346

WIJ GEVEN GELD VOOR UW GOUD TEGEN DE HOOGSTE DAGKOERS...

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 436 737

Hoe werkt het?

A
Breng uw 
goud naar 
ons

B
Wij onderzoeken 
en taxeren uw

SIERADEN

C
Meteen
contant
GELD!

INKOOP OUD GOUD 03 283 81 13
Bredabaan 346 2930 Brasschaat

Open van ma. tot vr. van 10.30 tot 15.45 u. • 
Zaterdag en zondag gesloten

Wat wij inkopen:
Oud goud • Sloop goud

Puur goud • Munten
Tandgoud (met of zonder tand)

Alle soorten zilver
Horloges

(Rolex, Breitling, Patek, enz.)

Diamanten / briljanten 
(vanaf 0,5 ct)

BRENG UW GOUD NAAR
INKOOP OUD GOUD

Nv Gravo zoekt
voor onmiddellijke indiensttreding

Chauffeur 
rijbewijs CE 

Transport van en naar 
werven met kraanvrachtwagen
Reageren: herbert.smets@gravo.be

of tel. 03/651 39 51 tijdens bureeluren

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

Gevraagd:
STUDENTEN

v. zat. en/of zon.

STUDENTEN 
OF FLEXIJOBS 

v. woe., do., vrij.

BROOD 3+1 GRATIS
Bakkerij Van Hunsel 

Patio Donk
03/645 04 47

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

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Wel 100 vrienden op fa-
cebook en twitter, maar in 
het weekend zit je alleen 
thuis? Kom eens uit je kot 
en maak echte vrienden in 
plaats van virtuele. Wij zijn 

vanaf 45 plus. Bel marc 
03/216 12 82 of mail nr. 
denaeyermarc@telenet.be
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Valentine  

Wat dacht je van een 
privé styling bij An zelf?
Wil je er grandioos uitzien 
en je een prinses voelen?

VERRAS JE GELIEFDE EENS ECHT!
Doe mee met onze Facebook-actie 
en win een Privé-Styling-Moment.

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WASMACHINE
WDB 035 WCS

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

79995
KNALPRIJS

St.Job: poetsvrouw voor 
6 tot 10u poets/strijk per 
week verdeeld over di en 

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

Te huur: app. 2e verdie-
ping, Bredabaan Bras-
schaat-Bethanië, 4 ka-
mers + badkamer, vrij van-
af 1 maart, maandelijks € 
475,00 + € 75,00 kosten. 
Mail info@vorming696.
be of bel 03-633 16 96 
(ma & do 13-17u., wo. 
17-18.30u.).  

Vrouw zoekt werk, baby-
sit, schoonm. Spr. Eng. en 
Sp. 0486/222 994 SVB Driehoek

8 februari 2019
20:30 Mariaburg - Vaders
9 februari 2019
09:00 U6 A - Groenendaal
09:00 U8 A - Sint Job
09:00 U6 B - Sint Job
09:00 Simikos - U11 A
09:30 Bouwel - U10 A
10:15 U7 B - Sint Job
10:15 U7 A - Cappellen
11:00 Wildert - U9 A
11:15 FC Merksem - U9 B
11:30 Brecht - U10 C
11:45 U15 C - Exc. Essen
12:00 Olvac - U17 B
13:00 Simikos - U11 B
13:30 Sint Job - U8 B
13:45 U12 B - Minderhout
13:45 U15 B - St Martinus Halle
15:00 Exc. Essen - U10 B
15:00 Meer - U21
15:45 U15 A - Patro Hoevenen
16:15 U12 A - Brasschaat
16:45 Sint Jozef - U17 A

10 februari 2019
09:30 U13 - Berchem Sport
12:15 VDP - Reserven A
12:30 Reserven B - Helderhoek
14:30 Racing Kiel - Reserven C

KFC Brasschaat
vrijdag 8 februari 
20h00: Res B - s’Gravenw. Sch
Familiekwis 
zaterdag 9 februari 
09h30: U10 - K. Heibos Sv.
11h00: U12 A - Exc. Kaart
11h00: U11 - Wit Rood Antw.
12h30: U13 - St. Lenaerts
zondag 10 februari 2019 
09h30: U15 - St. Martinus Halle
11h15: U17 - Zandvliet Sport

Onze grappige tweeling, 
van bijna 4 jaar, zoekt 

verschillende dagen per 
week van de openlucht-
school in Brasschaat kan 
ophalen en bij ons thuis wil 
verzorgen! geinteresseerd 
bel snel: 0472/900.110.

Te huur App. te Goor-
eind. 1e verdiep: Hal, 
woonk., ing. kkn, berg., 
badk., 2 slpks, garage. Vrij 
1/04/”19. €635/mnd. Tel. 
0475/939 802

56 jarige vroeg gepensio-
neerde man zoekt levens-
gezel die ook droomt van 
het wonen in Zuid Europa 
en levensvreugde vindt bij 
kunst, cultuur en natuur.  
0496/190 731

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, bomen en 
hagen. 0489/113 622

Ompitten en nivileren 
van tuinen en zaaigazon. 
0489/113 622
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 6 februari
Dagsoep

Milanese schnitzel 
met verse pasta 
in tomatensaus

Donderdag 7 februari
Dagsoep

Gebraad Dubarry 
met Bloemkool

Vrijdag 8 februari
Dagsoep

wijnsaus, duchesse

Maandag 11 februari
Dagsoep
Kalfsvink 

op wortelstoemp

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 
uw keuze  “à la carte”.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1250
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 

reserveren is wenselijk
OP = OP!

De restaurantkaart en 
seizoens menu’s blijven 

beschikbaar tot 21u.

De Brasschaatse kindergemeenteraad (samengesteld uit afge-
vaardigden van alle Brasschaatse lagere scholen) bracht een 
werkbezoek aan het asielcentrum van Kapellen. Gedurende 
een rondleiding op het terrein kregen onze kinderen een blik 
achter de schermen van het naburige centrum. De kinderen 
waren verbaasd dat alle voorzieningen (restaurant, living, ci-
nema, sport, overnachten, …) op dit terrein aanwezig waren. 
Zelf brachten zij enkele zakken met gebruikte kleren mee om 
het aanbod in ‘het winkeltje’ te vergroten.

KINDERGEMEENTERAAD
OP UITSTAP

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Te huur: Ruime Studio 
Nieuwpoort 4p. Zeezicht. 
Vlakbij winkelstraat & 
strand. Slaaphoek 2p, ze-
telbed 2p. 60-75€/n. Gsm 
0477 261 353

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

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

comfort. 03/326 13 87

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

Te huur: Naturist app. 
Estepona. www.costana-
tura602.com

Vrouw zoekt poetswerk 
di + woe - zat + zon. 12j. 
erv. m. ref. Spr. Ned.
0487 258 584 (Anja)

TE KOOP:  Dakapp . 
2 S L P K + m e z z a n i n e , 
zuidterras 50m²,  ga-
r a g e  +  s t a a n p l a a t s 
GSM:0494.206.085, IM-
MOWEBcode: 7898528

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

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

Fashion maat 34 t/m 42 & Shoes maat 35 t/m 42

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131
0473 883 938

Ondernemende, 
actieve singles met 
niveau vinden hier 
hun nieuwe liefde 

(ook holebi) 

+32 474 263 751

MET 2 IS ALLES
ZOVEEL LEUKER! 

www.b-loved.com
Nu PROMO actie

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

Te l  0475 56 97 06  www.sch i l de rwerken -an ton i ssen .be

4 fijnschilders gezocht
Voor residentieel werk
Min. 10 jaar ervaring

Met rijbewijs B
Als je ook kan behangen, heb je een pluspunt 

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

   Welkom 
in ons team 

Christoph
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VALENTIJN
14 FEBRUARI 

Winkel open van
8u tot 19u

FLORENZA

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

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

Ons gras groeit niet, maar ons bedrijf wel!

ResiGrass
VACATURES voor:

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

Neem een kijkje op
ResiGrass 

Kapelsesteenweg 493

info@resigrass.com

BREDABAAN 291
2930 BRASSCHAAT
vishandel.delice@skynet.be

VISHANDEL 

DELICE

OP BESTELLING

Raviolini met kreeft
*****

Liefdesduo van tongfi let en st.jacobsvrucht op een 
bedje van spinazie en een béarnaisesaus

25.50 euro p.p

Dames en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure €36 
a. huis met voetmassage. 
Ingegr. nagels, ekstero-
gen. manicure €25. Erv. 
enkel op afspr. 0496/908 
029, Eva Strijbos.

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

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863

Dame geeft computer-, 
smartphoneles aan huis. 
Mail, internet, foto’s or-
ganiseren, alle merken, 
updates. 0479/872 410
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   cultuurcentrum@brasschaat.be                                                                              
   tel.: 03 650 03 40

Erfgoeddag 2019
Een schitterend ambacht. 

Letterlijk.
Ook Brasschaat legde zich in de 20ste eeuw toe op de nijverheid van 

diamantbewerking, in deze expo ontdek je hier meer over.

Ken je nog verhalen van vroeger?
Heb je nog fotomateriaal in je bezit dat met de ambacht van 

“ ’t steentje” te maken heeft?             
Heb je zelf nog met diamant gewerkt in Braschaat?

Laat het ons weten!

Expo in de bibliotheek
Van Erfgoeddag zondag 28 april tot en met zaterdag 25 mei.
28.04.19 van 10 tot 17u., andere dagen openingsuren van de 

bibliotheek

Met of zonder afspraak

Bredabaan  469 - 2930 Brasschaat - Tel. 0496 383 030

Adhem is terug in Brasschaat!

Valentijnsactie!
Gans de maand februari:

Balayage • knippen
brushing • incl. spoeling

€ 50

Brushing
verzorging en lak inbegrepen

Creatinebehandeling

conditioner

Kleuren • knippen
brushing

€ 40

kort

€ 15
kort

€ 55
half lang

€ 20
half lang

€ 75
lang

€ 25
lang

€ 95

PAKKET 1

PAKKET 3

PAKKET 2

PAKKET 4

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

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

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Vanuit het OCMW en het Zorgbedrijf Brasschaat werden alle vrijwilligers in de bloemen gezet. 
Woonzorgcentrum, dagcentrum, inleefhuis, open huis Kabas, sociale kruidenier, minder mobiele 
centrale, de 3 dienstencentra, burenbemiddeling en de pastorale dienst van het OCMW. “Er is een 
zeer goede samenwerking. Vele leerlingen van Mater Dei zorgden ervoor dat de receptie perfect is 
verlopen. Vrijwilligers blijven broodnodig ter ondersteuning van ons fantastisch personeel dat zich 
dagelijks inzet”, zo besloot Véronique Smolders, dienstencentrumleidster - Vesalius.

NIEUWJAARSRECEPTIE OCMW
EN ZORGBEDRIJF BRASSCHAAT

Dringend gezocht: twee-
dehands 2 persoonsbed. 
03/653 11 52

Te huur: in rustig geb. re-

terr., gar. alsook mooi 
app 1e V. 2 slpk, terr., gn 
lift, rust. omg. Brass. C. 
Hofstr. 40. T. 03/651 77 68

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

Schilderwerken  b in-
nen en buiten met ref. 
0486/766 847

Vrouw 63 jaar zoekt man 

momenten mee te bele-
ven. tel. 03/294 34 74

Kleine en grote renova-
tiewerken. 0483/159 938

Chauffeur, met mooie 
break zoekt werk. Perso-
nen of goederen vervoer. 
Gsm: 0488/600 705

Polyvalente en flexi. 
belg.  werkman zoekt 
w e r k  a l s  p o e t s e n , 
t u i n  o n d e r h o u d e n , 

d e r w e r k ,  e n z .  G o e -
de referent ies.  Gsm: 
0476/392 068 (Nilson)

Als je computer niet meer 

traag wordt, vreemde mel-
dingen geeft, mail of bel 

Jos Hart Zoersel 03/385 
28 50

Ik zoek iemand 
echte aziatische of viet-
namese keuken kan leren 
klaarmaken. 0475 761 351

Mooie handelspand te 
koop aan de Miksebaan 
242 met zicht op de golf 
momenteel verhuurt als 
kantoor €1450 per mnd. 

om te vormen naar 2slpk 
app. vrgpr €250 000 alle 
nutsvrng reeds aanwezig 
0470/821 859 
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24/7 shopplezier op onze webshop

BREDABAAN 225
BRASSCHAAT

Open woe - za: 10u-18u

BON - Gratis
geschenkje!

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

od
e:

 B
F

Ontdek ons originele 
aanbod voor Valentijn

Diadora - Rondinella - Pépé - Gallucci - Cucado - Saltwater
Two con Me by PéPé - Golden Goose - Eli - Aigle - Blundstone
Manuela de Juan - Angelus - Shoe Pomme by Pomme
d’Api - Adoli  by Pomme d’Api - 10IS - Ninette et Fleur - Hip

Van uniformschoenen en coole sneakers tot communieschoenen

Kleding: Bobochoses - Repose AMS - Longlifethequeen

 Maten 18 tot 41

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

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

 KINDER-
SCHOENEN

M
et

 s
te

un
 v

an
 

CUPIDO SCHIET RAAK IN HET DAKHUUS
Februari is traditiegetrouw de maand van de geliefden. Nog geen inspiratie voor een origineel cadeau? 
Verras je partner eens met een leuke cursus! Wat dacht je van een cursus ontspanningsmassage ?  
Of samen een leren koken in de cursus Indisch koken ? Of je kan ook samen een nieuwe taal leren.  
Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do 13-16.30u, 
wo 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org.  Spring gerust ook eens binnen op de Bredabaan 696 
in Brasschaat 
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danszaal van KA BRASSCHAAT 
Van  Hemelrijcklei  naast   nr 83 

E L K E   V R I J D AG  19:30 - 20:30

sabine nia www.niabelgium.be

plezier van 
bewegen 

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Vleeswaren L. MICHIELSSEN bvba is gespecialiseerd in het vervaar-
digen van gezouten, gerookte, gekookte en gebakken vleeswaren.

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

• INPAKKER(STER)
• ASSISTENT KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE
• VLEESBEWERKER(STER)
• CHAUFFEUR (rijbewijs C)
• RECEPTIONIST / MAGAZIJNIER
• TECHNIEKER (uitvoeren van herstellingen en onderhoud)

 
 • Zeer nauwkeurig kunnen werken
 • Oog hebben voor kwaliteit en hygiëne
 • Flexibel en positief ingesteld zijn
 • De Nederlandse taal beheersen
 • Kunnen werken in team-verband en stressbestendig zijn

 • Opleiding in eigen bedrijf
 • Afwisselende werkzaamheden
 • Full-time job, 38 uren/week
 • Aantrekkelijk verloning

VLEESWAREN       SALADES

L .  M I C H I E L S S E N
PASSIE S INDS - PASSIONNE DEPUIS 1926

SMEDERIJSTRAAT 30
2900 SCHOTEN

WWW.LMJ.BE
INFO@LMJ.BE

TEL. 03 650 10 60
FAX 03 651 66 18

FEBRUARI PROMOMAAND!

Flapjacks 
4 kopen 

+ 1 GRATIS

Sandwiches 
5 kopen 

+ 1 GRATIS

Donuts 
3 kopen 

+ 1 GRATIS
Rijstvlaaikes 

3 kopen 
+ 1 GRATIS

3 kopen 
+ 1 GRATIS

te Antwerpen, zoekt

ERVAREN TECHNIEKERS/MONTEURS
voor:

Ventilatie • Airconditioning (attest koeltechniek is een pluspunt)

Warmtepompen • Zonnepanelen

Ervaring vereist

Info: 0475/24.25.29  of  03/247.89.02
Mail uw CV naar: pvk@braboimmo.be

TECHNICS

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 

0487/286 430

werk 
als poetsvrouw. Volledige 
dag, bij voorkeur dinsdag. 
GSM 0465757370 

‘La Praline’, Isabellalei 87 
Ekeren, tussen 15 - 17 u

 post-
zegelverzameling, alles 
welkom, kontante beta-
ling. Tel. 03 542 09 96

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 6,     6-2-2019  9

bij Sainte-Maxime de mooiste accessoires en meubelen en laat u inspireren.

Home is where you can be you!
Sinds 1 september op Bredabaan 273, Brasschaat.

Met het nieuwe seizoen in het vooruitzicht laten we ons inspireren door een ver-

Aperitief van’t huis
*

Amuses van de chef
*

Gebakken coquilles met bloemkoolcouscous
*

Pastinaaksoepje met hazelnootolie
*

Skrei met pompoen-wortelcrème
of

Kalfsoester met fine champagnesaus
*

Chocoladefantasie

14 februari
€ 44 p.p.

Reserveer tijdig uw tafeltje !!
03 652 05 49

Enkel telefonisch te reserveren
uitzonderlijk geopend donderdag 14 februari vanaf 17.30 uur

Gemeentepark 19 (Park van Brasschaat) - 2930 Brasschaat

Schenk je geliefde een onvergetelĳ k moment !

 

 
 

                             
 

 

Enkel op afspraak: 0476/26.04.33 • Lage kaart 686 • Brasschaat
www.schoonheidssalonessentiel.be

Valentĳ nsactie
Bĳ  boeking luxe gelaatsverzorging,

gratis voetmassage van 30 min.
(waarde €30 )

€ 65
Geldig tot einde februari
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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

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

Kalmthoutsesteenweg 193A  -  2990 Wuustwezel
info@bestoutletcompany.be (magazijn 7, achter Augustijns keukens)

GROTE STOCKVERKOOP

Openingsuren: Ma. en woe. van 13u tot 17u - Zat. van 10u tot 18u

WWW.BESTOUTLETCOMPANY.BE
gratis levering binnen 20 km

EXTRA KORTING 
TOT -50 %

Meer dan 200 
kwaliteitsvolle matrassen 

afmetingen : 80x200 cm
90x200 cm • 140x200 cm • 160x200 cm • 180x200 cm 

Meer dan 50 boxsprings (voorradig)

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

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Regio: Ekeren - Kapellen - Brasschaat
Het funerarium van Christophe te Mariaburg, is
geopend. Iedereen heeft de mogelijkheid om in een 
warme en huiselijke sfeer afscheid te nemen van een
overledene. Het funerarium is gelegen op de grens 
met Kapellen-Ekeren-Brasschaat.

Funerarium:
Kapelsesteenweg 639 - Ekeren

Christophe is gediplomeerd
en heeft 13 jaar ervaring.

christophebruyneel.be

Begrafenissen
Christophe Bruyneel

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

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

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

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

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

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

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

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

Chocolade eieren, ‘La 
Praline’ Isabellalei 87, 
Ekeren, tussen 15-17 uur

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

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Voor al uw tuinwerken 
groot of klein moet je bij 
Bart Franken zijn. Opkui-
sen van tuinen, onderhoud 
& aanleg, plaatsen van 
klinkers, plaatsen van tuin-
schermen en tuinhuizen, 
enz... Tel. 0476 466 216

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

Computer problemen. Ik 
kom a. huis herst. Snel-
dienst 0496/383 015. 
Verk. comp. o. m.
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Dr. Roosensplein 13 (aan’t gemeentehuis)
2930 Brasschaat • Tel. 03/651 80 15

JUWELIER 
PAUL DE BEENHOUWER

TOTALE UITVERKOOP 
wegens stopzetting

-30% 
op juwelen - uurwerken - wekkers - klokken

Alle herstellingen blijven we met de meeste zorg 
en vakkennis uitvoeren zolang onze zaak open is.

VALENTĲNSCADEAUS VOOR HAAR, VOOR HEM. PROFITEER NU VAN DEZE UNIEKE KORTING!!

ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

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

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

Verpleegkundige geeft professionele massage

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

www.massagevanuitmijnhart.be
Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Als u luistert naar uw lichaam en ik lees uw lichaam.
Dan zal u versteld staan van het resultaat.

Vrouw zoekt werk, erv. 
poetsen, str., schilderen. 
0486/996 965

Te koop gevraagd: Spul-
len en curiosa van zolder. 
03/663 65 70

Strijk ophalen en terug-
brengen (dienstencheq.). 
0476/631 335 Tanja

Keyboard-pianoles, alle 
niveaus aan huis. Tel. 
0485/634 966

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

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-
wen en verbouwingen. 
Meer dan 20 jr. ervaring. 
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67
www.verbouwingenbenbogaerts.be

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

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

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

KLEINE EN GROTE 
RENOVATIEWERKEN 

interieur, bezet, 
gyproc, isolatie, 

electriciteit, 
schilderen, ramen, 
deuren, speciale 

projecten. 

0496/781 768 
zibi.arte@gmail.com

Bijna 8 op de 10 medewerkers 
van AZ Klina ingeënt tegen griep

Griepvaccinatiecampagne samen met IDEWE werpt vruchten af. De 
griep staat voor de deur. Velen namen hun voorzorgen en lieten deze 
winter een griepprik zetten. Opmerkelijk, uit eerder onderzoek blijkt dat 
nog niet de helft van het gezondheidspersoneel zich zelf laat vaccine-
ren. Nochtans beschermen ze zo zichzelf én hun kwetsbare patiënten 
tegen griep. IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en be-
scherming op het werk, pleit daarom voor meer vaccinatiecampagnes 
bij het gezondheidspersoneel. Deze werpen hun vruchten af: na een 
geslaagde vaccinatiecampagne liet bijna 80% van de medewerkers van 
het Brasschaatse AZ Klna zich inenten tegen griep. Hoewel de Hoge 
Gezondheidsraad het gezondheidspersoneel aanbeveelt om zich een 
griepprik te laten zetten, doen velen dit niet. “Het aantal medewerkers 
dot zich laat inenten verschilt sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis, maar 
uit onderzoek van IDEWE en het Leuven University Vaccinology Center 
(LUVAC) blijken dat er gemiddeld zo’n 40%. Er bestaan nog teveel voor-
oordelen over griepvaccinatie en velen schatten het risico op besmetting 
en het doorgeven van griep te laag in,” aldus Lode Godderis, directeur 
van de dienst ‘Kennis, Informatie & Research’ van IDEWE. De gevolgen 
van griep zijn nochtans niet min. Zo kunnen bestaande ziektes zoals 
diabetes verergeren en kan de ziekte ernstige complicaties zoals een 
longontsteking veroorzaken. Patiënten hebben vaak minder weerstand, 
waardoor de kans op besmetting en de risico’s van griep nog groter zijn. 
Naar een vaccinatiegraad van 80% De Vlaamse gemeenschap wil tegen 
2020 de vaccinatiegraad van het gezondheidspersoneel opkrikken tot 
80%. Samen met het LUVAC werkte IDEWE daarom een praktische 
handleiding uit voor de organisatie van griepvaccinatiecampagnes in 
Vlaamse ziekenhuizen. Met resultaat! Onder andere in AZ Klina in 
Brasschaat zorgde een vaccinatiecampagne voor een grote bereid-
heid bij het personeel om zich te laten vaccineren. Bijna 80% van de 
medewerkers kreeg een griepprik! Stefanie Blancke, voorzitter van de 
werkgroep griepvaccinatie van AZ Klina: “in 2017 liet 45% van onze 
medewerkers zich vaccineren tegen de griep. Dat kon een pak beter 
en daarom hebben we eind vorig jaar actief gecommuniceerd en de 
collega’s persoonlijk aangesproken om hun griepprik gratis te komen 
halen. Zo beschermen onze mensen niet alleen zichzelf, maar ook 
hun naaste familie én hun patiënten. Getuigenissen van collega’s, feit 

van onze campagne die we samen met IDEWE uitrolden. We zijn blij 
met het resultaat, want bijna 8O% van onze medewerkers - van het 



Brasschaatse Film,     Nr. 6,     6-2-2019  12

functie: Als werkleider garage en lassen sta je in voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk 
voertuigenpark en het beheer van het lasatelier en de milieuploeg. Je bent verantwoordelijk voor de 
organisatie, de coördinatie, de werkplanning, de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van 
de dienst. Je stuurt, motiveert en stimuleert de medewerkers van je team zodat zij een kwaliteitsvolle en 
klantgerichte dienstverlening kunnen bieden.

profi el: Diploma hoger secundair onderwijs • Rijbewijs C • Goede kennis van Offi ce-toepassingen • Kennis 
van automechanica door opleiding, werkervaring of vanuit je persoonlijke interesse is een pluspunt.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met 
respect voor de work-life balans? Werk je graag resultaatgericht samen met een enthousiast team? 

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende 
aanwerving met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

WERKLEIDER GARAGE EN LASSEN 
C1-C3 • contractueel • onbepaalde duur • voltijds 

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 17 februari 2019. Toon in je motivatiebrief 
duidelijk aan waarom je voor een functie als werkleider kiest. Tijdens een eerste cv-
screening zal hiermee rekening gehouden worden.

Ontdek dan alle profi elvereisten en de loonvoorwaarden van deze
boeiende job via www.brasschaat.be en klik door naar vacatures. 

Sierbestrating • Opritten
Terrassen • Aanleg tuinpaden

Uitbreken & heraanleggen • Oude bestrating
Vaartstraat 6 • 2340 Beerse • Tel./Fax: 014-61 17 51 • GSM: 0495 54 35 40

info@vg-bestratingen.be • www.vg-bestratingen.be
GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

V&G Bestratingen BVBA

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De nieuwe gemeenteraad heeft maandagavond 28 janu-
ari voor het eerst een volwaardige zitting gehouden. De 
nieuwe coalitie N-VA-Open VLD stelde het nieuwe be-
stuursakkoord voor. De oppositiepartĳ en konden hierop 
hun repliek geven.
De gemeenteraadzittingen vinden sinds september van 
vorig jaar plaats in het nieuwe gemeentehuis aan de 
Verhoevenlei. De techniek laat daar toe de zittingen via 
livestreaming aan de Brasschatenaar te tonen. Op dit 
ogenblik gebeurt dit nog niet.
De verschillende fractievoorzitters zullen hierover beraad-
slagen. Het is dus mogelĳ k dat de Brasschatenaar de ge-
meenteraadszitting thuis op de pc kan volgen. 
Intussen is er hard gewerkt in het oude gemeentehuis. Er 
werd een grondige renovatie doorgevoerd. De diensten 
communicatie en onderwĳ s nemen er samen met het 
secretariaat hun intrek. Half februari wordt het gebouw 
opnieuw in gebruik genomen. Later volgt nog een reno-
vatie van het torendak. Daaraan hangt een prĳ skaartje van 
249.126 euro. 
Nog goed nieuws in verband met het Brasschaatse pa-
trimonium: de Hemelhoeve in het gemeentepark gaat 
deze zomer opnieuw open. Na een lange en intensieve 
zoektocht werd een overeenkomst afgesloten met nieu-
we uitbaters. Er worden eerst nog een aantal renovatie-
werkzaamheden uitgevoerd. Aan de achterkant van het 
gebouw wordt een nieuwe orangerie aangebouwd. Zaal 
Thĳ s wordt mee opgenomen in de concessie. Op de eer-
ste verdieping van dit bekende Brasschaatse dorpsge-
zicht komt het Cultuurcentrum. Op dit ogenblik wordt nog 
onderhandeld met een huurder voor de zolderverdieping 
van de Hemelhoeve. 
Voor het eerst in drie jaar zullen wandelaars in het park en 
het Peerdsbos deze zomer opnieuw kunnen genieten van 
een drankje op het terras van de Hemelhoeve. 

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

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

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
PAASKNUTSELEN  2-DELIGE CURSUS 

OP DONDERDAGAVONDEN 21/03 EN 11/04  
We maken een paaskrans, een paashaasje en kip. Hiervoor 
breng je mee: -plastiek voor tafelbescherming, -schaar, -hobby-
lijm, -lijmpistool (als je daarover beschikt), -paasversiering (kui-
kentjes, haasjes, bloemetjes). De cursus gaat door in ons Middel-
heem en begint om 19u30. De prijs bedraagt 8€ met femmapas, 
14€ voor niet-leden. Het materiaal wordt de avond zelf betaald .

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be
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www.dekaaslounge.be • Bredabaan 322, Brasschaat (aan de standaard boekhandel)

DE KAASLOUNGE
Kaasmeester

valentijnsontbijt 
bubbels of vers geperst fruitsap, diverse kazen 
en charcuterie, eitje, divers brood, vers fruit, 

aan 17.95 euro per persoon.  
Hebt u geen zin om te koken op valentijn 
bestel dan nu een heerlijke kaasschotel of 

een racletteschotel. 
Reserveren of bestellen: Tel. 0475/809 206

ValentijnValentijn
Brasschaatse Film,     Nr. 6,     6-2-2019  14

TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

Ruime keuze in tweedehands dames 
merkkledij, handtassen en schoenen
Bredabaan 356 2930 Brasschaat | 03/652.00.92

ludiekboutique@gmail.com | www.ludiekbrasschaat.be
Ludiek Boutique is dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00 -17.00 uur

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie Charlotte

Kom langs voor een zoet valentijnsgeschenkje.

Patisserie x Tea-Room x Traiteur 
Godiva Chocolade

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u

Tel. 03/645 05 12

14% KORTING
t.e.m. 14 februari

op alle handtassen, portefeuilles
portemonnees, kleine lederwaren

1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30

valentijn
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F A S H I O N
Voel je goed !

Bredabaan 832  •  Brasschaat  •  Tel. 03 663 83 63
Open van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur & op afspraak

www.bobofashion.be •     BOBO  Fashion

Cadeaubon, 
mooi en zeker…

Dr. Roosensplein 11 • 2930 Brasschaat • Tel. 03-651 32 34 
Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren

Verras je geliefde, vrienden of familie met een 
Terre Bleue cadeaubon. Een nieuwe 

Wij verwennen de lucky one met casual chic 

Bredabaan 169 - Brasschaat  - 03/651 55 35 -      Giovane Brasschaat
Open dinsdag t/m zaterdag: 10 tot 18u. 

easy to wear, easy to love

A gift voucher, 
so nice

lingerie

Stylish . Sophisticated . Sexy

Dr. Roosensplein 43 • Brasschaat

Speciale 
actie 

Valentijn*

Alleen kleuren: € 25
Water golf: € 12, 50
Baleage vanaf €  30

Heren: € 10

*Actie enkel geldig in Februari

Th e V.I.P. Studio Nicola

Bredabaan 469 | Brasschaat | 03 430 62 72 | 0487 620 801
Openingsuren: di t/m za van 9 tot 18 u. •  do. avondservice open van 9 tot 20u. Ma. en zon. gesloten



actueelparkbodeactueel
leer (online) je buren kennen

Maak kennis met Hoplr: een online platform dat buren dichter bij elkaar brengt. Of je 
nu iemand zoekt die je kan helpen met een karweitje, je kat niet naar huis is geko-
men of je gewoon even je buren wil leren kennen: voortaan kan het allemaal met 
een klik van je muis - of een tik van je duim. 

Enkele weken geleden kregen alle Brasschatenaren een brief in de bus met een 
uitnodiging en toegangscode voor het platform Hoplr. Met die code krijg je via de 

voorstellen... en voor je het weet, leer je vlotjes je buren kennen. 

Brasschaat wordt opgedeeld in zes buurten:

• Marieburg - Vriesdonk • Bethanië

• Brasschaat-centrum • Driehoek

• Kaart • Marie-ter-Heide

voordeel Hoplr?

• veilig en privaat
Alleen jij en je buren hebben toegang 
tot de buurt.

• verstuur eenvoudig berichten
Op Hoplr is het zeer eenvoudig om 
een idee of vraag in jouw buurt te lan-
ceren en op die manier snel al jouw 
buren te bereiken. 

• hou je buurt veilig
Laat je buren weten van een inbraak 
of start een discussie over je wijk.

• leen spullen van je buur
Je bent een doe-het-zelver, maar 
hebt niet meteen het juiste materi-
aal? Lanceer een oproep en leen het 
materiaal.

• leer je buren kennen
Stel jezelf voor. Begroet je nieuwe 
buren, of nieuwse leden. Ontdek wie 
in je buurt woont.

• plaats eenvoudig een oproep
Kat vermist? Op zoek naar een lood-
gieter? Of een betrouwbare babysit?

Wanneer je je voor de eerste keer aanmeldt, kom je op basis van je adres automa-
tisch in de juiste groep terecht. En ook zonder de code kan je jezelf aanmelden.

Hoplr is een platform ontwikkeld door een Vlaamse start-up en werkt al samen met 
steden zoals Gent en Mechelen. Nu neemt de gemeente Brasschaat ook het initiatief 
om het platform naar haar inwoners te brengen. De gemeente heeft zelf geen inkijk 
in de online buurt om zo de privacy van de buren te garanderen, maar zal in de toe-
komst wel gebruik maken van Hoplr om relevante informatie vlot tot bij de inwoners 
te krijgen.

op zoek naar meer uitleg?
help.hoplr.com

of de brief met code niet gehad?
www.hoplr.com/stad/brasschaat

praatcafé dementie verhuist naar 
Brasschaat

Al 10 jaar organiseert Noorderlicht in de noordelijke regio van Antwerpen een 
praatcafé dementie. Bij de start ging dat 3 jaar door in Essen, nadien volgde 7 jaar 
Kalmthout en nu verhuist het initiatief naar Brasschaat. 

Vier keer per jaar kan je op informele 
wijze bij een drankje en een streepje 
muziek, tijdens zo’n praatcafé kennis 
opdoen over dementie. Er worden 
elke keer 2 interviews georganiseerd 

met  telkens de mogelijkheid vragen te stellen. Nadien worden die beantwoord door een 
deskundige. Voor en na de interviews - tijdens de pauze - kan men lotgenoten ontmoe-
ten, steeds volledig vrijblijvend.

Diverse organisaties werken hieraan mee, en dat uit zes verschillende gemeenten: 
Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Brasschaat en Wuustwezel. Om ook de geïn-
teresseerden uit andere gemeentes de kans te geven dichterbij huis zo’n praatcafé te 
bezoeken, verhuist Noorderlicht een beetje zuidelijker. De naam ‘NOORDERLICHT’ die 
ontstond in de gemeente Essen, blijft bestaan. 

Dienstencentrum Vesalius naast AZ Klina wordt de nieuwe locatie. Met 4 sterke thema’s 
en getuigenissen in 2019 zullen de trouwe bezoekers elkaar ook daar vinden. Sowieso 
zullen ook opnieuw vele nieuwe gezichten op verkenning komen. 

Vanaf 2019 verleent Johan Van Oers zijn vaste medewerking aan Noorderlicht als 
interviewer. Als auteur en ervaringsdeskundige werkt hij al een ganse loopbaan rond 
personen met dementie en hun familie. Een mantelzorger brengt telkens een getuigenis 
over zijn/haar zorg voor een persoon met dementie. Het publiek kan actief deelnemen 
aan het zaalgesprek of kan evengoed gewoon aanwezig zijn en luisteren.

Nieuwsgierig? Interesse gewekt? Ga gewoon langs. Er hoeft niet ingeschreven te wor-
den en aanwezigheid is gratis. Ook in Brasschaat blijft het initiatief laagdrempelig. 

• 5 februari 2019, om 14 uur - Hoe wordt een diagnose dementie gesteld?

• 7 mei 2019, om 19.30 uur - Soms ben ik zo moe. (draagkracht bij mantelzorgers)

• 24 september 2019, om 19.30 uur - Op bezoek bij een persoon met dementie.

• 19 november 2019, om 14 uur - Voorlopig Bewind >< Zorgvolmacht

alle info
info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be

locatie
Dienstencentrum Vesalius, Prins Kavellei 77, Brasschaat.

12 van de 20 nieuwe zitbanken 
hebben sponsor 

In 2011 deed het gemeentebestuur een 
eerste oproep naar zijn bewoners om 
nieuwe zitbanken, van de hand van de 
Brasschaatse topontwerper Axel Entho-
ven, te sponsoren. De zitbanken waren
een instant succes. De eerste drie 
reeksen vonden in een mum van tijd een 
sponsor. 

Momenteel zijn er 55 banken gesponsord. 
Nu, anno 2019, brengt het gemeentebe-
stuur een vierde reeks in het straatbeeld. 
Meestal ter vervanging van oude zitban-
ken, maar er komen er ook enkele nieuwe 
bij. In totaal kunnen er bij deze vierde 
oproep 20 banken gesponsord worden, 
verspreid over 13 locaties. 12 ervan zijn 
reeds toegewezen.

Wil jij nog een zitbank sponsoren?
Op www.brasschaat.be onder actueel/
nieuws vind je een overzichtsplan en 
de exacte locaties van de te sponsoren 
banken. De groene bolletjes geven reeds 
gesponsorde banken aan, de rode
zijn de nog te plaatsen sponsorbanken. 

Kies je bank uit, en voor het vaste bedrag 
van 500 euro per zitbank zetten we een 
kort tekstbericht op een plaatje dat ver-
werkt wordt in de leuning van de zitbank.
Het volledige sponsorreglement kan je op 
de site raadplegen.

meer info
dienst planologie | T 03 650 2930
planologie@brasschaat.be

JOBDAG DEFENTIE
Het Bataljon Artillerie rekruteert kanonniers. Ben jij jong, hou je van avontuur en 
aanvaard je berekende risico’s? Noteer dan zeker woensdag 13 februari in je 
agenda en kom eens langs op de jobdag in Brasschaat. De deelname aan de job-
dag is volledig gratis, maar je moet je wel inschrijven via het inschrijvingsformulier.
www.mil.be/nl/evenementen

award voor Brasschaat 
Sport Vlaanderen daagde 
begin 2018 alle Vlaamse 
gemeenten en steden uit 
om deel te nemen aan 
de #sportersbeleven-
meer-award, dit in het 
kader van de sensibili-
seringscampagne. De 
gemeenten en steden die 
erin slaagden vijf van de 
zeven uitdagingen tot een 
goed einde te brengen, 
mogen zich een jaar lang 
#sportersbelevenmeer-ge-
meente noemen.

Op 13 december nam de sportdienst voor het tweede opeenvolgende jaar een award 
in ontvangst. “Die award moet inwoners aanzetten om meer te bewegen of te sporten”. 
Om de prijs binnen te halen werd een jaar lang ingezet op de uitdagingen die Sport 
Vlaanderen had vooropgezet voor de sportdienst. In onze gemeente vertaalde zich dat 
in talloze activiteiten groot en klein. 

In 2019 gaan we verder om onze derde #sportersbelevenmeer-award te behalen. 
In het voorjaar starten we met: 

* 25 maart 8u: start inschrijvingen nieuwe lessenreeksen sport overdag 

* start to run i.s.m. AC Break - van 0 naar 5km en van 5 naar 10km in 10 weken
* 25 april: buitenspeeldag - alle kinderen worden aangespoord om buiten te spelen!
* 2 mei: sporteldag - een sportdag voor 55-plus
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Uw toekomstige badkamer? 
Die wordt door Bouwcentrale gemaakt

“Smaakvol verbouwen met een minimum 
aan last en zonder kopzorgen? 
Daar droomt toch iedereen van!”

Een moderne en comfortabele badkamer maakt van je huis een echte thuis. Een hedendaagse en 
trendy badkamer ademt immers de sfeer van wellness en rust. Is jouw badkamer op dit moment 
nog niet die oase die je zou willen dat het is. Doe dan beroep op de expertise van Bouwcentrale en 
laat hun team je badkamer op ruim één week tijd renoveren.

“Een splinternieuwe badkamer op ruim 1 week.”
“Het is net dat wat zo belangrijk is” vertelt zaakvoerder Steven 
Van Nederkassel, de vierde generatie aan het roer van deze 
familiale bouwonderneming. “Veel mensen dromen van een 
nieuwe badkamer maar zien enorm op tegen de overlast en  
de rommel. Bovendien moet zo’n renovatie vooruit gaan, niemand 
zit graag weken zonder badkamer. Als je beroep op ons doet, ben 
je zeker van een strakke planning, één aanspreekpunt én 
een professionele afwerking. Niks is immers zo vervelend als 
verschillende partners inschakelen die allemaal naar elkaar wijzen 
wanneer er ergens iets misloopt. Doe je beroep op ons, dan rege-
len wij alles. Ook wanneer er iets misloopt. Wij zitten al meer dan 
30 jaar in de renovatiebusiness en renoveren zo’n 100 badkamers 
per jaar, ik durf hiermee gerust stellen dat we intussen specialist 
in ons vak zijn”, knipoogt Steven.

Verbouwen aan 6% BTW

wij als geregistreerd aannemer kunnen factureren aan 6% btw 
voor woningen ouder dan tien jaar? Dat levert een enorm verschil 
op je eindfactuur!”

“SERVICE, KWALITEIT EN GARANTIE”
Slechts één aanspreekpunt tijdens uw hele renovatie en 
voor uw garantie
Het grootste voordeel om te kiezen voor Bouwcentrale is wellicht 
dat de werkzaamheden elkaar naadloos opvolgen. Geen stress 
met loodgieters, vloerders, metsers, schrijnwerkers of elektriciens 
die je niet kunt bereiken, je huis vol stof en vuil achterlaten of 
allemaal naar elkaar wijzen wanneer er iets misgaat. Dankzij de 
totaalaanpak van Bouwcentrale blijft de periode dat je in een 
bouwwerf woont tot een minimum beperkt.

ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER
RENOVEREN?

Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN: 
MA - DO 9U TOT 18U 
VR 9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 17U

BELANGRIJK NIEUWS
Naast de toonzaal van Bouwcentrale in Schoten kon je jaren-
lang terecht in Home Shop. De zaakvoerder besliste onlangs 
om deel te willen uitmaken van de GAMMA-groep en liet zijn 
winkel aan hen over. Momenteel zijn er verbouwingswerken. 
Er doet een misverstand de ronde dat ook Bouwcentrale op dit 
moment gesloten zou zijn. Uw badkamer-renovatiespecialist is 
dus open en wij verwelkomen u graag in onze toonzaal.

BATIBOUW actie en ontvang
een gratis tablet (Ipad 2018 128GB t.w.v € 579)
bij uw badkamerverbouwing.*

*  Bij aankoop en oplevering van een volledige badkamer-
 renovatie (inclusief sanitaire toestellen en tegels). 
 Niet cumuleerbaar met andere acties. Actie geldig van
 1/02/2019 tot en met 01/03/2019.

Contactgegevens
Je leest het goed, het enige wat je uiteindelijk nog zelf moet doen,
is de juiste keuze maken uit vloer- en wandtegels en sanitaire
toestellen. En ook daarin word je professioneel begeleid door
Bouwcentrale. Al de rest – van uitbraak, schrijn- en metselwerk,
vloer- en tegelwerk, elektriciteit tot loodgieterij – wordt door het
team van Bouwcentrale gedaan. Hun exacte werkwijze lees je
ook op hun website www.bouwcentralenv.be. Die website staat
trouwens boordevol beelden van eerdere renovaties, goed voor
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VALENTĲ NSBON

Verwen uw partner op een gezellig 
en romantisch dagje wellness tĳ dens
onze Valentĳ nsactie bĳ  Familiesauna
Espace. Warm op in onze pano-
ramische infraroodsauna, hammam,
één van onze Finse sauna’s of neem een plons in ons binnen- of buitenzwembad. 
Ontspan in onze jacuzzi en geniet van een wandeling door onze ruime tuin die grenst aan 
de Kalmthoutse Heide.   
In ons restaurantgedeelte kan u genieten van een lekkere maaltĳ d. Onze tarieven, acties, en 
voordelige beurtenkaarten vindt u op onze website: www.sauna-espace.be. 
BBezooek FFFaamiliesaaunna Espacce meet ondererstaande VValentntĳ nsbon: twee personen komen, 
ééén persrssooon gratatis oop vertooon vavan ondderstaandee bon..

FAMILIESAUNA ESPACE TE KALMTHOUT
UW PLAATS OM TE RELAXEN…

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

2 PERSONEN KOMEN
1 PERSOON GRATIS

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

Cannelloni van knolselder – op lage temperatuur gegaard

Kalfsvlees – krab – dragon – kervel
-----------

Cappuccino van grijze Noordzeegarnaal
-----------

Gebakken Skrei – mousseline – pms. Anna
beurre blanc van wortel

Of
Melkkalfcarré – bloemkool – witloof – champignons

-----------
Coeur de l’amour

–

Verbonden agent, FSMA 047448, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België, BTW 0403.552.563, RPR Leuven.

EDPBVBA

verzekeringen

EDPBVBA verzekeringen
Kaartseplein 9 | Bredabaan | 902 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 653 19 98 | edp@verz.kbc.be | www.edpverzekeringen.be

Elst-Dictus bvba is vanaf nu

EDP Verzekeringen
Deze nieuwe naam staat voor Elst - Dictus - Peeters. Zoals jullie al merken
is er een naam bijgekomen. Dirk Peeters is al een tijdje als vennoot mee 
in de zaak gestapt. Dit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan, daar-
door wijzigen we onze naam! Voor alle duidelijkheid, er verandert niets 
aan onze werkwijze of de behandeling van uw verzekeringen.
Wel is EDP Verzekeringen vanaf nu het nieuwe begrip.
Alle bestaande klanten maken kans op 1 van de 3 citytrips 
ter waarde van €500.

ELST – DICTUS - PEETERS

ELST – DICTUS - PEETERS

Brasschaat



Lieve vriend, wat hebben mijn vrouw en ik toch graag met jou en je lieve 
vrouw, Josiane, gebabbeld, over “de zin van het leven”… Als ik sommige 
commentaren over jou heb gezien op TV, gehoord op de radio en gelezen in  

pijn dat je lieve vrouw, die steeds je rechter hand, je intellectuele evenaar 

ist… je hebt gewoon in jouw boekje terecht gesteld dat ‘de God’ zoals wij die 

ter Decleir mij hebben geïnspireerd bij het schrijven van mijn boekje “De Zin 

en aantekeningen, uw visie op mijn boekje, zéker niet verloren zullen gaan… 
(Mensen, die reeds het voorlopig manuscript willen lezen, kunnen dit op 
de Facebookgroep “Ge zijt van 
Brasschaat …en ge houdt van 

gina: ”Ge zijt van Brasschaat 

ken in het universitair ziekenhuis en de kamer binnenkwam waar zijn zieke 

ster geschrokken: ”Maar professor toch, had dat toch gezegd dat dit uw 

siteit, waarvoor hij verantwoordelijk was, ook in beslag was genomen door 

siteit van Gent en niets was zo boeiend om 

alleen professor, maar ook rector geweest is 

mekaars gelijken en geestesgenoten, voor 

Niets was vervolgens zo boeiend dan een 
duel te aanschouwen over toch nog kleine 

Dit zijn de laatste foto’s , die ik 
heb genomen van mijn lieve 

zwakt was, stemde hij toch in 
met een marathon interview 
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Waar het leven écht begint

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

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

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

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

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

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

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

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

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

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

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

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

Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

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

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

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

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

Kunstencentrum Vlaams Fruit ontvangt TG Wuivend Riet met de 
volgende vier voorstellingen:
• 13/02 Waar zijn ze gebleven? met Aafke Bruining
• 14/02 Vranke Vrouwen met Aafke Bruining, Ellen Van de Poel,
 Nele Peeters & Tine Hubrechts
• 15/02 Jimi met Yorgo Fontaine, Dirk De Deken, Nathalie Haspe-
 slagh, Ivo Ceulemans & Cis Van Peer
• 16/02 Pas de Trois met Dieter Dresselaers, Nathalie Haspelslagh,
 Ellen Van de Poel & Cis Van Peer
Korting voor wie een pas voor de vier voorstellingen boekt (enkel 
via info@vlaamsfruit.be en 03/231 71 81)
Voor alle info over de voorstellingen en tickets, neem snel een 
kijkje op www.vlaamsfruit.be.

4-DAAGS THEATERFESTIVAL 
IN ANTWERPEN

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
DAGUITSTAP AMARYLLISKWEKERIJ EN BOERENIJSJE 28/03 Donderdag 28 maart vertrekken we om half 
tien (vertrek aan het kinderdagverblijf Tinkelbel, Gemeentepark 2) richting Loenhout. We bezoeken eerst het 
bedrijf Romberama Amaryllis. We leren wat er allemaal aan te pas komt om mooie amaryllissen te kweken 
en wat er nodig is om ze goed te verzorgen. Na het middagmaal bekijken we het meer technisch gedeelte: 
hoe worden zulke grote serres verwarmd, opensnijden bol op zoek naar een bloem,enz…Indien gewenst, 
kunnen er ook amaryllissen aangekocht worden.Daarna bezoeken we Het Boerenijsje, zeker geen onbekende 

Daarna duiken we de tearoom binnen en kan iedereen nog een lekker vieruurtje bestellen. Deze consumptie 
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Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

LOODGIETERIJ - VERWARMING
+32(0)486/354.763

Verheyen Bart

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.be

Dienstencentra Brasschaat
In uw dienstencentrum kan je terecht voor kaarten voor het seniorenfeest op 
26 en 27 februari!
1) Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, 2930 BRASSCHAAT
tel  03 663 77 07 – fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
NIEUW vanaf februari: ook naailessen op vrijdagnamiddag! € 25 voor 5 maanden.
Wo 06/02 om 14u - Weense dansnamiddag : workshop en dansnamiddag 
‘Weense Wals’, ook gebak te bestellen – vooraf inschrijven € 1,5 dans en € 3,5 

Do 07/02 om 9 uur: workshop Valentijnsbeer
Do 07/02 om 9.30 uur: PC-club
Vr 08/02 : dikke truiendag : wie draagt de mooiste dikke trui?
Ma 11/02 tot en met vr 15/02 : berichtenwand : schrijf en ontvang leuke, lieve en 
spannende berichten!
Do 14/02 om 13.30 uur: nieuwe cursus borduren “open borduren”

Ma 18/02 om 14 uur: gezelschapspellen en smulnamiddag “coupe d’amour”
Schrijf ook al in voor het optreden van Dany tijdens ons carnavalsfeest!

2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

Di 5/02 om 14 uur: Noorderlicht regionaal praatcafé dementie. Neuropsycholoog 
Mattias De Coninck geeft uitleg over hoe een diagnose dementie wordt gesteld en 
welke testen je zal ondergaan. Het café gaat door in onze foyer. Dit praatcafé richt 
zich vooral op familieleden en mantelzorgers van personen met dementie. Gratis.
Do 7/02: bingo
Di 12/02 om 14 uur: pianist Yves Lermyte zorgt weer voor mooi pianommuziek 
in onze cafetaria.
Ma 18/02 om 14 uur: voordracht Jef: “Strauss dynastie”.
Di 19/02 om 13 uur: naai en brei atelier Moeders voor Moeders.
Oproep: op vrijdag 8 maart organiseren we in dienstencentrum Vesalius een 
carnavalsplaybackshow. Heb jij zin om een nummertje te komen doen, schrijf je 
dan in voor 25 februari. Verschillende podiumkunsten zijn welkom.

3) Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97 2930 BRASSCHAAT 
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

ze gerust mee
Maandagochtend: Aquarel:. Je kan nog aansluiten
Maandagnamiddag: 13.30 – 16 uur zangstonde: gratis
Op dinsdagnamiddag  hobbymoment,  iedereen welkom = gratis
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan sportoase 
(9.45 - 11.15). gratis
Woensdagnamiddag: schaken: iedereen welkom = gratis
Ma 04/02: kantklossen
Di 05/02 om 13.30 uur: workshop: Mappen en bestanden op orde zetten
Di 12/02 om 13.30 uur: start driedaagse cursus Tablet I-pad (ook op 19 en 26/2)
Woe 06/02 : start nieuwe reeks “leren tekenen”
Vr 08/02 om 9.30 uur: Spaanse conversatie (ook op 15/02)
Ma 11/02 om 14 uur: bezoek wijkinspecteur,   Bingo,   naald en draad
Di 112/02 om 13.30 uur: cursus tablet Ipad (ook op 19 en 26 /02)
Do 14/02 om 9.30 uur: Valentijnontbijt.
Di 26/02 om 9.30 uur: centrumraad

BOXEN EN MAGAZIJNEN

vanaf 35€/maand.

9 - 23 u. - 7/7
WWW.HUUR1BOX.BE  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Seniorenreis naar KENT
Reizen Verhoeven organiseert van 15 tot 18 mei 2019 een ontdek-
kingsreis voor OKRA Brasschaat-Centrum in een regio vol geschiede-
nis, erfgoed en prachtige tuinen. Niet voor niets wordt het graafschap 
‘The Garden of England’ genoemd. Het landschap is overwegend 
groen en zeer afwisselend met tal van pittoreske dorpjes, golvende 
heuvelruggen, uitgestrekte landbouw- gebieden, wereldberoemde 
tuinen en schitterende bossen. Maar ook cultureel heeft Kent veel te 
bieden. We bezoeken o.a. een aantal van de beroemdste kastelen 
zoals Leeds Castle, Chartwell, Sissinghurst met zijn beroemde tuin en 
Canterbury. We overnachten in het hotel Holiday Inn Ashford Central 

-
on (ontbijt dag 1 op ferry, middagmalen onderweg en 3-gangen avond-
maal en ontbijt in het hotel, afternoon tea). We reizen per Luxe Class 
touringcar met Verhoeven gidsbegeleiding en audio-systeem (oortjes). 
Prijs: In tweepersoonskamer € 539 p.p. Inkomgelden, annulering- en 
bijstands- verzekering zijn ook inbegrepen. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Inlichtingen en uitgebreide folder kan je krijgen bij Chantal 
Bogaerts (tel: 03/651 67 73) of Annie Verschuuren (tel: 03/654 91 53)

Te koop: 

0476/475 817

Te huur: 

595. 0495/214 041

59 jarige man zoekt

Dameskapper aan huis!! 

0471/038 747

Te koop: -

-

03/337 50 81 - 0468/167 
884

Na een doorgedreven, intensieve selectieprocedure zijn de nieu-
we uitbaters van de Hemelhoeve gekend. Peter en Nathalie zul-
len de volgende 30 jaar het gezicht van de Hemelhoeve zijn. Hun 
passie, ervaring en originaliteit hebben de gemeente Brasschaat 
overtuigd om met hen in zee te gaan. Nu de beslissing genomen 
is, zullen de nodige infrastructuurwerken zo snel mogelijk opge-
start worden. Er wordt onder andere een nieuwe orangerie bij-
gebouwd achteraan de Hemelhoeve. De Brasschatenaar zal de 
volgende maanden de voortgang van de werken via de lokale en 
sociale media kunnen volgen. De nieuwe uitbaters willen van de 
Hemelhoeve een ontmoetingsplaats voor elke Brasschatenaar 
(groot en klein, jong en oud) maken. Peter en Nathalie toveren 
de Hemelhoeve om tot een ‘Gastrobar’ waar je kan genieten van 
de Belgische keuken, foodsharing concepten en een gezellige 
bar. De geplande samenwerking met het Cultuurcentrum belooft 
ook veel goeds. Een exacte openingsdatum van de ‘nieuwe’ He-
melhoeve is nog niet gekend, maar staat gepland voor het begin 
van de zomer.

DE KOGEL IS DOOR DE KERK, 
DE HEMELHOEVE KENT 

HAAR NIEUWE UITBATERS
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

KAPELLEN
PALMSTRAAT 100
Zeer goed gelegen te renoveren landhuis met 
alles op het gelijkvloers.  Inkomh, apart toilet, living, 
keuken, bureel, veranda, ruime tuin met uitzicht 
op weilanden, badk., 3 slpks, 2xbergpl. en zolder. 
Met dubbele garage en oprit voor 5 à 6 wagens. 
Woning met mogelijkheden. Grondopp. 659 m². 
Mooi landelijk uitzicht. EPC: 283
€ 319.000

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

€ 275.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BERENDRECHTANTWERPEN

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

MERKSEM 

HOEVENEN

BRASSCHAAT

EKEREN

KLEINE BREDESTRAAT 2
Volledig gerenoveerde woning(2015), rustig gele-
gen in een éénrichtingstraat nabij school, crèche 
en speeltuin. Glv:inkomh, apart toilet, living, open 
keuken, badk, 1 slaapk, bergpl, tuin met tuinhuis en 
ruim terras. 1ste verd: 3slpks. Naast de woning is er 
ruime parkeerplaats voorzien. EPC: 477

€ 325.000

GRIMSBYSTRAAT 10
Verzorgde en goed onderhouden woning met 3 slk, 
garage en achteruitgang.Alle hedendaags comfort 
en instapklaar! Aangename woonomgeving te 
Antwerpen-Luchtbal mt goede verbindingen nr 
Centrum. Op wandelafstand van ‘Park en Ride’- 
station Luchtbal van ‘De Lijn’.Ideale ‘STARTERSWO-
NING’ EPC: 446
€ 229.000

DE BORREKENSLEI 10 - 1STE
Verzorgd en goed onderhouden appartement 
met 2 slk in kleinschalig gebouw in centrum.
Autostaanplaats inbegrepen. Aangename ligging 
bij Bredabaan,winkels en openbaar vervoer.Het 
park van Brasschaat op wandelafstand.Mogelijk 
garagebox bij te kopen mits meerprijs. EPC: 100

€ 199.000

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

€ 199.500

BERGSTRAAT 52 - 2DE
Gunstig gelegen ruim app mt 2 slk in verzorgd en 
goed onderhouden gebouw te ‘Brasschaat-Kaart’.
Bwjr 1994.Lift aanwezig. Voorzien van alle heden-
daags comfort. Garage mogl mits meerprijs.Aan-
gename ligging nabij winkels,scholen en openbaar 
vervoer,op kleine afstand van centrum. EPC: 206

€ 219.000

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor 
verblijfsrecreatie-opp ca.1600m².Groene woon-
omgeving op kleine afstand van centrum Van 
Brasschaat.Mogelijke bebouwing van max 60 m² 
met bijkomend verdieping en kelder. Terras van 
20 m².Gn domicilie mogl.Gn bouwverplichting.

€ 109.000

MIKHOF - SECTIE C - PERCEEL 0074 K 2
Perceel bosgrond met oppervlakte van 2.415 m2 
en breedte van 32 meter. Groene en rustige ligging 
nabij domein ‘de Mick’ en Maria-ter-Heide.

€ 28.000

ZEGERSDREEF 82
Gunstig gelegen HOB in een residentiële woon-
omgeving. De Zegersdreef is een mooie boomrijke 
verbindingsstraat tussen de Frilinglei en woonom-
geving ‘Kaart’ op kleine afstand van het centrum. 
Bouwjaar 1960. Woning is te moderniseren. 
Perceelopp 600 m². EPC: 705

€ 260.000

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

€ 260.000

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

€ 268.000

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

€ 160.000

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

€ 520.000

BRECHTSEBAAN 56
Goed verzorgde OBB. Ind.: Glv inkomhal, living, 
keuken, badk, apart toilet, waspl, overdekt terras en 
mooie tuin. 1ste verd 3 slpks. Met kelder en zolder.  
Achteringang voor fiets. Aparte garage + oprit 
voor 3 wagens. Grondopp. 600 m². Goede ligging 
nabij school, voetbal, openbaar vervoer. EPC: 651

€ 299.000

MOESHOFSTRAAT 139 - 2DE
Klein, gezellig en goed verzorgd apparte-
ment(50m²). Ind.: inkomh, living, keuken, badk, 
apart toilet en 1 slpk.  Onder het schuine dak is 
nog een zolder maar momenteel niet bereikbaar 
(wel mogelijk te maken). Met 2x kelder. Openbaar 
verv. en winkels in de nabijheid. Ideaal voor 
starters! EPC: 634
€ 109.000

KASTANJELAAN 18 - 2DE
Ruim appartement met 2 slaapkamers, vernieuwd 
terrasje en garagebox gelegen in een rustige 
woonwijk met zicht op een parkje. Ruime living 
met open keuken, afzonderlijk toilet en praktische 
berging. Het dak werd vernieuwd en geïsoleerd 
in 2018. EPC: 372

€ 175.000

BRASSCHAAT

KAPELLEN

STABROEK

BRASSCHAAT

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

€ 379.000

SMOUTAKKER 26 - GLVL
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: 591

€ 169.900

MICHIELSSENDREEF 74
Zéér gunstig gelegen gezinswoning met 3 slaap-
kamers en tuin op toplocatie op kleine afstand van 
Centrum. Parkeergelegenheid voor de woning. 
Volledig te renoveren woning. Leuk project. EPC: 631

€ 275.000

SCHOTEN
ZANDSTAPPENSTRAAT 8
Ruime verzorgde doch op te frissen woning met 
mogelijkheden. Inkomhal, living, keuken, badk., 
inpandige garage, grote tuin en veranda. 1ste 
verd.: 3 slpks en bergpl. Hoger gelegen: zolder 
en 4de slpk. Recente cv ketel gas (2017). Goede 
ligging nabij het centrum van Schoten! EPC: 483

€ 225.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

€ 179.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
VELDSTRAAT 95
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, garage 
en tuin met achteruitgang naar Du Boislei.Gunstig 
gelegen in Centrum in zijstraat van Bredabaan 
op wandelafstand van winkels, scholen en park.
Openbaar vervoer vlakbij.Woning is nog iets verder 
af te werken. EPC: 504

€ 269.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

€ 375.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG)



Brasschaatse Film,     Nr. 6,     6-2-2019  24

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Wesley Reestman

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

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

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

App. te huur: 2de ver-
diep. Living, hal, inge-
maakte kasten en inge-
richt. 1 badkamer met 
bad - douche, groot terras, 
wc, 2 slaapkamers. Hoek 
Veldstr. Lage Kaart 325, 
Brasschaat. Geen huis-
dieren. Tel. 03/653 05 65 
tussen 17u-19u.

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

Te huur: Luxe app. 2eV 
met lift gr. liv. + terr;, 2 slpk 
+ gar., voll. ing. kkn Molen-
weg 11, Brassch. onm. vrij, 
uiterst geschikt voor se-
nioren. Tel. 03/605 90 01

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Stiltemoment
Woensdag 13 februari is er 
om19.30 u. weer stiltemoment in 
de kapel van de Sint-Jozefkerk. 
Het thema luidt: ‘Laat zo je licht 
maar schijnen...(bij alles wat 
je doet).’ Een Chinees spreek-
woord zegt: “Alle duisternis in 
de wereld kan het licht van een 
enkele kaars niet doven”. Meer 
dan het letterlijke is duisternis 
alles wat het leven donker en 
zwaar maakt: verdriet, ziekte, 
dood, ontgoocheling, enz. Zo 
toont ook het lichtstraaltje, dat het 
donker doorbreekt, zich op ver-
schillende wijzen: vriendschap 
en liefde, geduld en aandacht en 
veel tijd voor elkaar. Dit licht doet 
wonderen. Bovendien hoeven 
we dat licht niet zelf uit te vinden 
of te maken. We krijgen het en 
geven het door. Niet wij zijn het 
grote licht. Het Licht komt, zoals 
we met Kerstmis al hoorden, “uit 
den hoge”. En wees gerust: ook 
als het goed gaat brandt het licht. 
Het is zo vanzelfsprekend dat 
we het niet zien. Het is er wel en 
we hoeven niet in het donker te 
gaan zitten om het beter tot zijn 
recht te laten komen. Wij mogen 
lichtgevers en lichtdragers zijn. 
Iedereen welkom.
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Uw eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
Bredabaan 458 • 2930 Brasschaat  • Tel. 03 288 34 70 • 0477 887 778

info@accentvastgoed.be • www.accentvastgoed.be

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 145 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

Brasschaat, Van de Wiellei 178:
Charmante op te frissen halfopen woning, dicht bij het centrum van Brasschaat met 
een garage in de tuin. Gelijkvloers: hal met deur naar de (wijn)kelder, aparte toilet, 
open keuken met aangrenzend de tuin en een overdekt terrasje, eetkamer en living. 
De ramen op het gelijkvloers zijn voorzien van elektrische rolluiken. 1ste verdiep: 2 
slaapkamers, badkamer en een aparte toilet. 2de verdiep: 2 slaapkamers, berging met 
een luik naar de zolder. EPC 215 kWh, elektrische keuring niet conform, Opp.: 287m², 
K.I.: € 1.209 (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7730755)

Brasschaat, Heislagsebaan 162:
Op te frissen appartement met overdekte autostaanplaats nabij het centrum van Bras-
schaat. Inkomhal, woonkamer, open keuken, badkamer met ligbad, lavabo en toilet, 
berging met aansluiting voor was/droogmachine, 1 grote slaapkamer met terras en 1 
kleine slaapkamer. Nieuwe ramen sedert 2018. EPC 396 kWh, elektrische keuring niet 
conform, K.I.: € 802 (VG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7883360)

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime 
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking 
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports. 

Prijzen vanaf 275.365 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

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
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.
EKEREN: Bund 62 – appartement 1ste V met garage, 
tuin + terras + tuinhuis, keuken, living, badkamer, 2 slaap-
kamers, was-bergplaats.
ESSEN: 2 naast elkaar liggende percelen grond  met her-
bestemming van ‘verblijfsrecreatie’ naar ‘woongebied’:  1/ 
Hazenpad 1 - 1.390 m² (grond + bungalow) – 2/ Velodreef 
1.510 m² (hoekperceel)

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.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

TAALCURSUSSEN VOOR OP REIS
In het Dakhuus is het merendeel van de taalcursussen gestart, maar na de Krokusvakantie kan 

sen maak je op een actieve manier kennis met de taal van je vakantieland. De klemtoon ligt op 

gen, hotel en restaurant, winkelen enz. Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, 
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GRATIS SCHATTING

Uw vertrouwde Immopartner bĳ  
verkoop en verhuur van uw eigendom

Ruim aanbod aan mooie woonsten, 
appartementen & nieuwbouw.

Jarenlange ervaring.
 

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

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

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

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

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

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

RDG-team

10
jaar

* Vraag naar onze voorwaarden

BATIBOUWKORTINGEN &
RAMEN, DEUREN, GEVELCONSTRUCTIE*

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

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

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

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

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

www.goldcompany.be

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

Gevraagd: Kapster/kap-

sfeer, goede verdienste. 
Ekeren. Tel. 03/646 77 55

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

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

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

0485/300 437



Brasschaatse Film,     Nr. 6,     6-2-2019  27

Zwaantjeslei 23 
BRASSCHAAT

Baillet Latourlei 104 
BRASSCHAAT

Baillet Latourlei 28
BRASSCHAAT

Moretuslei 8 
BRASSCHAAT

Bredabaan 39 
BRASSCHAAT

ZATERDAG 9 FEBRUARI

V.l.n.r.: 1 Vg, Wp, Vv, Gvkr, Gmo € 698.000, 2 Vg, Wp, Gvv, Gvkr, Gmo € 699.000, 3 Vg, Wp, Vv, Gvkr, Gmo € 775.000, 4 Vg, Wp, Vv, Gvkr, Gmo € 685.000, 5 Vg ,Wg, Gvv, Gvkr, Gmo € 699.000

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

Antwerpsesteenweg 219 - 2950 Kapellen
03/289.50.50 - 0488/600.507

BR
A
SS

CH
A
AT

TE HUUR: Augustijnslei 137-139

RUIM LUXUEUS NIEUWBOUW-
APPARTEMENT MET GARAGE

Gelegen nabij centrum Brasschaat, openbaar vervoer, winkels, scholen, ... Dit ap-
partement gelegen op de eerste verdieping rechts omvat; ruime inkomhal met aparte 
toilet, berging voor was- en droogmachine, badkamer met bad, douche en dubbel 
lavabomeubel, drie slaapkamers met toegang tot terras, riante woonkamer en geïn-
stalleerde keuken. Lift aanwezig in het gebouw. Het appartement is volledig voorzien 
van doorlopende parket vloeren. Beschikbaar vanaf 01/05/2019. Voor meer infor-
matie of vrijblijvend plaatsbezoek 0488/60.05.07.   Huurprijs: € 1.100/maand

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

 

Snoeien en vellen van 
bomen. Goedkoop verw. 
van coniferen en laurier-
hagen, uitfrezen van stron-
ken. Eigen hoogtewerker. 
besch. Tel. 0498/714 812

Aanhangwagens  te 
koop, divers okkasies,-
gesloten kastwagens 
voor achter mobi lho-
me.0473/193453 ronny 
zandvliet
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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

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

mail uw CV

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

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

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

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

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

B
A

Vakmanschap sinds 1926

GRATIS OFFERTE

2930 Brasschaat
Tel. 03 233 13 43

GSM 0472 720 721

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

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

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

Remorken divers okkasie 
zandvliet kastwagens als 
nieuw 0473/193453  

Te huur appartement 1e 
verd. Brasschaat, De Aard 
115, onm.vrij, 2 slpk, groot 
zonneterras,garage € 725 
tel 0470/313126

Latex spuiten
met professionele airless

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

nieuwbouw
T. 0484/461 020

Geen zin om te strijken? 
Ik doe het voor u! Ophalen 
is mogelijk. 0491/89.89.37

te koop brandhout ge-
kliefd €50/kuub. Meer info 
0479/243 525

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & Co 
Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83

Herstell ingen en ei-
gen ontwerpen: Ju-
we l ie r  Denys  &  Co. 
Bredabaan 246 Bras-
schaat. 03/430 20 83

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

Droom je van een ei-
gen bio moestuin maar 
weet je niet hoe eraan te 
beginnen? Geen tijd om 
je bestaande moestuin 
te onderhouden? Ook 
klein tuinwerk.  Ervaren 
bio tuinbouwer helpt je 
graag verder.  Meer info 
0494/48.12.36

Man 42j zkt lieve vrouw.
mag ouder en volslk zijn.
gsm 0486 065 285 

App. te huur: Glvl living, 
keuken, 1 slpk, badka-
mer, terras. Du Boislei 50. 
0495/922 233Jan Eyking

AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD
TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

tuinaannemer

Denk nu reeds aan uw tuinontwerp 
voor de aanleg van uw tuin

ALS THUIS BLIJVEN 
NIET MEER GAAT...

Familiegroep Hof de Beuken komt samen op 20 februari van 
20u tot 21,30u in Hof de Beuken, Geestenspoor 73 te Ekeren.  
Onderwerp:  als thuis blijven niet meer gaat voor personen met 
dementie - voorlopige bewindvoering. Inschrijven niet nodig, gratis. 
Meer info:  0486/817 889 Ria Van den Broeck of email:  jansen.
vandenbroeck@gmail.com
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET 
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

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

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

met Van Zantvoort dakwerken, 

en met Goedons, Stoffels, Ralph van Wissem,Gregoire

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

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

SNELLE SERVICE  |  OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE DAKWERKEN

-10%KORTING

VRAAGNAAR ONZEREFERENTIES!

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 635/mnd € 725/mnd

€ 198.000,- € 475.000 € 159.000

€ 1040/mnd

TE HUUR:
Wuustwezel, Bosduinstraat 15

TE HUUR:
Brasschaat, Leopoldslei 2

TE KOOP:
Brasschaat, Hemelakkers 41

TE KOOP:
Brasschaat, Tolbareel 15b

TE KOOP:
Merksem, Waterleliestraat 1

TE HUUR:
Kapellen, Dorpsstraat 21

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

app 1eV 2 slpk gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC 211 kWh/m²

app 2eV 2 slpk 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:159 kWh/m²

instapkl. nieuwbouwapp 3eV 
lift 2 slpk staanpl

app 2eV 2 slpk 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:271 kWh/m²

EW 2 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Vkr,Vv,Wg,EPC:197 kWh/m²

App 2eV 2 slpk gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:774 kWh/m²

*2 maanden gratis + 10 maanden betalend op de eerste jaarpremie van 
een autoverzekering onderschreven tussen 14/01 en 31/03/2019. Aanbod 
geldig voor alle waarborgen in een nieuwe autoverzekering afgesloten 
door bestuurders die de afgelopen vijf jaar geen ongeval in fout 
veroorzaakten, of voor de Omniumverzekering van bestaande klanten die 
van wagen veranderen. 
Aanbod geldig onder voorbehoud van aanvaarding van het risico. Een 
kortingsbon per persoon (zolang de voorraad strekt).

Vraag een offerte en raadpleeg de algemene voorwaarden van dit product 
(het eigen risico, de gedekte goederen,de limieten van de dekking, enz.) 
die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op 
www.dvv.be/auto/algemenevoorwaarden. De bijzondere en algemene 
voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het 
verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft 
een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar. DVV is een merk- en 
handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming 
toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 

- Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.- NL 01/2019

Profiteer nu van ons 
uitzonderlijk tarief voor 
goede chauffeurs. 

Sluit een autoverzekering af 
en krijg 2 MAANDEN GRATIS*. 

Tijdelijk aanbod van 14/01 tem 
31/03/2019. 
Kijk op dvv.be/auto of kom langs in ons 
kantoor. Wij helpen u graag. GRATIS

2 maanden
*

AUTOVERZEKERING

2 maanden gratis op 
uw autoverzekering

Bent u een goede bestuurder?

OEF ! MATRIX
Bredabaan 661 
2930 BRASSCHAAT 
03 650 10 20
www.matrixnv.be
40187 CA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

OPEN KIJKDAG
zat 16/02 tss 11u-13u

Op 16 februari hebben we gekozen om het Snijders & Rockoxhuis een bezoek te brengen. 
Het museum is ondergebracht in 2 vroeg 17de E historische panden, De Gouden Rinck en De 
Fortuyne. De Gouden Rinck was vanaf 1603 het stadspaleis/woonhuis van Nicolaas Rockox die 
Buitenburgemeester was van de stad Antwerpen maar ook kunstliefhebber. Hij woonde er met zijn 
vrouw Adriana Perez.  Frans Snijders, geboren in 1579 in Antwerpen en overleden in Antwerpen 
in 1657, was gehuwd met Margriete De Vos, woonde eerst in de Korte Gasthuisstraat, maar door 
opgebouwde goede reputatie als schilder van stillevens, dierstukken en jachttaferelen, konden ze 
zich een woning in residentiële Keizerstraat permitteren sinds 1622 naast dat van Rockox. In het 
Rockoxhuis zien we De Cleyn Salette, Het Groot Salet, De Camer achter ’T Groot Salet = studieka-
mer van Rockox,’t Waschhuys, Keucken / Schommel en Bottelrye wat bijkeuken en voorraadkamer 
was, Voorkamer aende Straete = muziekkamer. In het Frans Snijdershuis zien we De Neercamer 
en de Bovencamer. “Het Laatste Oordeel” of de “Rockoxtriptiek” dat in de nabije St Jacobskerk 

PASAR WUUSTWEZEL - SNIJDERS & ROCKOXHUIS 
hing, geschilderd door Jan van Hermessen verhuist voor 5 jaar naar het Snijders&Rockoxhuis omdat 
de kerk gerestaureerd wordt (10j). Het werk is opgedragen aan Adriaen Rockox 1460 – 1540 en zijn 

de vroegere bewoners van het Rockoxhuis en Nicolaas is hun kleinzoon. In de St Jacobskerk is ook 
de grafkapel te vinden van Pieter Paul Rubens en familieleden, een schilderij van zijn hand hangt 
boven het altaar, een werk van Jordaens is er ook te vinden. De bezoekersgids van Snijders & Rockox 
kost 2€ voor 190 blz. Voor degene die het eens willen doen is er een stadswandeling “ Met Rockox 
op pad” , dat je meeneemt in de Keizerstraat langs zijn stadstuin, langs zijn tuin in de Nieuwstad 
(Eilandje) en de Kathedraaltuin, samen 3 km. Er is ook een Frans Snijderspad stadswandeling.  
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MAANDAG    4
DINSDAG    5
WOENSDAG 6
DONDERDAG 7
VRIJDAG      8
ZATERDAG   9

Ophaling huisvuil februari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

Ophaling huisvuil februari

GFT

MAANDAG   11
DINSDAG   12
WOENSDAG  13
DONDERDAG   14
VRIJDAG    15
ZATERDAG   16

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

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):

9-10/02 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

9-10/02 Slegers Cathy 0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

9-10/02 Dr. Mennes 0496/939 630

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

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

schilderwerken
en renovatie

danny.robbrecht@telenet.be
0468/335 434

Bel voor een gratis prijsofferteMeubelmakerij 
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

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

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

Te koop: Werktuigen & 
machines voor hout/bouw/
metaal. Tel. 0486/503 194

Gevraagd: Half-time ver-
koopster m. ervaring voor 
Slagerij Maes. 0491/105 
828 - 03/664 20 73

Polyvalent en flexibel 
werkman zoekt werk: 
Poetsen, tuinonderhoud, 
kleine klusjes, schilder-
werk, enz. Goede referen-
ties. Gsm: 0476/392 068 
Francicleide

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

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 
60-70-80. Betaal beste 
prijs! GSM 0475/768 188
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Nood aan een gezondere levensstijl? Zit u niet lekker in uw vel? 
Of gewoon een gebrek aan energie?

Proti Balance is uw garantie op succes:
• Ruime keuze proteïnevoeding, snacks en voedingssupplementen
• Persoonlĳ k plan, wĳ  maken tĳ d voor u
• Uitgebreide (gratis!) begeleiding door een professionele dieetcoach
• Iedereen welkom 
• Ook gespecialiseerd in sportdieet 
• 6 dagen op 7 voor u geopend 
• Ook na bereiken van uw doel blĳ ft opvolging gratis!

ONZE ANDERE FILIALEN: Vorselaar, Poederleeseweg 9 • Malle, Dorpsplaats 29a 
Geel, Herentalseweg 1 • Schilde, Turnhoutsebaan 292 • Sint-Katelĳ ne-Waver, Clemenceaustraat 1
Nu ook te vinden in Antwerpen, vlakbĳ  de Singel!

professionele proteïnedieetcentra 
Het proteïnedieet dat écht werkt!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging als zelfstandige? 

WIJ ZOEKEN FRANCHISE UITBATERS!
Meer info op www.proti-balance.be/franchisenemer-worden

Proti Balance Brasschaat
Bredabaan 453 - 2930 Brasschaat - Tel. 03 430 24 22 - Brasschaat@proti-balance.be

Maandag & donderdag: 9 tot 18u - Dinsdag, woensdag & vrijdag: 10 tot 18u - Zaterdag: 9 tot 17u

INTERHAUS TOTAALINRICHTING staat reeds meer dan 40 jaar garant 
voor kwaliteit en service.  

Particulieren, bedrijven en architecten kunnen bij Interhaus terecht voor:
 - Kasten en meubels op maat voor keuken, badkamer, woonkamer,
  slaapkamer, dressing, kantoor,…
 - Binnendeuren, tafels op maat, …
 - Alle Gyprocwerken
 - Schilderwerken en raamgarniering

Interhaus Totaalinrichting B.V.B.A. - Luitenant Coppenskazerne
Ruiterijschool 2A - 2930 Brasschaat - T: 03 651 69 58

E: info@interhaus.be

DE WINTER STAAT 

WEER VOOR DE DEUR, 

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

In- en verkoop 
van oud goud 

en juwelen

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246 • Brasschaat
T.: 03 430 20 83

info: 0497 431 767 

Di t/m Vr: 10u-13u
 14u-18u
Za: 10u-16u
Zo & Ma: gesloten

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

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

Sabrina zoekt poetswerk 
T. 0466 202 226. Spr Eng.


