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Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Laat uw oude juwelen herleven 
in een nieuw Spooren design

SPOOREN
Meesterjuweliers sinds 1957

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

OLED 803 TV
5 jaar waarborg

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

Prachtige zomershorten reeds binnen!

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

NIEUWE BURDA-PATRONEN

KOM 

LANGS

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

4 fijnschilders
gezocht

TEL 0475 56 97 06 - WWW.SCHILDERWERKEN-ANTONISSEN.BE

Goudsmid - Juwelier - Kunstgalerij

P. V. d. Auwera

Belevenisshoppen 
in Brasschaat

Zaterdag 23 februari

Doe mee,
zelf klei-juweel

maken met
Yoke Vliegen

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

Ligging: Lage Kaart 462E (naast Meys)

Omschrĳ ving: 
• 1 Magazĳ n met werkplaats totaal ca. 650 m² 
 (geïsoleerd en te verwarmen)

• 1 Magazĳ n met kantoorruimte (of showroom) 
 ca 500m² in totaal. (geïsoleerd en te verwarmen)

• 1 Kantoorgebouw: 2 verdiepingen totaal ca 220m²

De totale oppervlakte (kan gebruikt worden als Parking 
en buitenopslag) = ca. 3900 m²
Kan als geheel gehuurd worden of in gedeelten 
(te bespreken). Vrĳ  vanaf 01/11/2019

BEDRĲ FSPAND TE HUUR 
IN BRASSCHAAT

Voor inlichtingen: 
Cumulus bvba – Paul Vermeulen 0495/22 22 28

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Op ongeveer 50 kilometer ten noorden van Brasschaat 
ligt De Biesbosch. Naast De Biesbosch ligt Dordrecht, de 
oudste stad van Nederland. Wie een stukje van De Bies-
bosch in Brasschaat wil zien, kan daarvoor terecht in het 
Thomas van Heck Museum aan de Bredabaan. 
Dit museum bevindt zich in een uiterst charmant gebouw 
en opende twaalf jaar geleden de deuren. Het wordt ge-
rund door Mieke van Heck, dochter van de schilder die 
in 2006 op 96-jarige leeftĳ d overleed. Thomas van Heck 
wordt ook wel de Meester van De Biesbosch genoemd. Hĳ  
zwierf graag rond in dit prachtige natuurgebied en maak-
te dan schetsen die hĳ  thuis in Dordrecht op doek zette. 
Mieke van Heck schonk in 2012 een werk van haar vader 
aan de gemeente Brasschaat. Nu gaan er acht werken 
naar het Dordrechts Museum. Maar dit is slechts een klei-
ne fractie van de prachtige collectie die te bewonderen is 
aan de Bredabaan.
Van Heck biedt in zĳ n werk een impressionistisch beeld 
van De Biesbosch. Hĳ  zag het als zĳ n taak de schoonheid 
van het natuurgebied en van Dordrecht over te brengen 
op anderen. Hĳ  schilderde ook oude ambachten. Hĳ  deed 
dit op ieder moment van de dag. De houtkappers, de riet-
dragers, de kreekjes, de polders, hĳ  vereeuwigde ze zowel 
in de ochtendnevel als in het avondrood. Van Heck trok er 
graag met een platbodem op uit om De Biesbosch vanop 
het water in beeld te brengen. Van maart tot en met eind 
oktober verbleef hĳ  met zĳ n echtgenote op het schip om 
te schilderen en te tekenen. Zĳ n werk bestaat voornamelĳ k 
uit bruin- en grĳ stinten. Hĳ  maakte ook tal van stillevens.
Dochter Mieke van Heck leidt de bezoeker graag rond in 
het museum. Ze doet dat samen met haar echtgenoot Paul 
van Berkel. Het museum is geopend iedere vrĳ dag-, zater-
dag- en zondagnamiddag van 13.30u tot 17u en krĳ gt ge-
regeld bezoekers over de vloer. Die komen vaak uit Neder-
land, maar er is ook interesse uit Brasschaat en omgeving.

VORSSELMANS
ELEKTRICITEIT   •   VERLICHTING   •   DOMOTICA

Solliciteren bij Inneke Kerstens op het nummer 03 666 56 42
of info@elektriciteitswerken-vorsselmans.be

www.elektriciteitswerken-vorsselmans.be

ZOEKT VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING

ELEKTRICIEN
JOBINHOUD
- Voorbereiding, plaatsing en
 afwerking elektrische installaties
- Planlezen

PROFIEL
- Gedreven, enthousiast en leergierig
- Nauwkeurig kunnen werken
- Klantvriendelijk

Voor al deze competenties bieden wij je een voltijdse baan in een jong team.
Je krijgt een aantrekkelijk loon met tal van voordelen.
De meeste van onze werven bevinden zich in het noorden van Antwerpen

Seniorenreis naar KENT
Reizen Verhoeven organiseert van 15 tot 18 mei 2019 een ontdekkingsreis voor OKRA Brasschaat-Centrum 
in een regio vol geschiedenis, 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 

middagmalen onderweg en 3-gangen avondmaal en ontbijt in het hotel, afternoon tea). We reizen per Luxe Class 

Inkomgelden, annulering- en bijstands- verzekering zijn ook inbegrepen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inlichtingen 
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GEDIPLOMEERD,
15 JAAR ERVARING

NIEUW!

Voor kleinere honden
(tot ongeveer 10 kg)

 Professionele Vachtverzorging

  Maximale hygiëne

   Biologische producten

    Enkel op afspraak

    0460 95 22 11
    Listdreef 12 Schoten
    www.hondensalon.be
     hondensalon_schoten

HONDEN BEHANDELEN ! NIET MISHANDELEN

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

#LifeBeyondOrdinary

Excellence  
Exclusief voor jou.

#LifeBeyondOrdinary 

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

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

OPEN SCHOOLDAG
20 februari 2019 - (10.30u. – 12.00u.)

Neem een kijkje in
onze kleuterklassen & lagere school

INFO-AVOND
19 februari 2019 (20u., te Vlinderhof, Middelkaart 1)

Kom alles te weten over de werking van onze
kleuter- en lagere school, ons zorgbeleid,
ons gezondheidsbeleid, onze ouderraad.

www.basisschooldevlinder.be

KLEINE EN GROTE 
RENOVATIEWERKEN 

interieur, bezet, 
gyproc, isolatie, 

electriciteit, 
schilderen, ramen, 
deuren, speciale 

projecten. 

0496/781 768 
zibi.arte@gmail.com

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
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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

De sociale huisvestings-
maatschappij (shm) De Ide-
ale Woning met hoofdzetel 
in Berchem nam zopas een 
satellietkantoor in gebruik 
in Brasschaat. Het kantoor 
is ondergebracht op de site 
van Kamp Noord vlakbij het 
vliegveld in Maria-ter-Heide. 
Het doet dienst als werk-
plek voor de medewerkers 
van De Ideale Woning die 
de gemeenten ten noorden 
van Antwerpen bedienen.
De huisvestingsmaat-
schappij heeft een uit-
gestrekt werkgebied 
van 22 gemeenten, van 

de Nederlandse grens tot aan de Rupel. De reistijden vanuit het centraal in het werkge-
bied gelegen hoofdkantoor aan de Diksmuidelaan in Berchem lopen op door de toenemen-
de verkeersdrukte. Om die reden werd met het satellietkantoor gezocht naar een oplossing 
die zowel voor de organisatie als voor de betrokken werknemers een verbetering betekent.
Om de huurders van De Ideale Woning in de gemeenten Essen, Kalmthout, Stabroek, Ka-
pellen, Brecht en Malle van dienst te zijn, is het satellietkantoor ideaal gelegen. De ver-
plaatsingen voor de medewerkers worden korter. Ook de woon-werkverplaatsingen voor de 
meeste werknemers die van het satellietkantoor gebruik maken, nemen minder tijd in beslag.

werknemers meer levenskwaliteit te bieden. Door het openen van het satellietkantoor in Bras-

balance”, benadrukt Dirk de Kort, voorzitter van de raad van bestuur van De Ideale Woning.
Later dit jaar opent de huisvestingsmaatschappij nog een 2e satellietkantoor in Hemiksem voor de 
zuidrand van Antwerpen. Van daaruit zal de dienstverlening zich toespitsen op de gemeenten Niel, 
Rumst, Aartselaar, Hemiksem en Kontich.

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DE IDEALE
WONING OPENT 1E SATELLIETKANTOOR IN BRASSCHAAT

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 20 februari
Dagsoep

aardappelen

Donderdag 21 februari
Dagsoep
Spaghetti 

à la Bolognaise

Vrijdag 22 februari
Dagsoep

Victoriabaars op 

Maandag 25 februari
Dagsoep

Kotelet met 

geen dagschotels maar 

‘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.

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

B
A

GRATIS OFFERTE

2930 Brasschaat
Tel. 03 233 13 43

GSM 0472 720 721

schilderwerken
en renovatie

danny.robbrecht@telenet.be
0468/335 434

Bel voor een gratis prijsofferte

Gevraagd:

KLUSJESMAN
ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

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

Klusman 

Voor een klus groot of 
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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 

Wij pakken uit! 
Kom af, ‘t is u geraden 

DE SNELSTE WEG NAAR 
VERLENGDE SALONCONDITIES
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Bredabaan 243
2930 Brasschaat
Tel. 03 651 42 24

TOTALE UITVERKOOP
wegens stopzetting

VAN DE PERRE
O • P • T • I • E • KZonnebrillen

-30%
Monturen

-50%

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

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

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

BELEVENISSHOPPEN ZATERDAG 23 FEBRUARI

20e Rommelmarkt IPA 
voorkempen, zondag 3 
maart 2019 van 10u tot 
17u in de Ruiterhal, park 
Brasschaat.

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

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

Nareka wandelingen
Deze wandelingen, onder lei-
ding van een natuurgids, du-
ren 2 à 3 uur. Inschrijven is 
niet nodig, deelname is gratis 
en iedereen is welkom! Zo 
03.03 -Grenspark: Vlaams na-
tuurreservaat de Kalmthoutse 
Heide- Start: 10u ? parking 
De Vroente Putsesteenweg 
129, 2920 Kalmthout Thema: 
Prille lentekriebels.- Gids: 
Dirk Verbist. Zo 10.03 -Grens-
park: Withoefse Heide- Start: 
14u30 ? parking De Vroente 
Putsesteenweg 129, 2920 
Kalmthout Gids: Dirk Verbist 
Zo 17.03.2019 -Grenspark: 
Ravenhof-Start: 14u ? Kas-
teel Ravenhof, Oud Broek 4, 
2940 Stabroek Thema: De 
natuur wordt wakker.- Gids: 
Rina Peys Za 23.03.2019°-
De Maatjes- Start: 10u ? Kerk 
Nieuwmoer, hoek Kerkstraat/
Wuustwezelsteenweg, 2920 
Kalmthout Thema: Vogels.-
Gids: Marike de Haan °wande-
ling in samenwerking met IVN

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

Te huur: ondergrondse 
parkeerplaats te Breda-
baan 156 - Centrum Bras-
schaat. € 70/maand alle 
kosten inbegrepen. Bel 
0478/94.32.56 of info@
vanlaerhoven.be 

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 
Klus&Zo. 0499/103 000

Te koop: Pracht “Altviool” 
gesigneerd met etui. Tel. 
0497/649 564

M o e i l i j k h e d e n  m e t 
Frans? Aparte les is de op-
lossing! Tel. 0497/649 564

Calpe te huur-Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr. zeezicht, Tv-Vl., 

comfort. 03/326 13 87

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

KFC Brasschaat
vrijdag 22 februari 2019 
20h00: Res B - K Kalmthout Sv
zaterdag 23 februari 2019 
09h30: U10 - Kfc Meer
11h00: U12 A - Zandvliet Sport
11h00: U11 - K Ternesse VV
12h30: U13 - Groenenhoek
zondag 24 februari 2019 
11h15: U17 - Ksk Donk
zaterdag 2 maart 2019
20h00: 1é elftal - K Gr. Rd Katel.

Patineren en schilderen 
van al uw kleine meube-
len. Bel: 0496/456 802

Ophalen van oude elektr. 
toestellen en oude meta-
len. 0495/789 031

Spuiten van houtwerk 
(ramen, deuren, meu-
bels,...) binnenmuren, 

buitenmuren,...
Deluxe Services bvba 

0484.46.10.20

SVB Driehoek
22 februari 2019 
20:00 Het Vervolg - Vaders
20:15 Laar - Dames
23 februari 2019 
09:00 U8 A - Seja
09:00 U9 A - Kalmthout
09:00 U8 B - Kalmthout
09:00 U9 B - Stabelino
10:00 Loenhout - U7 B
10:00 Eendracht ̀ Zoersel - U12 A
10:00 Antonia - U12 B
11:00 Putte - U15 C
11:00 Wijnegem - U6 B
11:30 U10 B - Heibos
11:30 U11 A - Achterbroek
11:30 ‘s Gravenw.-Sch. - U6 A
11:30 U11 B - Ossmi
11:30 U10 A - Ranst
12:00 City Pirates Antw.- U7 A
12:40 Ossmi - U15 A
14:00 U10 C - Achterbroek
14:00 U17 B - Antonia

15:00 Kalmthout - U15 B
16:00 U17 A - City Pirates Antw.
24 februari 2019 
11:30 Kalfort Daghet - Res. A
12:30 Reserven B - Noorse
14:30 Berkenrode - Eerste elftal
15:00 Simikos - Reserven C

bĳverdienste

flexibele inzetbaarheid 
vereist 

(zowel week als weekend) 

60+ welkom

TAXI CHAUFFEUR 
GEZOCHT

KD Service 
0475 551 932

kds.md@telenet.be

Te koop: Zonnig en ruim 
app. op wandelafst. v. 
Brass.-C. 2 Terrassen, 1 
gar., 2de en laatste verd. 
€ 265.000 V. Hemelrijcklei 
76 Brass. 0486/268 570

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

Aangeboden: 24 uurs 
inwonende thuiszorg 
Eng./Duits sprekend. Info: 
0483/047 517 of 0031/655 
953 344

Gezinsbond Brasschaat 
Wij hebben een nieuwe website: 
brasschaat.gezinsbond.be Ga 
een kijkje nemen en ontdek de 
aktiviteiten van de komende 
maanden. En onze lente 2-de 
handsbeurs voor speelgoed en 
kleding voor kinderen gaat door 
op  zondag 10 maart in de Rui-
terhal . Iedereen welkom tussen 
14 en 16.30 uur. Inschrijvingen 
starten maandag 25 februari 
vanaf 10 uur. Meer info op onze 
website.

Gevraagd: Ervaren ac-
tieve tuinhulp. Wieden, 
snoeien (geen gras afrij-
den) 3-4u/wk vrij. of za-
terdagochtend. 0484/562 
982 Brasschaat.

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

Te huur/koop: App. Span-
je Oropesa del Mar. Liv., 
kkn, 2 slpks, 2 douches m. 
wc, 1ste verd. berging, air-
co, 1 gr. en 1 kl. terras, stn-
plts, zwembad + 1 berg. m. 
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BREDABAAN 225
BRASSCHAAT

Open woe - za: 10u-18u

Ontdek het volledige programma op
www.combidee.be/nieuws of op facebook 

DEGUSTATIE

BELEVENISDAGEN
woe 20/02 tot za 02/03

Workshops

Rad van
geschenken

DDDDDEEEEECCCCCCOOOOOOORRRRRAAAAATTTTTIIOOOONNN

zzzzooonnnnnnnnnneweweweweerrrininnnngggg &&& tataaaappiijten
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Heidestatiestraat 19
2920 Kalmthout I Heide

info.finnenjulia@gmail.com
+32(0)473 74 84 34

Woensdag t.e.m. zaterdag
9u — 17u

www.f innenjul ia.com

Finn & Jul ia
Hergebruik. Er is geen plan(eet) B.

Winkel met tweedehands kinderkleding van 0 tot 12 jaar
koffie, thee en gebak

• 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

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

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)

Spanje Calpe te huur: 
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 

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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.

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 8,     20-2-2019  00

De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle 
kinderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels in 
Nederland en Vlaanderen bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboek-
klassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. 

Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven!
Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan 
jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te 
bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Zo’n gulle 
gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: ook gemeente, school of kinderdag-
verblijf kan er bijvoorbeeld aan bijdragen.

En geven kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een boek te doneren aan een goed doel. Dit 
kan in onze boekhandel.

Het jeugdboek van 2019 is Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman
‘Kruistocht in spijkerbroek is een spannend avontuur over vriendschap, wreedheid en geloof, dat 
je meeneemt door Europa in het jaar 1212. Een avontuur om samen te lezen, voor te lezen of 
stiekem onder de dekens met je zaklantaarn te ontdekken.’

NOG STEEDS VERKRIJGBAAR 
BIJ STANDAARD BOEKHANDEL BRASSCHAAT

AAN WIE GEEF JIJ 
KRUISTOCHT IN SPIJKERBROEK CADEAU

BREDABAAN 316, 2930 BRASSCHAAT

€ 2,50

Brandhout eik (vers)

Los geleverd:
lengtes van 2m = € 40/m³ excl. btw

Gratis geleverd vanaf 10m³ 
(binnen straal van 15km)

lengtes van 30-35cm = € 60/m³ excl. btw
Gratis geleverd vanaf 5m³ 

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

M
et

 s
te

un
 v

an
 

Meer dan 

100 merken voor

kleine bengeltjes

Geboortelijsten

10%
KORTING*

* Bij afgifte van deze bon
Geldig t.e.m. 31/05/2019

Baby &
Kids Store
Bredabaan 1027
2930 Brasschaat

www.little-moustache.be
Open: wo-vrij: 10-17u
 za: 10-16u

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

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

Patisserie Charlotte

Kom eens proeven 
van onze heerlijke 
salades en gebak, 

ook om mee te nemen.

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur 
Godiva Chocolade

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

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

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)

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 euro voor 5 maanden.
Ma 18/02 om 14 uur: gezelschapspellen en smulnamiddag “coupe d’amour”
Do 21/02  en 28/02 om 9 uur: beren maken : konijn in stof
Do 21/02 om 9.30 uur: PC club
Do 21/02 om 10 uur: boekvouwen
Vr 22/02 om 9.30 uur: mandala tekenen
Ma 25/05 om 14 uur: bingo
Ma 26/02 om 14 uur: bloemschikken
Vr 01/03 : heel de dag : complimentendag: wees niet zuinig op een bemoedigend woord!
Vr 01/03 om 9.30 uur: zentangle
Krokusvakantie:
Di 05/03 om 9.30 uur: kinderatelier: knutselen met wol : inschrijven : 2 euro, 
drankje inbegrepen
Di 05/03 om 14 uur: vier mee met ons Carnaval : geniet van het optreden van 
Dany. Hij brengt evergreens, sfeermuziek en ambiance : inschrijven kan nog!
Wo 06/03 om 10 uur : boekvouwen voor kinderen : een leuke bezigheid met 
prachtig resultaat

2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Ma 18/02 om 14 uur: voordracht Jef: “Strauss dynastie”.
Di 19/02 om 13 uur: naai en brei atelier Moeders voor Moeders.
Do 21/02 om 14 uur: smul: pannenkoeken met kinnekessuiker of siroop. Wil je 
zeker zijn van je stuk, bestel dan je pannenkoek op voorhand. 1.50 euro.

geeft je zekerheid van je zitje.
Do 28/02 om 10 uur: computerclub.

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

Wo 20/02 om 10 uur: digi- spreekuur
Do 21/02 om 13.30 uur: PC opfriscursus
Elke vrijdag om  9.30 uur: Spaanse conversatie

Di 26/02 om 9.30 uur: centrumraad
Do 28/02: 20 uur: bezoek sterrenwacht
Ma 11/3: naald en draad

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 ???

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

Gevraagd:
STUDENTEN

v. zat. en/of zon.

STUDENTEN 
OF FLEXIJOBS 

v. woe., do., vrij.

BROOD 3+1 GRATIS
Bakkerij Van Hunsel 

Patio Donk
03/645 04 47

Kleine en grote renova-
tiewerken. 0483/159 938

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

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

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

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

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

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

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

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

Seniorenfeest 
dinsdag 26 februari 2019, woens-
dag 27 februari 2019. een feest-
namiddag in de Ruiterhal van het 
Cultuur Centrum Brasschaat met 
optreden van Dennie Damaro 
en Lissa Lewis deuren om 13u – 
aanvang om 14u, toegangsprijs: 
7 euro organisatie: Brasschaatse 
Seniorenraad en Vzw +3 centrum 
Brasschaat Kaarten enkel te ver-
krijgen bij de Bonden en op het 
secretariaat van de Remise

Te koop: Eiken tafel 
+4stoelen. Klassiek.Oor-
sprong De Jongh. Rond 
120 cm diam Ovaal 160 
cm. € 200. 0478 432 026

 een-
malig of structureel. 
Bel me, betrouwbaar 
en gezellig gezelschap. 
€10,- p.u. (Exc. benz.) 
0485/532 725
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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

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

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

Reserveren:

Tel. 03 663 09 27 Gastronomisch oester- & kreeftenfestival
Zondag 3 maart 2019

Ontvangst met bubbels tussen 12.30 uur en 13.00 uur in ons gezellige Klokkenhof
All-in €89 Bob € 79
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J  U  W  E  L  I  E  R  S

BARCELONA

BELEVENIS
SHOPPEN

23 februari 2019

Ontdek de vele gezellige winkels.
Laat je verrassen door persoonlijk advies.

www.brasschaat.be
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Toyota Van Dijck
Ringlaan 2 – 2960 Brecht
Tel: 03 313 05 79

Afgebeeld voertuig met opties. (1) Optioneel, niet verplicht aanbod voorbehouden voor particulieren en geldig van 05.02.2019 tot 28.02.2019 of zolang de voorraad strekt, bij aankoop van een nieuwe Yaris Hybrid bij de deelnemende verdelers 
in het erkende Toyota-netwerk in België. Berekeningsdetails voor een Yaris Hybrid: tankkaart met een waarde van €3.500, gemiddeld verbruik van 5,3  l /100 km (volgens de gedetailleerde testrit, verschenen in le Moniteur/Autogids), prijs van 

|    |  www.toyota.be

YARIS HYBRID

TANKK AART

GRATIS
40.000 KM

Bij aankoop van een Yaris Hybrid 
ontvangt u een gratis tankkaart 

zuinige Hybride motor betaalt 
u pas binnen 2 of 3 jaar voor het 
eerst voor uw benzine… misschien 

 (1)

VERLENGDE 
SALONAANBIEDING

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

Op 3 maart organiseert vzw De Gambiavrienden hun jaarlijkse 

VZW DE GAMBIAVRIENDEN 
ORGANISEERT JAARLIJKE 

FILM/FOTONAMIDDAG

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71

 Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. 
Zaterdag en zondag gesloten.

 niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 

Slagerij
RIJMENANTS

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
Koks • Hulpkoks

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

 
Brasserie

De Hoge Boom
 

 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Vrouw zkt werk

koken. 0486/944 454

Ik zoek werk r

414

PARKETVLOER: 

GUVA parket Tel. 03/

App. te huur:

Magazijn te huur:

113

Ik  koop col lect ies 

0475/376 496

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 

59 j., lieve man zoekt 



parkbodeactueel

De voorbĳ e jaren was het aantal vrĳ e plaatsen 
voor deze scholen kleiner dan het aantal in-
schrĳ vingen. Met deze aanmeldingsprocedure 
geven we alle toekomstige leerlingen gelĳ ke 
kansen, zonder te moeten kamperen.

samen digitaal aanmelden 
voor 3 basisscholen

Alle toekomstige leerlingen gelĳ ke kansen 
geven, zonder te moeten kamperen.

• Voor welke klassen meld je aan?
» Kleuters geboren in 2017, 2016, 2015 

en 2014. Meld ook aan als je kind in 
het schooljaar 2019-2020 nog niet naar 
school gaat!

» Alle klassen van de lagere school.

Op 1 maart 2019 starten openluchtschool Sint-Ludgardis, 
Gibo-Mariaburg en GO! Freinetschool Toverbos 

met digitale aanmeldingen voor het schooljaar 2019-2020.

• Voor wie meld je aan?
» Broers en zussen van kinderen die school-

lopen in één van deze drie scholen.
» Kinderen van schoolpersoneel.
» Nieuwe kleuters en leerlingen.

Broers/zussen van bestaande leerlingen en kin-
deren van schoolpersoneel hebben voorrang. 
De scholen reserveren plaatsen voor indica-
torleerlingen. Dat zĳ n kinderen van moeders 
zonder een diploma secundair onderwĳ s, of 
kinderen uit een gezin dat vorig schooljaar een 
schooltoelage kreeg.

Toewĳ zing van overige plaatsen als volgt:
» schoolkeuze
» wandelafstand tussen domicilieadres van 

je kind tot offi  ciële adres van de school
» lottrekking (bĳ  gelĳ ke wandelafstand)

Hoe inschrĳ ven
Digitaal inschrĳ ven kan v
tot en met 29 maart 2019
http://aanmelden.brass
waarop je je kind aanme
op de toewĳ zing van de 
Er is dus geen tĳ dsdruk. 
dag 29 april 2019 weet je

Denk mee na over de toekoms

We willen onder de term kernve
onderzoeken hoe we in de kom
genaam wonen, werken en leve
garanderen in onze gemeente. 
brengt de gemeente op vele vla
het karakter van haar woon- en
groenstructuren, toegang tot on
mobiliteit en veel meer. De stud
opgestart. In een eerste fase de
woonkwaliteit die afgestemd is
toekomstige woonnoden, en ho
detailhandel kunnen ondersteu

Onze gemeente kĳ kt steeds richting 
toekomst, en we weten dat er heel wat 

uitdagingen aankomen: vergrĳ zing, klimaat-
verandering, het mobiliteitsvraagstuk, 

veranderingen in het winkelgedrag... 
Daarom gaan we samen met ontwerp- en 

studiebureau BUUR op zoek naar uitdagin-
gen én opportuniteiten voor Brasschaat.
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KLEUTERSCHOOL LAGERE SCHOOL
geboren in plaatsen leerjaar plaatsen

Gibo Mariaburg
Annadreef 7
T 03 664 46 37
www.gibomariaburg.be

2017 48 1e 1
2016 0 2e 0
2015 0 3e 0
2014 0 4e 0

5e 6
6e 1

openluchtschool 
Sint-Ludgardis
Donksesteenweg 150
T 03 651 86 07
www.sintludgardis.be

2017 100 1e 0
2016 0 2e 3
2015 0 3e 1
2014 0 4e 13

5e 7
6e 6

GO! Freinetschool 
Toverbos
Lage Kaart 542
T 03 653 51 37
www.toverbos.be

2017 22 1e 3
2016 0 2e 0
2015 3 3e 0
2014 0 4e 3

5e 1
6e 0

Een aangename manier om je zaterdagmiddag 
door te komen: het matineeconcert van de ge-
meentelĳ ke academie voor Muziek  en Woord. 
De academie opent zĳ n deuren voor iedereen. 

matineeconcerten 
muziekacademie

Een moment waarop de studenten het beste 
van zichzelf laten zien. Een gevarieerd program-
ma gebracht door leerlingen met verschillende 
instrumenten. Geniet je graag mee van een 
streepje muziek, dan ben ook jĳ  van harte 
welkom.

Een moment waarop de studenten 
het beste van zichzelf laten zien. 

Beschik je niet over een computer of heb 
je hulp nodig bĳ  het digitaal aanmelden?  
Vraag info bĳ  de school van je eerste keuze. 

?
vanaf 1 maart, 12 uur, 
9, 12 uur, via de website 
chaat.be. Het tĳ dstip 

eldt heeft  geen invloed 
beschikbare plaatsen. 
Ten laatste op maan-

e of je een plekje hebt.

st van Brasschaat

ersterking
mende jaren aan-
en kunnen blĳ ven 
Het onderzoek 

akken in kaart: 
 winkelgebieden, 

ntspanning, 
die is pas 
enken we na over 
s op huidige en 
oe we de lokale 
unen.

Maak deel uit van deze studie! Neem deel aan 
het eerste participatiemoment op dinsdag 
26 februari vanaf 16 uur in het Gemeentehuis. 
We gaan die avond met jou niet alleen in op de 
ruimtelĳ ke uitdagingen binnen de kernen waar 
we als gemeente voorstaan, maar we vragen 
ook actief jouw input op de verschillende 
thema’s. 
Daarnaast speelt de hele avond de fi lm 
Plannen voor Plaats van Nic Balthazar, die 
naadloos aansluit op het thema. Wĳ  hopen 
alvast op jouw enthousiasme en aanwezigheid!’

 15



Brasschaatse Film,     Nr. 8,     20-2-2019  16

†
Degenen die ik liefheb verlaat ik

om degenen die ik liefhad terug te vinden.

Mevrouw

Jeanne Bielaer
Bonneke

echtgenote van de Heer
Frans Schoonjans

Geboren te Asse op 1 oktober 1928
en rustig ingeslapen te Brasschaat op 11 februari 2019.

Dit melden u:
Frans Schoonjans,

haar echtgenoot,

Erik † en Martine Schoonjans-Ghyselbrecht,
Vera † Schoonjans,
Robin en Els de Wolf-Schoonjans,

haar kinderen,

Jonathan, Sebastiaan en Annelore,
Olivier en Detje Aucremanne-Schoonjans,

Astor,

Axelle de Wolf,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De kerkelijke afscheidsviering, 
waartoe we u vriendelijk uitnodigen,

heeft plaats op woensdag 20 februari 2019 om 11 uur
in de kerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen, 

Bredabaan 1047,  Brasschaat-Maria-ter-Heide.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend leggen we haar te ruste in het familiegraf
op de begraafplaats van Brasschaat-Maria-ter-Heide, 

della Faillestraat.

Rouwadres : Familie de Wolf-Schoonjans,
Bredabaan 1059 - 2990 Wuustwezel

www.condoleances.be/johannabielaer

Quirijnen 03 650 15 15

†

Quirijnen 03 650 15 15

Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Zij was een sterke vrouw.

Met groot verdriet, maar vol van fijne herinneringen 
nemen wij afscheid...

Mevrouw
Marcelle De Keyser

Oprichtster van de firma DK Autoparts De Keyser

weduwe van de Heer
René Vlerick

Geboren te Merksem op 4 november 1924
en overleden te Malle op 10 februari 2019.

Dit melden u:

Roger en Paulette Vlerick-Elegeer
Géric en Nicole Vlerick-Faes
Patrick Vlerick †
Philippe en Bettina Vlerick-Baetens

haar kinderen,

Sophie Vlerick, Maxine, Thibaud
Jim Vlerick en Annick Van Kogelenberg
Thierry en Caroline Vlerick-Van Loon, 
Violette, Rosalie, Alice
Dave en Aline Raets-Vlerick, Jack, Juline
Julie Vlerick en Nick Heuring
Charlotte Vlerick en Sebastiaan Vanhecke, Luísa
Carole Vlerick en Jan Van der Taelen

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Gilberte † Matheysses-De Keyser
Yolande Snoeckx-De Keyser

haar zussen,
haar schoonbroer en schoonzus, 
haar neven, nichten, achterneven en achternichten.

Het afscheid heeft plaatsgevonden in besloten kring.

Met dank aan de mensen 
die haar met liefdevolle zorgen hebben omringd.

Condoleren,
Zonnedauw 22 - 2970 ‘s Gravenwezel
condoleances.be/marcelledekeyser

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:

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

KURT koopt voor 
eigen rekening!

Heeft u een woning, 
bouwgrond,

projectgrond of 
afbraakpand?

Discretie verzekerd!

0475 421 326
coolmorenv@gmail.com

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

20e Rommelmarkt IPA 
voorkempen, zondag 3 
maart 2019 van 10u tot 
17u in de Ruiterhal, park 
Brasschaat.

Alg. Renovatie, schild., 
Lamin. 0485/ 551 584

Tegelen, schilderw. bin. 
en buit., isol., elektr, dakw., 
€10 p.u. 0485/585 825

Schilderwerken, tegels, 
laminaat, gypr., dakw. €10 
p.u. 0484/525 133

App. 2eV: lift, 
2 slp, liv., nw kkn, nw 
bdk, apart wc, autostaan-
pl. + fietsenberg. Vrij 1 
maart. Huurprijs: €790, 
tel. 0497/031 138 - 03/653 
19 08

Hondopvang tante B. Te 
Loenhout. Leven heel de 
dag in vrijheid, geen ken-
nels. Tel. 0472/191 258
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

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

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

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBERENDRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

STABROEK

HOEVENEN

HOEVENEN

HOEVENEN

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

€ 109.000

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

€ 325.000

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 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

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

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

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

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

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

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

 

€ 179.500

HOOGHUISSTRAAT 28
Woning met zij-ingang rustig gelegen in een dood-
lopende straat in het cezntrum van Hoevenen. Dit 
te moderniseren eigendom beschikt over 2 slaap-
kamers, zij-ingang en tuin van 70 m². EPC: 1043

€ 169.500

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

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

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

€ 209.000

BRASSCHAAT

SCHOTEN

STABROEK

BRASSCHAAT

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

KLEINE MOLENWEG 90
Ruime gezinswoning op een perceel van 350 m² 
gelegen nabij het centrum van Stabroek. Deze 
verder te moderniseren woning beschikt over 
3 ruime slaapkamers, garage met nieuw dak, 
nieuwe badkamer, koer en tuin van 110 m². Vele 
mogelijkheden. EPC: 625

€ 249.000

LANGESTRAAT 39
Gunstig gelegen HOB met 3 slk en ruime losstaande 
garage op een mooi perceel van 461 m².De woning 
is voorzien van alle modern comfort en instapklaar.
Aangename rustige ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ 
nabij winkels,scholen en openbaar vervoer.
Alle modern comfort.INSTAPKLAAR! EPC: 567

€ 398.000

STABROEK
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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

KAPELLEN
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

(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)

EKEREN
KLOOSTERSTRAAT 8
Handelsgelijkvloers met appartement erboven 
gelegen in het centrum van Ekeren. Het gelijkvloers 
is ingericht met wachtruimte, loketten, bureelruimte 
met airco en ingemaakte kasten, toilet met handen-
wasser, keuken en tuin. Op de verdieping vinden 
we een appartement met 2 slaapkamers en terras. 
Ideaal om te verhuren. EPC: 335
€ 249.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG)

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

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG)

(GVG-WG-GDV-GVKR-GVV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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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

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

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

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

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

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

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

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

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
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ZATERDAG 23 FEBRUARI 
GUYOTDREEF 26· BRASSCHAAT

 03 653 30 03 |  03 653 01 01

304 m2 5 2 2/42.256 m2

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*

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
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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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

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

Brasschaat heeft oog voor de gezondheid van haar burgers en geeft ze een duwtje in de rug naar 
voldoende beweging. In het voorjaar worden er verschillende acties opgestart. 
Hou je van de natuur, de frisse lucht en een goede wandeling? Dan kan je inschrijven voor Wandel 

Het wandelproject brengt mensen met en zonder beperking dichter bij elkaar door samen steeds 
langere wandelingen te maken in de Brasschaatse Bossen. De startlocatie is niet altijd dezelfde. 

inschrijvingsgeld bedraagt €20. Inschrijven kan van 22 februari tot 15 maart. 

je veilig  in een groep kan rijden. De Brasschaatse Wielerclubs zorgen voor enthousiaste begelei-

mountainbike nodig en een helm. Het inschrijvingsgeld bedraagt €25. Wil je meer info, ga dan naar 
-

tepark Brasschaat. 

webshop vrije tijd www.brasschaat.be

FIT DE ZOMER IN

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

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

www.goldcompany.be

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

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

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

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
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Geniet deze maand van onze actievoorwaarden!

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  10:00 - 12:00 
                  13:00 - 15:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

Als onafhankelijke schatter
bereken ik de correcte marktprijs

Ervaren, snel en duidelijk,
forfait van 

€ 79 incl. btw 

Bel naar 0497/572 160
of mail naar

hubert.hollemaert@telenet.be

WAARDE VAN UW WONING KENNEN ?

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.

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

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.
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)

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)

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Dameskapper aan huis!! 
Ervaren en niet duur. 
0471/038 747

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

TAALCURSUSSEN 
VOOR OP REIS

In het Dakhuus is het meren-
deel van de taalcursussen 
gestart, maar na de Krokusva-
kantie kan je in het vormings-
centrum nog een taalcursus 
Spaans-, of Italiaans ‘op reis’  
volgen. In acht lessen maak je 
op een actieve manier kennis 
met de taal van je vakantieland. 
De klemtoon ligt op verschil-
lende situaties die je op (zaken)
reis kan tegenkomen: openbaar 
vervoer, contacten leggen, ho-
tel en restaurant, winkelen enz. 
Graag meer info? Neem een 
kijkje op www.dakhuus.org, bel 
naar 03/633 1 696 (ma en do : 
13.30-16.30u, woe 17-18.30u) 
of mail naar info@dakhuus.org
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BELEVENISSHOPPEN ZATERDAG 23 FEBRUARI

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:

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

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

Op 5 februari vond het eerste praatcafé dementie Noorderlicht plaats in Brasschaat. Voorheen was 
Kalmthout de gastgemeente, in 2019 is dit Brasschaat. Jullie waren talrijk aanwezig.  Bij deze een 
warme oproep voor de volgende editie op 7 mei. Om 19.30 uur start dan het praatcafé in diensten-
centrum Vesalius, we voorzien een geschikte ruimte. Deze keer richten we ons op mantelzorgers 
met het thema “Soms ben ik zo moe”.

EERSTE PRAATCAFÉ DEMENTIE
NOORDERLICHT SCHOT IN DE ROOS

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.be

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Winterconcert met kaas
en wijn  bij Kon. Harmonie

De Jonge Scheuten in 
Wuustwezel

2019 wordt een jaar met een 
rode strik want kon. harmo-
nie De Jonge Scheuten uit 
Wuustwezel bestaat dit jaar 
140 jaar en dat gaan we uitge-
breid vieren in de 3 concerten 
die gepland staan. Het eerste 
cadeautje wordt geopend op 
22 februari om 20.00 uur, de 
start van dit feestelijk jaar en 
van dit 3-daagse weekend. 
De harmonie o.l.v. Raf Van 
Looveren geeft het startsein 
van deze concerten op vrijdag 
22 februari en op zaterdag 23 
februari telkens om 20.00 uur 
en zondagmiddag 24 febru-
ari om 15.00 uur sluiten ze het 
weekend af. Dit weekend gaat 
door in de chalet, Trefpunt 1 
te Wuustwezel. Een verteller 
neemt u mee op een muzi-
kale reis rond de wereld en de 
harmonie laat de toehoorders 
genieten van prachtige mu-
ziek uit alle windstreken: de 
Balkan, Schotland, Frankrijk, 
e.a..... Laat je meevoeren op 
de wondermooie klanken van 
deze schitterende stukken. 
Ook onze jeugd, DJS Resis-
to, kan niet achterblijven. Zij 
zijn immers de toekomst van 
onze harmonie. Op dit jubile-
umweekend treden zij aan en 
laten zij zich horen met een 
eigen programma o.l.v. San-
der van der Kloot Die avond of 
middag kan dit onder het ge-
not van een kaasschotel (12 of 
16 euro, inkom incl.) of koude 
schotel (16 euro incl. inkom) 
met een frisse pint of heer-
lijk wijntje overgoten. Vooraf 
inschrijven graag op tel. 
03/669.96.89 of reservaties@
dejongescheuten.be. Zon-
dagmiddag 30 juni Summer 
Sound festival aan de chalet, 
Trefpunt 1 Zaterdagavond 5 
oktober. Afsluiting 140 jaar 
Harmonie met een speciaal 
programma met zang en mu-
ziek in GC Kadans.
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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

 
Belegger zoekt

opbrengsteigendommen
eventueel met werk aan.

Meer dan 20 jaar ervaring.
Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Vermeiren Jef BGR. Gsm 0475.22.61.92
Container vervoer van stort en derden tot 12 ton.

Grondwerken voor particulieren met kraan tot 6 ton. 
Bomen afsnoeien. Gevel en dakreiniging. 

TE KOOP: ZWARTE EN AANVULGROND
info@vermeirenjef.be St’Job In’t-goor

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 

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

Ontdek nu onze 
BATIBOUWCONDITIES BATIBOUW 2019

Onderzeel 7 i.z. Bosduin
2920 Kalmthout
t +32 3 666 81 14   
info@tilborghshout.be
www.tilborghshout.be

Algemene houthandel  I  Stalen deuren  I  Binnendeuren   
Parket & laminaat  I  Maatkasten in bouwpakket

MOREL
ELEKTRO SERVICE

zoekt

MEDEWERKER
voor residentiële elektrische installaties

EEN GOEDE BASISKENNIS IS VEREIST

Graag uw CV mailen naar donny@wdmes.be of wim@wdmes.be
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Op de foto: medewerkers SVK Het SaS die in de bloemetjes worden 
gezet (voorste rij); coördinator Yann Blommaerts (achterste rij links, 
met micro); voorzitter Ann Pycke (achterste rij rechts); Jo Casaer, 
medeoprichter en eerste voorzitter (achterste rij, 2de van links).
Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Het SaS met zetel aan de Nijver-
heidsstraat 3 in Sint-Job-in-‘t-Goor is nu 20 jaar actief. Het ont-
stond in 1999 vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij De 
Voorkempen-Helpt Elkander. Dit gebeurde vanuit de bekommernis 
om kwetsbare doelgroepen op weg te helpen om een betaalbare 
huurwoning te vinden en hen verder te begeleiden. Op dit moment 
beschikt Het SaS over 300 ingehuurde woningen. Voor de nabije 
toekomst is het de bedoeling dat aantal nog sterk te doen stijgen.
Het SVK huurt woningen van privéverhuurders tegen een aanvaard-
bare huurprijs en verhuurt die door aan kandidaat-huurders. Het 
SVK vormt zo de schakel tussen de eigenaars van een pand en de 
huurders. Deze formule biedt voordelen voor de eigenaar (verhuur-
der), de huurder en voor de particuliere huurmarkt. De verhuurders 
worden verlost van de administratieve last van het verhuren en ze 
zijn zeker van hun inkomsten in ruil voor een redelijke huurprijs. Als 
kerntaak begeleidt het SVK de huurder bij het respecteren van de 
huurovereenkomst. Het SVK waakt ook over de kwaliteit van de wo-
ningen. Voor de huurders betekent het verkrijgen van een huursub-
sidie een groot voordeel. De OCMW’s van Brasschaat en Brecht, 
huisvestingsmaatschappij De Voorkempen-Helpt Elkander en het 
provinciebestuur Antwerpen namen in 1999 het initiatief tot de op-
richting van SVK Het SaS. Grote bezieler was Jo Casaer, toenmalig 
voorzitter van OCMW Brasschaat. Hij werd meteen ook de eerste 
voorzitter van SVK Het SaS. Huidig voorzitter Ann Pycke neemt 
binnenkort afscheid van deze functie. Als gevolg van de voorbije 
gemeenteraadsverkiezingen wordt de raad van bestuur opnieuw 
samengesteld. Sinds 2005 is SVK Het SaS erkend door de Vlaam-
se overheid. Het werkingsgebied omvat de gemeenten Brasschaat, 
Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, 
Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel en Zoersel. Het SVK is een 
samenwerkingsinitiatief van liefst 17 partners: 12 gemeentebestu-
ren ten noorden van Antwerpen, sociale huisvestingsmaatschappij 
De Voorkempen-Helpt Elkander, huisvestingsmaatschappij De Ide-
ale Woning, Openluchtopvoeding vzw, OC Clara Fey en CAW.

SOCIAAL VERHUURKANTOOR 
(SVK) HET SAS IN SINT-JOB-
IN-‘T-GOOR WORDT 20 JAAR

Foto: Paul De Groot

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

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

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

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

Ervaren Oppas gezocht 

-

TE KOOP: -

-

Schilder-/behangwer-
ken 

-

Alle renovatiewerken, 
-
-

Te koop: 

-

20e Rommelmarkt IPA 
voorkempen, 

Man zoekt werk, tuin, 

TUINENKRISHERREMANS.be

0477 261 353
Zoekt u een loodgieter? 

Voor alle klussen in en 

Tuinonderhoud, 
-
-

-

-

Schittering in Kinepolis   
De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert op 
zaterdag 23 februari 2019 van 12u tot 18u en zondag 24 fe-
bruari 2019 van 10u tot 17u30 haar Internationale mineralen-, 
edelstenen- en fossielenbeurs ‘IMRA 2019. Het gebeuren vindt 
plaats in het ‘Event Center’ van KINEPOLIS – (Zaal Hollywood) 
– Groenendaallaan 394 – ANTWERPEN. Bereikbaar met tram-
lijn 6. Door zijn grote verscheidenheid aan mineralen, fossielen, 
edelstenen, sieraden, kunstvoorwerpen, instrumenten, gereed-
schap en vakliteratuur is deze beurs beslist de moeite waard. 
IMRA 2019 zet de deuren niet alleen open voor specialisten ter 
zake. Iedereen die beroepshalve of vanuit liefhebberij met deze 
tak van de natuurwetenschappen te maken heeft, voelt zich er-
door aangetrokken. Ook de toevallige bezoeker raakt ongetwij-
feld geboeid door die fascinerende wereld van mineralen, door 
die wonderbaarlijke pracht aan kleuren en kristalvormen... Ook 
juwelen met mineralen en fossielen schitteren in al hun pracht. 
Tijdens de beurs kan men ook nu weer gratis zijn edelstenen 
op hun echtheid laten onderzoeken (voor zover men aan de 
vraag kan voldoen). Kinderen mogen zelf aan de slag bij de 
demonstraties fossielen prepareren. Bezoekers kunnen gratis 
deelnemen aan de wedstrijd om een mooi mineraal te winnen. 
In het cafetaria zijn broodjes en drank verkrijgbaar. Inkom 5€ 
per persoon – kinderen tot 12 jaar gratis. Gratis parking. Wie 
meer inlichtingen wenst over deze beurs kan hiervoor best con-
tact opnemen met Suzy Hofmans, Tel.03/569 01 75 – GSM: 
0496-14 65 03 of per E-mail: suzy.hofmans@telenet.be - info@
acam.be  website: www.acam.be

TAALCURSUSSEN 
SPAANS- OF 
ITALIAANS- 

VOOR OP REIS
In het Dakhuus is het meren-
deel van de taalcursussen 
gestart, maar na de Krokus-
vakantie kan je in het vor-
mingscentrum nog een taal-
cursus Spaans-, of Italiaans 
‘op reis’  volgen. In acht les-
sen maak je op een actieve 
manier kennis met de taal van 
je vakantieland. De klemtoon 
ligt op verschillende situaties 
die je op (zaken-)reis kan 
tegenkomen: openbaar ver-
voer, contacten leggen, hotel 
en restaurant, winkelen enz. 
Graag meer info? Neem een 
kijkje op www.dakhuus.org, 
bel naar 03/633 1 696 (ma en 
do : 13.30-16.30u, woe 17-
18.30u) of mail naar info@
dakhuus.org

Droom je van een ei-
gen ecologische -

-
-
-

Te huur: 
-

Te koop gevraagd: 
-
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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!

(vg,wp,gmo,gvkr) EPC 483 kWh/m²

KAPELLENBOS

TOPkwaliteit villa op ca 6.700m². 
Ruime living op kasteelvloer + 
OH, bureel, ingerichte keuken, 

2 à 5 slaapk, 2 badk, pracht tuin, 
dubbele garage, wijnkelder, zeer 
ruime verder in te richten zolder, 

enz.  

BUITENKANS!

€ 795.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2019

K
w

aliteit in vastgoed!

44 jaar GROUP B

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

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

JAAN BAL (AC BREAK) PAKT BELGISCHE 
TITEL ZEVENKAMP INDOOR NA BESTE 
WERELDJAARPRESTATIE – 5820 PUNTEN
Het zat eraan te komen na de Vlaamse 
Kampioenschappen indoor eind januari 
was al duidelijk dat Jaan in vorm was. 
Met een tijd onder de 7 seconden op 

pen in Gent afgelopen weekend (2 en 

naam van Vincent Stas. De manier 

seerde was prachtig om te zien en te 
volgen. 6 van de 7 proeven werden gewonnen door Jaan.

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.).  

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 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

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
AANKOOP VAN ALLE 
WAGENS, met of zonder 
schade. Vlot en correct af-
gehandeld! Erkende han-
delaar. T. 0476/749 178

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

Vrouw zoek t  werk , 
poetsen, strijk, babysit. 
0486/532 677

Vr. zoekt werk, schoonm., 
strijk, babysit. 0486/710 
541
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MAANDAG    18
DINSDAG    19
WOENSDAG 20
DONDERDAG  21
VRIJDAG      22
ZATERDAG   23

Ophaling huisvuil februari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil febr./maart

GFT

MAANDAG   25
DINSDAG   26
WOENSDAG  27
DONDERDAG   28
VRIJDAG     1
ZATERDAG     2

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):

23-24/02 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

23-24/02 Mertens Els 0478/259 198

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 

23-24/02 Dr. Buschman 03/666 06 55

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

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

Tentoonstelling Jan Frans Simons
Naar aanleiding van het honderdste overlijdensjaar van kunstschilder Jan Frans 
Simons op 21 februari 2019 heeft de Jan Frans Simons vzw zich geëngageerd om 
de kunstenaar met een tentoonstelling te herdenken. Deze tentoonstelling vindt 
van zaterdag 16 t/m zondag 24 februari 2019 plaats in de Sint-Jozefskapel, Au-
gustijnslei 76, 2930 Brasschaat en is van 14 tot 18 uur gratis toegankelijk. Op 
deze tentoonstelling worden 58 schilderijen getoond. Er is ook een Oeuvrecatalo-
gus voorzien die men op de tentoonstelling kan aankopen. Voor deze gelegenheid 
heeft de Jan Frans Simons vzw ook het initiatief genomen om het zwaar gehavend 
familiegrafmonument op de begraafplaats van Maria-ter-Heide te restaureren en 
in zijn originele toestand te herstellen. De Brasschaatse restaurateur Albert Everts 
heeft met kennis van zaken deze werken in de periode van 1 juni tot 31 oktober 
2018 uitgevoerd. Jan Frans Simons werd geboren te Antwerpen op 5 september 
1855. Zijn ouders woonden toen aan de Aardendijk Nr. 65 dat zich destijds situ-
eerde aan de Oude Leeuwenrui, tegenover het Felixpakhuis, waar de familie een 
graanhandel uitbaatte. Als opgroeiende knaap kon Jan Frans Simons het tekenen 
niet laten en ofschoon zijn vader zijn zoon liever als handelaar door het leven had 
zien gaan, droomde deze jongeling ervan om kunstenaar te worden. Na enkele 
omzwervingen via de graan- en fruithandel namen zijn ouders in Brasschaat een 
brouwerij over. Deze gebouwen werden later verkocht, nadat hij aan de Bredabaan 
(Huidig Nr. 570 in de wijk Driehoek) een nieuwe woning (Villa Rubens) had opge-
richt. In 1879 debuteerde de toen vierentwintig jarige kunstenaar op een tentoon-
stelling te Antwerpen met Jo, haar lieveling, een werk dat een jonge boerenvrouw 
voorstelt die een kalfje te drinken brengt. Het is met dergelijke volkse taferelen dat 
Jan Frans Simons het meest gekend is. Wij vermelden ondermeer: De Ossen-
koers, Het Werkongeval, De Processie te Brasschaat, De Varkensslachter, maar hij 
was ook een uitstekend portrettist. De Eerste Wereldoorlog liet onze levenslustige 
kunstenaar niet onberoerd want een veroordeling van duizend mark boete en een 
verblijf van drie maanden in de gevangenis, hem opgelegd door onze Duitse bezet-
ter, hadden zijn gezondheid terdege aangetast. De Duitse overheerser voelde zich 
namelijk gehekeld door het schilderij ‘Zijn stervend oog herkende mij nog’ omdat er, 
zoals de overlevering ons leert, in een strijdtafereel Duitse pinhelmen werden afge-
beeld. Na de beproevingen en de ontberingen van het oorlogsgeweld overleed Jan 
Frans Simons te Brasschaat op 21 februari 1919 aan de Spaanse griep. Sindsdien 
rust hij op de begraafplaats van Maria-ter-Heide waar later ook zijn echtgenote en 
de drie dochters in de familiegrond werden ondergebracht.
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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)

Van Roy Philippe  0493.04.04.40

Van Riel Philippe  0472.60.60.09

BEZOEK ONZE TOONZAAL
Miksebaan 5 • 2930 Brasschaat

Open van dinsdag tot vrijdag van 13 tot 18u en zaterdag van 10 tot 16u

DE BADKAMERSPECIALIST
IN UW BUURT

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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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

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

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

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

In- en verkoop 
van oud goud 

en juwelen

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246 • Brasschaat
T.: 03 430 20 83

info: 0497 431 767 

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

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

Remorken divers okkasie 
zandvliet kastwagens als 
nieuw 0473/193453 

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


