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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

7503

€ 799
GELEVERD EN GEPLAATST

Bredabaan 1003 • 2930 Brasschaat
 Tel. 03 633 09 88

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

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

Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren

FASHION DAYS
15 - 16 - 17 februari

Gin-bar van 13u tot 17u

ZONDAG 17/2 OPEN van 13u  tot 17u

Optiek De Beenhouwer
Dr Roosensplein 19
2930 Brasschaat 
Tel 03 651 84 45 Tel  0475 56 97 06  www.schi lderwerken-antonissen.be

4 f i jnschi lders gezocht
Voor resident ieel  werk
Min.  10 jaar ervaring

Met r i jbewi js  B
Als je  ook kan behangen,  heb je  een pluspunt 

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

   Welkom 
in ons team 

Christoph

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

STOFFEN VOOR IEDEREEN
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS

VALENTIJN

Uw goudsmid - juwelier

P. Van der Auwera

Kom eens kijken, 
het is de moeite 

waard.
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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

–

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

Zich persoonlijk aanbieden, tussen 9u - 11u30 en 14u - 16u op maan-, dins-, 

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

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

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

K&M

schoen- en
slotenmakerij

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

SLOTENMAKERIJ
INBRAAK-

BEVEILIGING
MEESTER SCHOENMAKER

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten.

Leopoldslei 3  2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 97

U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen 

en riemen

Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

B
A

Vakmanschap sinds 1926

GRATIS OFFERTE

2930 Brasschaat
Tel. 03 233 13 43

GSM 0472 720 721
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#LifeBeyondOrdinary

Excellence  
Exclusief voor jou.

#LifeBeyondOrdinary 

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

Bredabaan 270 • 2930 Brasschaat
Ma 13.00 - 18.00 uur | Di t/m vr 10.00 - 18.00 uur | Za 10.00 - 17.00 uur | Zondag: GESLOTEN

Voor al uw reparaties smartphone, tablets, accessoires,
onderdelen, advies, offertes in- & verkoop, 

hardware & software

KORTINGEN TOT 20%
OP REPARATIES EN ACCESSOIRESACTIE

NIEUW

Fixpoint270@hotmail.com
0470960491
0470960491

HET GLAZENHUISJE
0493/87.95.31

Bij afgifte van deze bon,
ontvangt u € 2 korting

Eenmalig aanbod, 1 bon per adres

Genieten in
de Algarve
Ontspan volledig in de 

www.portugalvillas.nl

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

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

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

Spanje - Costa Dorada
Montroig 

CHARMANTE
VILLA 

met zwembad, 
max. 8 Pers., 

1 km van het strand

T. 0474/993 665 
www.casabarbarella.com

TE HUUR

Ondernemende, 
actieve singles met 
niveau vinden hier 
hun nieuwe liefde 

(ook holebi) 

+32 474 263 751

MET 2 IS ALLES
ZOVEEL LEUKER! 

www.b-loved.com
Nu PROMO actie

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 
Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 13 februari
Dagsoep

Kip met appelmoes 
en frietjes

Donderdag 14 februari
Soep van Liefdesto-

maatjes
Duo van vis in een 

groentenbedje
Biscuithartje

Vrijdag 15 februari
Dagsoep

Steak “au poivre vert” 
met frietjes

Maandag 18 februari
Dagsoep

Kip vidéé met frietjes

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.

Als je computer niet meer 
wil, moeilijk gaat doen, 
traag wordt, vreemde mel-
dingen geeft, mail of bel 
mij en ik kom kijken. Puur 
privé niet bedrijfsmatig. 
Jos Hart Zoersel 03/385 
28 50
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BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20 - TEL.: 03/651 72 43

MAANDAG - ZATERDAG: 9u.-18u. 

De promoties zijn geldig t.e.m. 15/07/2018.

.be
Al deze artikelen

 ook verkrijgbaar op 

VIA HUBO.BE

0,499/KG 0,699/KG

 KORRELKALK 
“FORTUS” 10 KG 
 - maakt de grond minder zuur
- verbetert de bodemstructuur
- tot 100 m². 
 563815 

 GAZONMESTSTOF 
“FORTUS” 10 KG 
 - NPK 9+3+6
- met indirecte anti-moswerking
- tot 100 m². 
 563816 

 MESTSTOF “BIOFERT PLUS” 20 KG 
 -  organisch-minerale meststof 

met kalk die indirect werkt tegen mos
- voedt het gazon gedurende 3 maanden
-  samenstelling: 

NPK 6-3-18 + 
11 CaO + 
2 MgO met ijzer. 

 505498 

 GAZONKALK 20 KG 
 -  brengt de zuurtegraad van uw gazon 

terug op een normaal niveau
- dosis: 100 g/m²
-  samenstelling: 5% MgO 

(neutraliserende 
waarde:50). 

 174324 

 ZAAI- EN STEKGROND 40 L 
 -  voor een optimale 

kieming van zaden 
en een perfecte 
wortelvorming. 

 154236 

 “HUBO” 
UNIVERSELE POTGROND 40 L   
 173348 

 BOOMSCHORS “MULCH” 70 L   
 154260 

 TERRASPLANK GRENEN 240 cm 
 - kopmaat: 28 x 145 mm
- antislip grof/fi jn. 
 357418 

2 + 1 GRATIS 

= €3,59/zak!
4 + 1 GRATIS 

= €4,87/zak!

-28%
4,99

6,99

-30%

6,99
9,99

-21%
25,99

32,99

1,30/KG

-33%
7,99

11,99
0,40/KG

-18%
5,39

6,59

0,13/L 5,39
0,13/L 6,090,09/L

-22%
6,99

8,99

201907BRAS - Geldig van 13/02 t.e.m. 24/02
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Technisch bediende /
verantwoordelijke na-service (m/v)

> Liefst enkele jaren ervaring in de keukensector
> Technisch inzicht en plannen lezen vormen geen probleem
> Korte opvolging na-service met als doel tevreden klanten
> Gestructureerd werken met een goede communicatie
 (zowel interne als externe contacten)
> Je gaat nauwkeurig en zelfstandig te werk

Voor info en een gesprek graag mailen naar Wim Herrijgers - wimh@keukensvasco.be

Vasco Keukens & Interieur - Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout

Binnenhuisarchitect /
verkoper (m/v)

Commercieel talent <
Communicatieve vaardigheid <

Gevoel voor interieurinrichting <
Werklustige teamplayer <

Je gaat nauwkeurig en zelfstandig te werk <
Liefst met ervaring <

en een gevarieerde job.
Je mag rekenen op een voltijdse tewerkstelling
en een mooie verloning.

is op zoek naar:

Dindag 5 maart 2019 in Theater Hemelhoeve. In ‘Plannen voor 
plaats’ nemen Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van 
Broeck de kijker mee op een tocht door Vlaanderen, op zoek 
naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de 
inrichting van onze leefomgeving. Willen we onze klimaat- en ener-
giedoelstellingen halen, volgende generaties een toekomst bieden 
en de biodiversiteit vrijwaren, dan moeten we immers anders gaan 
nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit. 

FILMVOORSTELLING ‘PLANNEN VOOR PLAATS’ 
VAN NIC BALTHAZAR MET AANSLUITEND DEBAT.

van bezuiniging, versobering of verlies, maar juist de sleutel kan 
bieden tot een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer 

dit thema te debatteren. Peter Vermeulen van architectenbureau 
Stramien zal de nabespreking voor zijn rekening nemen. Peter is 
onder andere actief bij Ringland en in het Toekomstverbond voor het 
ontwarren van de Antwerpse mobiliteitsknoop. Een organisatie van 
Velt Brasschaat en Transitie Ekeren. Locatie: Theater Hemelhoeve, 
Azalealaan 1, park van Brasschaat. Aanvang: 20h00. Inkom gratis!

Curieus Wuustwezel 
organiseert  

i.s.m Club Bokal, 
zaterdag 2 maart 2019 – 20u15 
– GC Kadans Wuustwezel. 
Amy Winehouse Tribute Band 
Ode aan de soullegende    con-
cert. Amy Winehouse heeft 
ons veel te snel verlaten. Tien 
professionele musici maken 
van dit verdriet iets positiefs. 
De Amy Winehouse Tribute 
Band brengt de hitnummers 
van de legende weer tot leven 

en stijlvolle manier. De Tribute 
Band charmeert liefhebbers 
van nostalgische en vernieu-
wende soulmuziek en sleept je 
mee. De stevige stem van de 
zangeres laat je terugdenken 
aan Amy. De koperblazers, 
de danseressen en de strakke 
ritmesectie creëren een ge-
weldige sfeer van grootse 
muziek. Breng samen met ons 
hulde aan Amy Winehouse! 
Amy Winehouse voor eeuwig 
en altijd… Reserveren:  www.
curieus-wuustwezel.be  of  sms 
0477/60 79 81

Goede  poe tsvrouw 
zoekt werk (Belgische 
nat.) 0489/651 508

 Winterbanden 
met velgen BMW 5. Tel. 
0475/514 399

Zaaien van nieuwe ga-
zons, omspitten tuinen. Gr. 

Goedkoop vellen van bo-
men, hagen, coniferen en 
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VALENTIJN
14 FEBRUARI 

Winkel open van
8u tot 19u

FLORENZA

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!
Donderdag 14, vrijdag 15, & zaterdag 16 februari 2019

ROMANTISCH DINEREN
Bij ons geen verplicht menu met Valentijn. Gewoon ongedwongen tafelen met je geliefde,

familie of vrienden en vrije keuze uit onze menukaart met vele mooie gerechten. 

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

Valenti
jn

Bredabaan 950  •  2930 Brasschaat  •  03 663 09 27  •  info@klokkenhof.be  •  www.klokkenhof.be
De keuken is alle dagen geopend van 12.00 - 21.00 uur, behalve op maandag van 17.00 - 21.00 uur
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I N T E R E S S E ?

Email jouw CV met motivatie naar:

AnandaShopping NV 
Brechtsebaan 42 
2900 Schoten
Tel. +32 (0)3/620 27 12  
Email: chantal@amanvida.eu 

 
Amanvida is jouw biologische, ethische en duurzame webshop. Wij verkopen uitsluitend biologische producten aan particulieren en bedrijven. 
Wij zoeken een gedreven persoon die ons kan helpen de beste en meest klantvriendelijke biologische webshop te worden.

W I J  B I E D E N

- Een aangename werksfeer in een leuke werkomgeving
- Een goede internationale bedrijfscultuur in een 
   snelgroeiend bedrijf
- Een degelijk loon met eco- en fi etsbonus

GEZOCHT ENTHOUSIASTE CUSTOMER SERVICE/INTERNAL SALES 
Voltijds - niet-roker - geïnteresseerd in bio, fair trade, eco

AMAN

VIDA

F U N C T I E

- In een klein team sta jij in om onze Belgische en internationale 
 (vooral Duitse) klanten te woord te staan via mail of telefoon, 

zowel B2B als B2C
- Je bent de spilfi guur tussen de verschillende afdelingen
- Je volgt de leveringen, verzendingen en retours op
- Je geeft klanten uitleg op commercieel- en productniveau
- Je behandelt geduldig eventuele klachten
- Je onderneemt elke actie om customer service te verbeteren

P R O F I E L

- Je hebt een goede PC kennis en liefst ervaring met een CRM-systeem
- Je hebt een gepaste opleiding/of werkervaring meertalige customer 

service
- Je bent een duizendpoot, sociaal, communicatievaardig en behulpzaam
- Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Duits en Frans (goede kennis 

Duits is een must)
- Je bent commercieel ingesteld en je staat stevig in je schoenen
- Je hebt affi niteit met gezondheid en duurzaamheid
- Je bent een collegiale teamplayer, fl exibel en stress bestendig



Verlengde 
saloncondities!

CLISSEN KALMTHOUT
Dorpsstraat 48

CLISSEN LOENHOUT
Wuustwezelseweg 135

RIETJE WAASLAND ZWIJNDRECHT
Westpoort 1 - 3

WWW.RIETJE.BEWWW.CLISSEN.BE

GARAGE RIETJE KAPELLEN
Antwerpsesteenweg 340 - 346 

TOT 28 FEBRUARI

Brasschaatse Film,     Nr. 7,     13-2-2019  9



Brasschaatse Film,     Nr. 7,     13-2-2019  10

Kapelsesteenweg 289 - 2180 Ekeren - 03 647 37 99
Open: alle dagen van 17 tot 22.30 uur - Maandag gesloten

De chef van Steakhouse Grill Garden zorgt 
voor verschillende internationale hapjes, 
steeds vers en gezond.

In de keuken staat een Josper®-grill, made 
in Barcelona. Het is een houtskoolgrill
dat het goede combineert van grillen en
barbecueën. De hoge temperatuur, die kan 
oplopen tot 400o C, zorgt voor een perfecte 
temperatuur en sappigheid van het Black
Agnus vlees, vis of groenten.

De houtskool zorgt voor de smaak van 
vuur. Pure gerechten boordevol smaak, 
klaargemaakt met een touch van de chef.

Een smaakvol ingerichte zaak met een 
hartelijke bediening:
Steakhouse Grill Garden in Ekeren

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 
Di - Do - Vrij - Za open van10u -18u | Woe open van 9u30 - 12 u | Zo + Ma gesloten

 KINDER-
SCHOENEN

M
et

 s
te

un
 v

an
 

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

Valentijnskorting 
14, 15 en 16 februari

-10% OP DE NIEUWE COLLECTIE 
(bij aankoop vanaf €50)

Jaarlijkse Quiz
De oudervereniging van Roton-
de in Brasschaat organiseert 
op vrijdag 22 februari 2019 
haar jaarlijkse quiz. Dit in de 
polyvalente zaal van het Ster-
renhuis, dat gelegen is aan de 
Augustijnslei 78 te Brasschaat.
Vanaf 20.00 uur kunnen ploe-
gen van maximum 6 personen 
hun hersens pijnigen over 
de gestelde vragen. Zoals 
voorgaande jaren zijn er weer 
prachtige prijzen te winnen. 
Elke deelnemer gaat zowiezo 
met een herinnering naar huis.  
Deelnemen kost 12,- euro 
per ploeg , inschrijven bij Leo 
Bruyns, Kleine Molenweg 152, 
2940 Stabroek, of via het num-
mer 03/568.02.78 of via leo_
bruyns@hotmail.com ten laat-
ste 15 februari 2019. Tijdig in-
schrijven is de boodschap,want 
er kunnen maar maximum 25 
ploegen deelnemen!!

Afbraak, opruimingswer-
ken, asbest pl. gratis of-
ferte. 0499817663 

68 j. lieve man zoekt 
vriendin voor gezelschap. 
03/653 11 52

Te huur: Appartement 2e 
verd Schoten klein ge-
bouw boven kinepraktijk, 
2 j oud, laag EPC, lift, 
warmtepomp, 2 terrassen. 
790 € zonder garage, 850 
met, 100 € gem kosten + 
verwarming vrij 1 maart 
0479/550 875 

Te Huur: Appart 2e ver-
dieping Schoten klein ge-
bouw boven kinepraktijk, 
2 j oud, laag EPC, lift, 2 
terrassen, 2 slpk. 1 maart 
vrij 790 € zonder garage, 
850 met gar, alg kosten 
100 € met verwarming bij 
0479/550 875

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, betonnen 
hok, garage. 0489/113 622

Een vakkundig schil-
der-behanger voor uw 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz. Ik maak 
gebruik van kwaliteits-
verven zoals Sikkens, 
Boss en Sigma. gsm: 
0479/284979 email: dan-
ny.weyckmans@telenet.
be btw: BE 0889 211 965

Per 1 april te koop of te 
huur: Opgefrist apparte-
ment met 2 slaapkamers. 
op de Kapelsesteenweg 
194 te Brasschaat/Eke-
ren (1e verdieping) nabij 
de kerk. Huurprijs €680- 
per maand - koopprijs € 
199.000,-. Tel. 0495/542 
756  (B reke lmans )  - 
0491/225 341

SVB Driehoek
13 februari 2019 

16 februari 2019 
09:00 U6 A - City pirates Antw.
09:00 U6 B - St Martinus Halle
09:30 Herentals - U17 A
09:30 City Pirates Antw. - U8 A
09:30 Koningshof - U11 B
10:00 Patro Hoevenen - U9 B
10:15 U7 A - Noorse
10:15 U7 B - Koningshof
11:00 Zwarte Leeuw - U10 B
11:00 Wildert - U8 B
11:00 Kessel - U10 A
11:30 Noorse - U11 A
11:30 Sint Job - U10 C
11:45 U15 C - Patro Hoevenen
13:30 Nieuwmoer - U9 A
13:45 U15 B - Sint Job
13:45 U12 B - Sint Job
14:30 Sint Job - U17 B
15:45 U15 A - Noorse
16:15 U12 A - Kalmthout
Vrij: U21
17 februari 2019 
09:30 Reet - U 13
10:00 Dames - Riko-Hubertus
11:00 Patro Hoevenen - Res. B
12:15 Res. A - Nieuw Stabroek
15:00 1ste elftal - Schonenberg
Vrij: Reserven C

KFC Brasschaat
vrijdag 15 februari 2019
20h00: Res A - Kfc Olymp Essen
zaterdag 16 februari 2019
09h30: U7 B - K. Heibos SV
09h30: U7 A - K. Heibos SV
11h00: U8 B - K. Heibos SV
11h00: U8 A - S.K. Nw Stabroek
12h30: U9 B - K. Mariaburg Vk
12h30: U9 A - K. Kalmthout Sk
12h30: U12 B - K. Eendr. Zoersel
20h00: 1é elftal - Ekeren Fc
Forest Night Verdy’s 
zondag 17 februari 2019 
09h30: U15 - R. Cappellen Fc

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

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

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

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

Te koop gevraagd: post-
zegelverzameling, alles 
welkom, kontante beta-
ling. Tel. 03 542 09 96

K l u s j e s m a n  z o e k t 
werk alle werk, schoon-
m a k e n  0 4 6 5 / 1 1 3 
464 -  0466/395 256 

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

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 7,     13-2-2019  11

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

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

TROUWDAGEN Bij juwelier Yolande
15-16 februari

Ontdek onze speciale voorwaarden!

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

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

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

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

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

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80
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UW CARWASH AAN HUIS 

 

+32 475 76 94 98 

 

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

STOFFERING

 
www.HERFIL.be

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Maar haar 99 lentes is Martha Boeckx het oudste lid van 
de Brasschaatse Heemkundige Kring Breesgata. Ze werd 
35 jaar geleden lid en schudt de verhalen uit haar mouw 
als gebeurden ze gisteren. In haar jonge jaren moest ze 
helpen in Patisserie Boeckx. “Als ik mĳ n grootmoeder in 
de deur zag staan toen wĳ  van school kwamen, wist ik dat 
er werk aan de winkel was. Ik moest dan brood naar de 
klanten brengen. In die tĳ d waren er misschien twee men-
sen in Brasschaat die een auto hadden. In het centrum 
waar nu Delhaize is, stonden mooie herenhuizen. Die zĳ n 
jammer genoeg allemaal afgebroken. Er waren in die tĳ d 
geregeld processies. Mĳ n generatie herinnert zich zeker 
nog de processie voor Mieke Truyens, de eerste honderd-
jarige in Brasschaat. Ik vond het toen eigenlĳ k beter dan 
vandaag. Wĳ  waren altĳ d bezig zonder te reclameren. Ik 
herinner me nog dat ik als 12-jarige met de fi ets op vakan-
tie ging bĳ  een tante in Deurle voorbĳ  Gent. We namen 
toen de boot over de Schelde. Er waren toen natuurlĳ k 
bĳ na geen auto’s. Ik heb eigenlĳ k een mooie jeugd ge-
had. In de winter konden wĳ  gaan schaatsen op de vĳ ver 
van het kasteel. De graaf deed toen de poort open zodat 
wĳ  binnen konden. Een toneelstuk was een hele ervaring. 
Ik mocht één keer naar de fi lm gaan kĳ ken. Dat was in Ci-
nema Rex, Brasschaat had toen nog een bioscoop. De fi lm 
die ik mocht bekĳ ken was “Alleen Voor U”, zegt Martha.
De 99-jarige trouwde tĳ dens de Tweede Wereldoorlog. 
In die oorlog is zĳ  vier dagen weggeweest uit Brasschaat. 
“Wĳ  zĳ n toen naar Berchem gevlucht. Maar ik herinner 
me nog dat ik het zilverwerk uit de patisserie in de kelder 
onder de winkel heb verstopt. Toen we terugkeerden, lag 
het er nog. Er zaten wel Duitsers in het huis. Maar ze ver-
trokken toen wĳ  teruggekeerd waren. Later heeft Martha 
een tĳ d in Merksem gewoond. “Ik voelde me daar ook 
vlug thuis. Maar toch verkies ik Brasschaat. Het is hier toch 
echt goed wonen, hé”, zegt Martha.

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

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
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

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

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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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

of in onze driemaandelijkse gratis brochure
 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

BOG.
IEMAND DIE SLAAPT

Zaterdag 16/02 om 20u30 | Theater Hemelhoeve
12 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro

Een muzikale voorstelling waarin BOG. het boek Een man die 
slaapt uit 1967 van Georges Perec — één van hun grootste 
inspiratiebronnen — bewerkt om het alledaagse, het tijdloze, 
het eenzame en het gemeenschappelijk van het menselijk 

bestaan voelbaar te maken.
www.bogcollectie.com 

THEATER MUST
HEN

Woensdag 20/02 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Voor iedereen vanaf 2,5 jaar!
‘HEN’ is een beeldende muzikale voorstelling met een combi-
natie van explosieve lichaamstaal, kleianimatie en objecten-

spel, alles op maat van peuters en kleuters.
Deze nieuwe productie van theater m u s t, na de 

voorstellingen ‘Wasdief’ en ‘Kapot’, nodigt mensen van alle 
leeftijden uit op een toer door een universum dat vol zit met 

poëtische verrassingen.
www.theatermust.be 

SPINVIS
IN WERKELIJKHEID

Vrijdag 22/02 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
16 euro – VRIEND 14 euro – kassa +1 euro

LAATSTE TICKETS
‘In Werkelijkheid’ is een visuele en muzikale vertelling met 

veel nieuwe en oudere liedjes van Spinvis. Vaak opnieuw 
gearrangeerd. Soms verstild. Soms keihard.

www.spinvis.nl 

LITERAIR CAFÉ
RUDI VRANCKX

Donderdag 28/02 om 20u30 (deuren 20u) – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Organisatie van vzw De Lezer en de Openbare bibliotheek
Rudi Vranckx over ‘Mijn kleine oorlog – Dertig jaar aan het front.’

(De Standaard)

 (NRC.NL)

Garden Passion bvba zoekt:

GEMOTIVEERDE
MEDEWERKER

(M/V)

Voor tuinaanleg/onderhoud.
Ervaring en rijbewijs BE zijn een pluspunt.

 
Contact: gardenpassion.tuinen@gmail.com 

 GSM: 0494/89.62.22

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)

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 

Accordeons in Concert
Dromen met je ogen open, in een wondere wereld van elfen, trol-
len, spoken, piraten en wilde dieren. Daarvoor moet je op zondag 
17 februari in Wuustwezel zijn. De Koninklijke Accordeonvereniging 
Hoger Streven uit Essen brengt onder leiding van Jeannine Konings 
een concertnamiddag vol fantasie in GC Kadans, waarbij eeuwen-
oude melodieën zich vermengen met liedjes van vandaag. En voor 

Kortom, een leuke namiddag voor alle leeftijden. Kaarten kosten 10 
euro, en zijn te koop via een bericht naar info@hoger-streven.be, op 
het nummer 0473 952 816, of via de Gasthuishoeve in Wuustwezel.
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

KAPELLEN
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

KAPELLEN
EGGENLAAN 5
Mooi onderhouden open bebouwing op 534 
m² gelegen in een doodlopende straat nabij 
het centrum van Kapellen-Putte. Deze woning 
beschikt oa over 2 slaapkamers, veranda, 
zolder met mogelijkheid tot extra slaapkamer(s) 
en onderhoudvriendelijk aangelegde tuin. Alles 
gelijkvloers! EPC: 337
€ 349.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBERENDRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

MERKSEM 

KAPELLEN

HOEVENEN

KAPELLEN

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

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

REINAERTLEI 8 - 1STE
Verzorgd en goed onderhouden appartement 
met 3 slaapkamers op de 1ste verdieping van 
klein gebouw in Centrum van Brasschaat op 
kleine afstand van winkels,openbaar vervoer en 
Bredabaan.Garagebox verplicht bij aan te kopen 
voor € 20.000 meerprijs! EPC: 97

€ 199.500

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

€ 219.000

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

€ 260.000

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

€ 199.000

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

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

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

ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw residentie “Capellenhof” bestaande 
uit 5 woongelegenheden. Nu nog beschikbaar: 
glvstudio met tuin prijs € 168 800. Appartement 
op de 1ste verd met 2 slk en ruim terras 15 m² prijs 
€ 193 200. Autostaanplaatsen en kelders beschik-
baar in de ondergrondse parking mits meerprijs. 

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

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

JOZEF MULSSTRAAT 42
Goed gelegen opbrengsteigendom (hoekpand) 
met op het gelijkvloers een handelspand (mo-
menteel bakkerij) 246m²  en daarboven ongeveer 
4 gelijkaardige appartementen met telkens 2 
slaapkamers en terras (+- 91m²). EPC: 192 kWh./
m² 1ste rechts - 688 kWh/m² 2de links

€ 850.000

MERTENSSTRAAT 11
Gezinswoning met zij-ingang gelegen in een 
doodlopende straat. Deze deels gerenoveerde 
woning beschikt oa over 3 slaapkamers, recente 
badkamer, charmante living met schuifraam 
naar terras (28 m²), praktische zij-ingang en grote 
tuin. Het dak werd vernieuwd en geïsoleerd in 
2017. EPC: 392
€ 309.000

BRASSCHAAT

MERKSEM

STABROEK

BRASSCHAAT

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

DORPSSTRAAT 172 - 1STE
TOPLIGGING!! Appartement in het centrum van 
Stabroek, eerste verdieping met lift, met als indeling 
een inkomhal, apart toilet,  living, ingerichte keuken, 
2 slaapkamers, een badkamer met inloopdouche, 
bergplaats en een terras achteraan. Elektriciteit is 
conform, laag EPC attest. EPC: 108

€ 179.000

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

SCHOTEN
WILGENDAALSTRAAT 21
Deze leuke woning met mogelijkheden (nog verder 
af te werken) is rustig gelegen vlakbij het centrum 
van Schoten.  Glv.: inkomh., toilet, living, open keu-
ken, badk., tuin + achteraan een bergplaats/atelier 
met aparte cv ketel gas.  Op de eerste verdieping 
zijn er 3 slpks.  Met kelder. EPC: 564

€ 209.000

(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)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

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

€ 520.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG) (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)(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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Mail naar: Rudi@raamcomfort.be Of bel 03-3117449

ACTIEWEKEN BATIBOUW
Rolluiken: gratis motor

Zonnetenten: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis plaatsing

Lameldaken met gratis led lamel

En nog veel meer........

35 jaar ervaring

RAAMCOMFORT 
OVERKAPPINGEN EN ZONWERING

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

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

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN, HAGEN,
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

Bouwbedrijf J. Valckenborgh    .A.B.V.B

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

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

Buitenschrijnwerk • Kantoor- en winkelinrichting • Restauratiewerken • Zwembaden

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

• Kraanman
• Meestergast metser
• Metser
• Schrijnwerker

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

WIJ BIEDEN: 

•  Goed loon

•  Werven
 ten noorden

 van Antwerpen

GEVRAAGD:

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT CHOCOLADE, VAN CACAOBOON TOT REEP
lezing met proeverij door Mario Vandeneede dinsdag 12 februari 2019 om 20 uur Ons Middelheem, 
Bredabaan 423, 2930 Brasschaat Mario Vandeneede is ontegensprekelijk een van onze meest 
getalenteerde en creatiefste smaakmakers. Hij kon zijn jongensdroom waarmaken: chocolademaker 
worden, en dat is een vrij uniek beroep in ons landje.  België¨ is wereldwijd bekend als chocoladeland 
en telt heel wat schitterend werkende chocolatiers. Maar een chocolatier is niet hetzelfde is als een 
chocolademaker. En dat laatste is nu ne´t wat Mario Vandeneede is: hij vertrekt van de cacaoboon 
en niet van het afgewerkte product, de chocolade. Enkel met veel passie kan hij  praten over zijn 
bijzondere en boeiende job.  Toegangsprijs: In voorverkoop € 12; DF-leden € 8; <25 jaar € 4. (Aan 
de kassa € 2 extra).Abonnementen: vrije toegang. Reserveren: via www.davidsfondsbrasschaat.
be  of  activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of  bij Ria Keysers (T. 03 652 12 86)

Te koop: Prachtig eetser-
vies Limoges VP €125. 
0484/991 910

We komen uw huis of 
garege leegmaken. Wij 
kopen uw inboedel. Bij in-
teresse bel 0468/417 811

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

Gezin zoekt  def t ige 
dame met auto voor licht 
huishoudelijk werk voor 
2  ha lve  dagen/week 
0479/669.751 

Vrouw zkt werk met erva-
ring en ref. Str., poetsen, 
koken. 0486/944 454

Ik zoek werk ref. en erva-
ring str. + poetsen, huish. 
Serieuze aanb. 0487/323 
414

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

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

Winterconcert
De Jonge Scheuten

Kon. Harmonie De Jonge Scheuten uit 
Wuustwezel bestaat dit jaar 140 jaar en dat 
gaan we uitgebreid vieren met 3 concerten. 
O.l.v. Raf Van Looveren geeft de harmonie 
op vrij. 22/2,  za. 23/2 om 20u. en zo. 24/2 
om 15u. Dit weekend gaat door in de cha-
let, Trefpunt 1 te Wuustwezel. Een verteller 
neemt u mee op een muzikale reis rond de 
wereld en de harmonie laat de toehoorders 
genieten van prachtige muziek. Die avond 
of middag kan dit onder het genot van 
een kaasschotel (€12 of 16, inkom incl.) 
of koude schotel (€ 16 incl. inkom) Vooraf 
inschrijven graag op tel. 03/669.96.89 of 
reservaties@dejongescheuten.be.

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

Het KTA Brasschaat (Koninklijk Technisch Atheneum) stelde met trots 
op 5 februari haar leerondernemingen voor aan het grote publiek. De 
bedoeling was aan de ouders, vrienden, jury en het personeel van de 
school hun kunnen voor te stellen. Iedereen maakte via een presentatie 
duidelijk dat zij allen een unieke kijk willen geven op de artikelen die aan-
geboden zullen worden op de verkoopmomenten. De leerlingonderne-
mingen Dectus & Wamicho nodigden de pers uit. Hun eindwerk bestaat 
uit een GIP-project. Presentatie van producten, werking en teamleden 
werden uitgebreid toegelicht. Ann Bekaert (coördinator & Berry Van 
Kasteren, Jorg Lambrechts,(leerlingen) alsook leerkracht Denis Peeters, 
Kristien Cré en Ann Bekaert zetten hun schouders onder dit project. Op 
dinsdag 26 februari kan je vanaf 9.30u tot 15.30u terecht voor de PREO-
BEURS. Prins Kavellei 108. Hier worden ondernemingszin en onderne-
merschap voorop gesteld. Meer info: www.ktabrasschaat.be

LEERLINGEN KTA STELLEN ONDER-
NEMINGEN VOOR AAN GROTE PUBLIEK

TONEELKRING PIKANT VOERT OP: LIEVE SILVESTER
Een komedie van Paul Coppens in een regie van Ronald Janssens 
ten voordele van het Rode Kruis, afdeling Brasschaat, op vrijdag 
22 en zaterdag 23 februari 2019, telkens om 20u. in zaal De Poly-
goon, Kapellei 15, Brasschaat Maria-ter-Heide. Kaarten aan € 9,00  
bij Janssens-Van Rossem op nr. 0485 66 54 03  of  03 652 12 44
Na 24 jaar huwelijk is het leven voor Silvester (Sil) en Friedel een 

uit. Hun leven biedt geen enkele afwisseling meer, geen sensatie, 
geen verrassing, geen uitdaging, niks. Kortom saai. De romantiek 
is al heel lang weg.  In de plaats daarvan:  gezeur,  wrevel… Wan-
neer Yvette, de nieuwe buurvrouw van rechtover, actrice bij het 
plaatselijke amateurtoneelgezelschap, Friedel weet te overhalen 
om eens naar het toneel te gaan kijken, is dit het begin van een 
zeer woeilig weekend. Sil verzint aanvankelijk een smoes om niet 
mee te moeten gaan. Maar wat blijkt? Het serveuske van het café 
is een oud lief van hem. Wanneer hij dat verneemt is hij er als 
de kippen bij. De toneelvoorstelling zegt hem niets, maar daarna, 
in het café, schiet Cupido zijn pijlen op hem af. En laat Silvester 
nu juist midden in zijn midlifecrisis zitten. En daar is ze… het ser-
veuske… zijn Jenny… zijn vlam!  Maar daar is ook de chaos, niet 
alleen in zijn hoofd maar ook in zijn naaste omgeving. En die chaos 
leidt tot heel wat bijzonder plezante situaties. Kom mee genieten 
van een ontspannen avondje toneel ene steunt er ook het Rode 
Kruis mee!
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Residentie ‘De List’ 
Listdreef te Schoten

2 app. van ± 180m2

2/3 slaapkamers
vanaf €369.000

ZATERDAG 16 FEBRUARI

LaTache € 440.000 3 slpk 2 badk 179m² Ondergrondse autostaanplaats met achterliggende bergkelder inbegrepen, Objectnummer: 82173 BS, EPC: 119 KWh/m² UC: 630098, Vg, Gvkr, Gvv, Wg, Gmo, Niet in een overstromingsgevoelig gebied gelegen
Conti € 369.000 2 slpk, 2 badk 176m² Ondergrondse autostaanplaats met achterliggende bergkelder inbegrepen, Objectnummer: 1916 BS, EPC: 88 KWh/m² UC: 1995835, Vg, Gvkr, Gvv, Wg, Gmo, Niet in een overstromingsgevoelig gebied gelegen

meer info? www.brasschaat.be

€ 25
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6Verras je geliefde
op Valentĳ nsdag met de
Brasschaatse KadoBon!

Wij starten met een nieuwe kookreeks. Ze loopt over vijf dinsdagavonden, één per 
maand, startend op 19 maart 2019 om 19.30u in zaal Drieheem Rerum Novarumlei  
47.   Onze lesgever neemt ons mee op een alternatieve reis doorheen de kookwe-
reld. Het gebruik van duurzame en gezonde ingrediënten is hierbij het uitgangspunt. 
19 maart : Verrassende groenten, de titel spreekt voor zich, wij maken met verse 
seizoensgebonden groenten en fruit een smakelijke maaltijd. 30 april: Vleesver-
vangers en meer, wij leren een evenwichtige maaltijd samen te stellen zonder 
het gebruik van vlees. Ook het bereiden van insecten staat op het menu. 21 mei: 
Do It Yourself, het aanbod van kant en klare maaltijden in de winkel  is groot. Wij 

maken tijdens deze les zelf enkele van deze maaltijden. 25 juni: Pluk je buurt , wij 
maken smakelijke gerechten met kruiden, bloemen en bessen uit onze eigen tuin 
of omgeving. 24 september: Bewaren en inmaken, hoe kunnen wij groenten en fruit 
lang bewaren? Wij leren fermenteren en inmaken. Deze lessenreeks is toegankelijk 
voor iedereen, zowel de beginnende als de geoefende kok. Je moet wel inschrijven 
voor 5 maart bij Vic De Schepper 03 651 99 31 of vicdeschepper@telenet.be. Voor 
de kostprijs moet je het niet laten: 75 euro voor de vijf avonden, les, ingrediënten 
en documentatie inbegrepen. Meer info bij Vic, ook op https://bit.ly/2HqGcVf of in 
de folder in Remise en Bib

NIEUW  KWB Brasschaat Driehoek NIEUW “Duurzaam en gezond aan tafel”
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Wij kopen uw eigendom !

0475/214 393  -  0475/763 627

GEZOCHT: (project)gronden en 

te renoveren woningen. 

Komt uw eigendom in aanmerking?

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.Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

VELE EN SLIMME ALCOHOLCONTROLES 
IN BRASSCHAAT 

Enkele weken voor de start van de winterbob campagne werden cijfers van toenmalig minister 
van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gepubliceerd waaruit bleek dat alcohol in het verkeer een 
hardnekkig probleem blijft. Dat onderschrijven we jammer genoeg zeer zeker. Verkeersveiligheid, 
prioriteit in Brasschaat De strijd tegen alcohol in het verkeer is dan ook een belangrijke actie in ons 
zonaal veiligheidsplan met als doel de verkeersveiligheid in Brasschaat te verhogen. Wij zetten dan 
ook danig in op zowel preventie door mensen te informeren als op repressie door veel en slim te 
controleren. Veel en slim controleren: wat is dat? De politiezone Brasschaat is zowat de beste leer-
ling in de provincie Antwerpen als het over het aantal uren controle en het aantal gecontroleerde 
personen gaat, zo blijkt uit cijfers van de dienst DRI van de federale politie. Doordat we het proces 
administratief vereenvoudigd  en zoveel als mogelijk geautomatiseerd hebben, slagen we erin 
tijdens die controles een maximum aan bestuurders te onderwerpen aan een test. Door gericht 

gecontroleerd worden. Concreet wil dat zeggen dat we vooral op momenten controleren waarop de 
kans het grootst is dat mensen gedronken hebben (60%  van de controles gebeurt bijvoorbeeld ‘s 
nachts). En ook dat we op alle mogelijke plaatsen in onze gemeente controleren en niet alleen op 
vaste controlepunten. En die combinatie moet ervoor zorgen dat mensen 2 keer nadenken vooraleer 
ze gaan drinken en rijden! Betrapte bestuurders in Brasschaat: wie zijn ze? Tijdens de winterbob 
campagne, die liep van 30 november 2018 tot en met 28 januari 2019, werden er maar liefst 7.632 
testen uitgevoerd. 147 van de bestuurders, of 1,9%, blies positief en was dus in overtreding. Als we 
gaan kijken naar diegenen die positief blazen, dan blijkt dat bijna 70% van de bestuurders mannen 
zijn maar het merendeel (59%) niet in Brasschaat woont en opvallend jonger is (tussen de 26 en 
35 jaar) dan de betrapte bestuurders uit Brasschaat zelf waarvan een groot percentage behoort tot 
de categorie van 46 tot 55 jaar. 

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

schilderwerken
en renovatie

danny.robbrecht@telenet.be
0468/335 434

Bel voor een gratis prijsofferte

Te huur: app. 2e verdie-
ping, Bredabaan Bras-
schaat-Bethanië, 4 kamers 
+ badkamer, vrij vanaf 
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.).  

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

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 , 
k le ine k lus jes,  sch i l -
d e r w e r k ,  e n z .  G o e -
de referent ies.  Gsm: 
0476/392 068 (Nilson)

Vrouw 63 jaar zoekt man 

momenten mee te be-
leven. tel. 03/294 34 74

PARKETVLOER: reinigen,
herstellen of opschuren.

GUVA parket Tel. 03/
677 10 26; info@guva.be

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.

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

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

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  

Gediplomeerde pedicure 
en manicure komt a. huis. 
0484/949 951 (Agnieszka)
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SCHILDERWERKEN
• Specialiteit: schilderen van gevels, ook op bepleisteringen.

ONTMOSSEN EN HERSPUITEN VAN DAKEN

Dirk Schoonvliet
Pulsebaan 50/6 - 2240 Zandhoven
Tel. 03-484 34 77 - 0473-888 400 - Fax 03-484 63 34

Vraag nu gratis en vrijblijvend prijsopgave. Referenties in uw buurt. Geen verplaatsingskosten in de provincie Anrtwerpen.

3x
uitgeroepentot beste dakschildervan België

Kwaliteit
is onze specialiteit

DEZE MAAND NOG SPECIALE WINTERKORTING
• Alle schilderwerken binnen en buiten • Reinigen en waterdicht maken van gevels
• Spuitwerken - kalleien • Ontmossen en herspuiten van daken, ook pannen

WIJ RADEN HET BESTE VERFSYSTEEM AAN VOOR UW GEVEL AANGEPAST AAN UW ONDERGROND

info@dirkschoonvliet.be • www.dirkschoonvliet.be

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.be

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Bredabaan 145 - 2930 Brasschaat

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

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

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)

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

en goede kwaliteit

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

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

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,

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 ???

App. max 4p. 200m van 
strand, airco, zwembad, 
TV-Vl. 0475/253 635. chris.
anthonissen@icloud.com

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

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

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

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

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

TE HUUR
Nieuwbouw magazijn van 525 m²

Voor info bel 03/669.60.84

TE HUUR
Subliem dakappartement

170m², 4 slaapkamers in het centrum van 
Wuustwezel (nieuwbouwproject De Wissel)

Voor meer info bel 0476/63.40.66

 
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.

Remorken divers okkasie 
zandvliet kastwagens als 
nieuw 0473/193453  
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv
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

 

KLEINE EN GROTE 
RENOVATIEWERKEN 

interieur, bezet, 
gyproc, isolatie, 

electriciteit, 
schilderen, ramen, 
deuren, speciale 

projecten. 

0496/781 768 
zibi.arte@gmail.com

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Gyproc
Renovatie

Herstellingen
Keukens

Binnendeuren
Laminaat

Omkastingen

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

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

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

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.

Gezocht: Lieve, zorg-
zame dame om onze 3 
& 5 jarige meisjes 1 - 2 
namiddagen per week van 
school te halen en voor 
hen te koken. Liefst met 
eigen auto. 0493 210 857

Juf 6de leerjaar geeft 
bijles. Meer info: 
0495 121 612. 

Oprit of terras? www.
P D S b e s t r a t i n g e n . b e 
0474/71.96.51 

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

Te huur: Gr. gemeub. 

€595. 0495/214 041

Vrouw zoekt  werk , 
poetsen, strijk, babysit. 
0486/532 677

Vr. zoekt werk, schoonm., 
strijk, babysit. 0486/710 
541

Vrouw zoekt  werk , 
schoonm., strijk, afwas. 
0465/721 973

Magazijn te huur: Bras-
schaat 5m x 9,5m, licht & 
sanitair inbegrepen. € 300 
p/maand. Gsm 0476/917 
113

Ik  koop col lect ies 
LP’s 45T, CD jazz, pop, 
etc;, boek, strips, pick-
ups, dvd. Beste prijs. 
0475/376 496

Belgisch-Afrikaanse 
man 69j., 1,78m zoekt 
volslanke vrouw niet ro-
kend voor vriendschap. 
Bel. 0488/995 858

Te Koop: Bouwgrond 
Brasschaat 497 m², ge-
sloten beb., 6,75 breed, 
mogelijkheid tot aanko-
pen magazijn (achteraan) 
0495/27.46.76  

59 j., lieve man zoekt 
lieve vrouw. 0472/641 207

Gezocht: lieve dame voor 
naschoolse opvang van 
onze 2 kinderen (6 en 9j) 
te Brasschaat. Van nabe-
waking halen, eten koken, 
klaarmaken voor slapen 
gaan. e-mail: caerssa-
rah@hotmail.com
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Zuivelspecialiteiten

Ter versterking van ons bedrijf zoeken wij: 

Productie arbeider
     

Functie :     
 - Bedienen van verschillende afvulmachines
 - Naleving van de normen inzake kwaliteit en hygiëne
 - Verrichten van eenvoudige technische ingrepen aan productielijnen
    

     
 - Technische opleiding of gelijkgesteld door ervaring
 - Hands on mentaliteit
 - Probleemoplossend denkvermogen
    

Wij bieden :     
 - Interne opleiding, voltijdse job
 

Interesse :     
 Stuur uw sollicitatiebrief met CV naar De Lelie NV    
 Kwade Weide 5, 2920 Kalmthout, Tel.: 03/664.31.90
 of per e-mail naar: jobs@deleliezuivel.be

De LelieDe LelieDe Lelie
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):

16-17/02 Mertens Els 0478/259 198

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

16-17/02 Pauwels Dirk 0468/211 404

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

16-17/02 Dr Suykens 03/666 33 02

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

Ellie
feet & nailcare

met verpleegkundig 
diploma

pedicure - medische pedicure
- nagelreconstructie - 

- manicure -

0494/ 18 25 50 • ellie.fn.care@gmail.com

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

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

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

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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. 

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

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

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

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

in klinkers
Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Ik doe uw strijk, halen en 
brengen. Ook boodsch. 
0485/088 481

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

Kleine en grote renova-
tiewerken. 0483/159 938

Klusman, inr. elektr. gara-
gedeur rolluik vliegeraam. 
0499/216 561
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LAGE KAART 410 
BRASSCHAAT

03 650 04 50 - ressimmo.be

•   Combinatie van wit geschilderde     
     gevel met zwart buitenschrijnwerk  
     en dakpannen + houtstructuur tussen    
     de ramen
•   Mooie trendy woning
•   Gesloten bebouwing met inpandige 
     garage
•   Afwerking en binnenindeling nog 
     vrij te kiezen door koper
•   Start der werken in samenspraak 
     met de koper
•   Perceelsoppervlakte: 345 m²

€ 331.000
excl. BTW,

registratierechten 
en notaris

LAATSTE
WONING

Nieuwbouw en renovatie

Binnen- en buitenwerk

Gratis prijsofferte

Eikendreef 50 • 2310 Rijkevorsel • 0498 278 814
info@schilderwerkenmeyvisdennis.be
www.schilderwerkenmeyvisdennis.be

Ingeborg 
0473/403.454 

& 
Katrin 

0476/940 567

www.q-immo.com 
info@q-immo.com

Max Hermanlei, Brasschaat 
Ideale starterswoning ingericht als duplex app.
 met stockageruimte of mogelĳkheid handel

Lode de Boninghestraat, Merksem
Ruime instapklare bel- étage woning dichtbĳ 

invalswegen.

Miksebaan, Brasschaat
Investeringspand; een goed draaiend handels-

pand met ruime woning en diepe tuin.

Van Halmaelelei, Brasschaat
Gerenoveerde HOB met 3 slpks 

op topligging in Vriesdonk!

Net iets meer...

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)

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

www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

Donksesteenweg 254 1002.3 - Brasschaat 
Functioneel appt. 133m². 2 SLK.  
Terras 22m². Elek conform! EPC 197kWh/m² 
Vg Gmo Wg Gvv Gvkr 
€395.000

De Vroente 33 - Brasschaat 
Te renoveren HOB te Mariaburg.  
EPC 633kWh/m² Vg Gmo Wg Gvkr Gvv 
€289.000

Moretuslei 25 - Brasschaat 
Stijlvolle villa in VRIESDONK. 4 SLK, 2 BK. 
EPC 367kWh/m² Vg Gmo Wp Vv Gvkr 
€699.000

Bredabaan 503 bus 8 - Brasschaat 
Luxueus appt. in hartje Brasschaat!  
103m², 2 SLK. Parking optie.  
EPC 120kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr  
€465.000 Miksebaan 287 - Brasschaat 

Modern appt. 161m², 3 SLK, garagebox.  
LIFT. EPC 121kWh/m² Vg Gmo Wg Gvkr Gvv 
€459.000

Bergstraat 56 1002 - Brasschaat 
Compact appt. 68m². 2 SLK.  
Garage optie.  
EPC 144kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr 
€185.000

Sion Kloosterlaan 37 LOT 3 - Brasschaat 
Villagrond 5.508m² bij natuurgebied.  
Gvg Gmo Wp Vv Gvkr 
€700.000

Prins Van Oranjestraat 72 - Brasschaat 
Ruime half open woning 207m²!  
4 dubbele SLK, 2 BK. Tuintje 95m². 
EPC 433kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr 
€429.000

Onze jarenlange ervaring 
maakt het verschil!
Door onze verschillende vestigingen in uw regio, 
beschikken wij over een ruime en actieve database  
van potentiële kopers en verkopers. 

Dankzij onze uitzonderlijke deskundigheid en ons 
uitgebreid netwerk, zijn wij uw grootste troef om  
uw woning snel en aan de juiste prijs te verkopen.

VERKOCHT

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

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

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


