BREDABAAN 358
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Alle kleurschakeringen tot leven gebracht

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.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP

62e Jaargang

nr. 21

Tel. 03/225 50 00

-

Koop één van de QLED tv’s en maak kans op een diamant t.w.v. € 3.000.

24 mei 2017
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GRATIS
SCHATTING

LAATSTE WEEK

0478/42 27 57

DE GELDER
FASHION

kom
langs
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

ZOMERKLEEDJE SNEL GEMAAKT
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat
03/651 85 14
ma: 10-17u di-za: 10-18u
dinsdag gesloten

-25%
KORTING *
op alle hemden
*Bij aankoop vanaf 2 hemden

Suits Direct
Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor
03/636 43 90
di-za: 10-18u

Strijkvrije hemden

www.degelderfashion.com

Wij maken er
iets moois van!

Ontdek deze collectie
van tijdloze monturen.
NATAN Nu bij Spooren.

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

EYEWEAR

$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH
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Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88
info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

Brasschaatse Film,

Nr. 21,

24-5-2017

Huishouden is meer dan poetsen!

Comforthome
Wij helpen
graag in huis!
Opruimen, poetsen, afwassen,
strijken, ramen lappen,
boodschappen doen,
kleding wassen, koken,
kleine verstelwerkjes,
...

2

QQQQQQQQQQQQ
PARKETVLOER: reinigen, herstellen of opschuren. GUVA parket Tel. 03/
677 10 26; info@guva.be
QQQQQQQQQQQQ
AANKOOP ALLE WAGENS, jong & oud, met of
zonder schade. Erkende
handelaar. Voor meer info
0476/749 178
Wij komen uw strijk thuis
halen en terug brengen.
GSM 0488/863 673

• Maaltijdcheques
• Uurrooster aangepast aan
privé situatie
• Administratieve ondersteuning
• Langdurige tewerkstelling

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, QDELM NUXLVSXQW %RWHUPHON



Ik let op uw huisdieren.
GSM 0466/423 250



Gezocht: granny/nanny
te Brasschaat voor naschoolse (thuis)opvang
(met auto). Op ma., di. en
do. van 15.15 tot 18.15
u. voor kindje van 3 jaar.
GSM 0496/590 903



Algemene
glaswas
Reinigen
van koepels
Carports
Cornishen
Afwassen
houtwerk

zelfwerkend
patroon

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

Garagepoorten

Juf van de lagere school
geeft bijles, alle vakken.
0479/258 052

0489 87 30 62



• Correcte verloning met premies

Klaar terwijl U wacht





Wij zijn
steeds op zoek
naar enthousiaste
werknemers!

Gebit
gebroken?

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



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

Alle tuinwerk met ervaring, hagen scheren.
0474/453 834
QQQQQQQQQQQQ

Leegmaken
dakgoot

Na 15 jaar
ervaring nu op
zelfstandige
basis

Den Hert 15 - 2970 Schilde - javaca@telenet.be
Pannenkoekenslag

&KLUR NDDUW HQ Y]Z ¶W 9ROFN RUJDQLVHUHQ RS  MXQL QDDU JRHGH
MDDUOLMNVHJHZRRQWHHHQSDQQHQNRHNHQVODJ,HGHUHHQLVZHONRP
YDQDIXYRRUHHQOHNNHUHSDQQHQNRHNHQHHQJH]HOOLJHEDEEHO
9RRUGHNLGVLVHUHHQVSULQJNDVWHHOHQJULPHYRRU]LHQ)HHVW
DGUHVORNDOHQ&KLUR.DDUWLQGH5XVWRRUGOHL

BELASTINGBRIEF

Belastingadviseur komt
bij u thuis en berekent uw
voordeel.Tips voor 2018.
0486/38.22.28
QQQQQQQQQQQQ
Tekenclub voor beginnelingen. Info 0472/692 256



Comforthome

Augustijnslei 39 • Brasschaat • 03 651 90 97
www.comforthome.be • info@comforthome.be

Restaurant - Brasserie

De Roode Leeuw
Gezocht

ter versterking van ons team:

VOLTIJDSE KELNER
met ruime restaurant ervaring
Weekend extra's of flexijob

Braziliaanse vrouw zoekt
werk als poetsvrouw, heb
goede referenties. GSM
0476/392 068 Sueli

VERWARMINGSBEDRIJF DE CUYPER

Brechtsebaan 36 • 2900 Schoten • T. 03 651 63 64 • www.decuyperbvba.be

LAAT UW CENTRALE VERWARMING
CONTROLEREN EN REINIGEN

VOORJAARSACTIE -10% KORTING*

- onderhoud gasinstallatie*
- onderhoud stookolie installatie*
- onderhoud schoorstenen met attest

STUDENTEN

* Actie geldig van 15 maart 2017 tot 31 mei bij aangifte van bon

0486/23 43 64 (vanaf 12u)

(pQERQSHUNODQWHQNHOJHOGLJRSRQGHUKRXGQLHWRSRQGHUGHOHQ
RIZLVVHOVWXNNHQQLHWFXPXOHHUEDDUPHWDQGHUHDFWLHV

PHWDÀHYHULQJYDQZHWWHOLMNUHLQLQJLQJVHQYHUEUDQGLQJVDWWHVW
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NIEUW
TE BRASSCHAAT
SLAGERIJ

TRAITEUR

AVONDSHOP

RIJMENANTS

KIES NU JE
ZOMER-OUTFIT
EN ONTVANG EEN
MOOI ACCESSOIRE

Onze merken:

Bredabaan 169 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 651 55 35
Open di. t/m zat.: 10 tot 18u. |
Giovane Brasschaat
Deel ons op Facebook en maak kans op een bon van € 100,-

Wat is uw
gezonde mix?
Ontdek in een goed gesprek hoe u kiest voor
een gezonde mix van sparen en beleggen.
Net zoals Ingrid, Laurian en Thomas.

* Niet geldig op de modellen
WDD en WDB (W1 Classic)

52% sparen
48% beleggen

89% sparen
11% beleggen

68% sparen
32% beleggen

Geldig van 1 maart tot 31 mei 2017

Voor
meer
infonaar
surfwww.miele.be
naar www.miele.be
of ga langs bij:
Voor
meer
info surf
of ga langs bij:

Principaal:
nv
N A A Argenta
M K A N TSpaarbank
OOR
VE R SAVE L - VAN H E E S BVBA
Assuranties nv
Straat Argenta
nr – PC Gemeente

BREDABAAN 460 - 2930 BRASSCHAAT
Tel
03 653 16 00 | versavel-vanhees@argenta.be

E-mail
Uw appeltje
de| FSMA
dorst
• www.argenta.be
ON 0476.voor
108.761
48580
cAcB | RPR ANTWERPEN
ON xxxx.xxx.xxx | FSMA xxxxxcAcB | RPR xxx
Principaal:Argenta
ArgentaSpaarbank
Spaarbank
| Argenta
Assuranties
Principaal:
nvnv
| Argenta
Assuranties
nv nv

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

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
appeltjevoor
voordede
dorst
• www.argenta.be
Uw appeltje
dorst
• www.argenta.be
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 965 -  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

Zie ook www.argenta.be
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Brasserie

Wij zoeken voor snelle indiensttreding:

AUTOTECHNIEKER

Bredabaan 537
Brasschaat
03/653 20 77

Gemotiveerde M/V met ervaring

‘s Middags de
middaglunchmenu

Wij vragen:
-opleidingsniveau A2/A3 of gelijkwaardig door ervaring
-zin voor organisatie en orde
-ﬂexibiliteit
-samenwerking met collega’s

€

vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s
avonds op verzoek van
18 tot 19u.
reserveren is wenselijk
OP = OP!
De restaurantkaart en
seizoens menu’s blijven
beschikbaar tot 21u.

Wij bieden:
-een aangename werksfeer
-een aangepast loon met maaltijdcheques
-werk voor een modern merk met toekomst
Stuur uw c.v. met foto:
Garage S. Van Dongen nv
Bredabaan 745 • 2930 Brasschaat
Vandongen.brasschaat@peugeot.be

Garage Sven

Van Dongen nv

Michaël Petereit, Zaakvoerder • Zand 8 • 2930 Brasschaat

Luchthaven- en Privévervoer

T. +32 (0)3 653 53 61 • Gsm. +32 (0)495 11 72 78
www.brasscar.be • info@brasscar.be

BRASSCHAAT MODE

Originele retouches - Maatwerk
(heren en dames) - Begeleiding
naaiwerk - Tekenen patronen
Droogkuis
Zegeplein 5 - 2930 Brasschaat
0487 267 904
dindardershawi@hotmail.com

LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

1150

Naar jaarlijkse gewoonte gaat de MEGA SALSA NACHT door
op zaterdag 17 juni 2017 in de Ruiterhal (Gemeentepark 10),
te Brasschaat. Zoals steeds gebeurt deze avond volledig ten
voordele van het goede doel. Dit jaar gaan de baten naar www.
caluna-world.com
De opbrengsten zullen zeer goed kunnen aangewend worden
door de vzw CALUNA uit Kapellen voor hun project in Warang/
Senegal, een school voor dove kinderen, die geen toegang
krijgen tot onderwijs, maatschappelijk, sociaal en emotioneel
uitgesloten worden
Vzw CALUNA is al negen jaar actief in België, Guatemala,
Cambodja en Senegal en heeft sociale keukens in Ghana en
Indië, voor een 300-tal kinderen. Onderwijs, water, voedsel en
medische bijstand voor kansarme kinderen is hun dagelijkse
bekommernis. Alle kinderen hebben recht op een hoopvolle en
menswaardige toekomst. Het is met onstilbaar enthousiasme
dat CALUNA dagdagelijks ijvert om vele kinderdromen waar te
maken. De opbrengsten van deze MEGA SALSA NACHT gaan
dus voor 100% naar de werking van de school. Werkingskosten heeft Caluna niet die worden door een andere persoon
gedragen. Iets waar Caluna best trots op is. In eigen land geeft
CALUNA ook gratis workshops mondiale vorming in scholen
om kinderen bewust te maken van het leven elders. De avond
zelf starten we met Salsa initiatie-lessen. Gevolgd door het
live optreden van Orquesta Pegasaya, afgewisseld met DJ’s
El Patron en Pablo, die hun verdiensten in de Salsa wereld al
serieus hebben bevestigd en verschillende life act om u te verrassen. Om dit allemaal mogelijk te maken zijn er zo maar eens
eventjes een 80 vrijwilligers voor en achter de schermen. De
inkom is slechts 8 Euro in voorverkoop via megasalsanacht@
gmail.com. Aan de ingang betaal je 10 Euro. Verder zal men
de consummatie prijzen ook zeer democratisch houden. Allen
daarheen om deze zwoele en uitbundige avond niet te missen!!!

Woensdag 24 mei
Dagsoep
Varkensgebraad,
erwtjes en wortelen
'HVVHUWRINRႈH
Donderd. 25 mei
O.H. Hemelvaart,
Feestmenu,
3 keuze gangen, € 32
Vrijdag 26 mei
Dagsoep
Wiener Schnitzel,
Duitse sla, gebakken
aardappelen
'HVVHUWRINRႈH
Maandag 29 mei
Dagsoep
Konijnenbout met
champignonroom
'HVVHUWRINRႈH
Zaterdag en zondag
geen dagschotels maar
uw keuze “à la carte”.
U kan ons steeds
volgen op facebook of
www.2wheelers.be

TOTALE
UITVERKOOP
wegens verbouwingen

Van de Wiellei 96
Brasschaat
Tel. 03/651 39 69

www.luverdy.be

GROTE KORTINGEN
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www.bruvo.be

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S in ALUMINIUM & PVC
Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be

Alle dagen open van 10u-17u, zondag van 14u-17u

ALLE BEUKENHAGEN IN POT,
VASTE PLANTEN,
SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Jonge dame zoekt werk,
als poetsvrouw, kok., strijk
huish. 0488/211 829

Elekpro Elektriciteitswerken kleine en grote; klusjes. 0484/993 359

Gevraagd: gitarist-zanger
(slag, solo). Meer info
0477/941 523

Poetsvr., 23 j., zoekt werk
z. dienst.ch. in bezit van
auto. 0485/567 062

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

Te koop: salon 3 + 2-zit,
2 x 1-zit, draaist. plus tafel
€ 150. Tel. 0473/186 205

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280
LEVERING PLANTENLIJSTEN

Gespec. voetverzorgen
aan huis. Wendy Laureys,
0492/310 067

Zetelbedrijf
)LOLS0H\YLV+HUPDQ9DQ0LQQHEUXJJHQ

STOFFERING
=VVY OL[ Z[VɈLYLU ]HU
aL[LSZ ZHSVUZ Z[VLSLU
ILKKLU¯
4HH[^LYR ]HU aP[ LU
SPNTL\ILSLU ]VSNLUZ
VUaL JYLH[PLZ VM \^
VU[^LYW
2\ZZLUZ ]VVY \^
[\PUTL\ILSLU]LYHUKH
TV[VYOVTLJHYH]HUVM
IVV[ 4H[LYPHSLU ]VVY
KLKVLOL[aLS]LY
3DXZHOVOHL÷%UDVVFKDDW
7HO

www.HERFIL.be





VLQGV



Schilderen, bezetten,
behangen, tuinwerk.
0487/566 652 (Adriaan)





Ik zoek werk als poetsvr
erv en ref., serieuze aanb.
0483/092 627

67=(2(5;0,9,0:7(:,<901),>01:kom voor 16 juni
biometrisch

USA

rijbewijs

reispas

Indië

Nederland

EU-norm

identiteits
kaart

e-ID

kids-ID

5x5

5 pasfoto
5 pasfoto
5 pasfoto
YDNPDQVFKDS
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Verwenmama’s –papa’s gezocht voor blokkers:

Van 29 mei tem 23 juni willen we met de gemeente Brasschaat studenten de kans geven om in een rustige omgeving samen te studeren.
Elke weekdag zoeken we iemand die onze studenten in de watten wilt komen leggen. Zie jij het zitten om één of meerdere dagen van
XWHPXHQNHOHNDQQHQNRHWHNRPHQ]HWWHQVRHSRSWHZDUPHQIUXLWNODDUWHOHJJHQHHQNOHLQHDIZDVWHGRHQ«QHHPGDQ
]HNHUFRQWDFWRS
:DDU%LHOHEDOH(OVKRXWEDDQ QDDVWKHW]ZHPEDG &RQWDFW'LHWHU0H\QHQGRQFN[GLHWHU#ELHOHEDOHEH

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
rtingen
aantrekkelijke ko

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

Rolluiken
Zonnetenten
Screens
Verandascreens
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)
25 jaar ervaring

-

zelfwerkend patroon

Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e

•

info@poor tencentrale.be



QQQQQQQQQQQQ
Aanleg en onderhoud
tuinen, ontmossen gazon,
snoeiwerken.
Tuinwerken
Ronny Kanora
9ULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

QQQQQQQQQQQQ
Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
QQQQQQQQQQQQ
Inboedelopruiming van
zold. tot keld., huizen, app.
villa’s, magazijnen. Bij verkoop-verhuur, overlijden,
echtsch., bij failliet bedrijf.
GSM 0487/636 835
QQQQQQQQQQQQ
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Snoeien en vellen van
bomen, coniferen, hagen,
eigen hoogtewerkers, uitfrezen van boomstronken.
www.bomenvercammen.
be - 0474/895 028



Zwembad vuil, producten
bestellen, Poolboy bellen.
GSM 0495/515 033

BROOD – BANKET
BELEGDE BROODJES

ZOEK JIJ EEN LEUKE
JOB IN EEN
TOFFE WERKSFEER
Winkelmedewerker
M/V
&ƵůůͲƟŵĞϯϴƵͬǁĞĞŬ
Interesse?
Mail CV met foto naar
brasschaat@vanopstal-vanboxel.be
BREDABAAN 445
ϮϵϯϬZ^^,d
d>EZ͗Ϭϯ͘ϯϯϳ͘ϭϱ͘ϰϰ

Beeplant:
opening 8 juni!
hobby-plantenkwekerij &
pop-up in kapellen.
www.nicolas-janssens.be
QQQQQQQQQQQQ
Te huur: Côte d’Azur,
PORT-COGOLIN - gezellig, rustig app. vr 2-3
pers. Mooi terras met
zicht op Port-Grimaud.
Alle comfort, zwembad.
Gn huisdieren. Nog vrij
mei à € 550/wk en juni à
€ 650. GSM 0478/393 955
QQQQQQQQQQQQ
bomenpatrickgeerts@gmail.com
Vellen en snoeien van gevaarlijke bomen, coniferen
m. eig. hoogtewerk, frezen
van stronk. 0495/223 863



Vrouw zoekt werk, babysit, schoonmaken, strijk,
e.a.a.w. 0465/333 004



Schilderwerken binnen
en buiten. Senioren -10%,
gratis bestek, kwaliteitswerken. Snelle, propere
service. 0479 178 474



Braziliaanse vakman
zoekt werk als klusjesman
en tuin onderhouden, goede referenties. 0476/392
068 Nilson


Tuinman zoekt werk, erv.
en ref. 0487/439 279

7

Femma Ekeren- Donk

MXQL0LQLJROI:LM¿HWVHQQDDUKHW3DUNYDQ%UDVVFKDDWHQJDDQGDDUJH]HOOLJHHQSDUWLMWMH
PLQLJROYHQ1LHW¿HWVHUVNXQQHQPHHPHWGHDXWR*HHIRQVHHQVHLQWMH%LMHHQNRPVW=DDOGH1REHOH
'RQN-,FN[VWUDDW(NHUHQ'DWDMXQLHQVHSWHPEHU9HUWUHNRPXXU
2UJDQLVDWLH)HPPD(NHUHQ'RQN,QIR*1X\HQVWHO
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Grote jaarlijkse ROMMELMARKT aan de
Kerkedreef in MARIA-TER-HEIDE op zondag 17 september (met
cafetaria en fietsgravering). Prijs: € 3/meter. Dit
ten voordele van SAMANA
(Ziekenzorg) MTH (ook
steeds eigen stand). Contact en plaatsreservering:
Betty Germain, 03/663
38 80
QQQQQQQQQQQQ
Brasschaat, Pauwelslei
10, openlucht staanplaatsen op veilig privé terrein
voor aanhangwagens,
ladderlift, reeds 3 bezet.
GSM 0476/917 113

Kleine en grote renovatiewerken. 0483/159 938



Schilderwerken m. ref.,
binnen en buiten, GSM
0486/766 846





Gezocht: zaalhulp met
ervaring voor 2-3 avonden
per week in taverne De
Stal te Brasschaat. Goede
verdienste. JobstudenWHQ HQ ÀH[LMREEHUV ,QIR
Michel Hoppenbrouwers,
0479/859 680

KWALITEIT
VAKMANSCHAP
BETROUWBAARHEID



Man zoekt werk, tuin,
schoonm., strijk, schild.
0467/667 055



Opstijgend vocht in muren is
een erg vervelend probleem
dat muffe geuren en zelfs
gezondheidsrisico’s met
zich meebrengt.

Wij bieden u snelle en
GHæQLWLHYHRSORVVLQJHQ
via o.a. muurinjectie en
werken alles tot in de
puntjes weer af.

Te huur: gr. gemeub. studio, Schoten Centrum.
Vrij. GSM 0495/214 041

Blankenberge, app., 2
slpk., zeezicht, comf. parking. GSM 0485/971 748



De problemen

De oplossingen



Vrouw zoekt werk, afwas, schoonmaken, huish.
GSM 0465/215 925

Vlijtige dame zoekt werk,
erv., vl. + pr., strijk, spr.
Eng. 0485/274 930

opstijgend muurvocht
of natte kelder?

Dame zoekt werk, strijk,
gezelsch., poetsvr., babysit, 15 j. erv. 0498/829 257

Te koop: HHWWDIHO  [
0.80 is gr. te maken. Ronde eettafel 1.10, grenen,
nu blauw gelakt. Wandkastje met laadjes en wijnberging onderaan + bijh.
rek v. sierbordjes. 03/651
92 97 - 0474/792 839
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03 283 83 50
hallo@devochtspecialist.nu
www.devochtspecialist.nu



U6 VAN KFC BRASSCHAAT VERDIENSTELIJK TWEEDE

Beeplant:
opening 8 juni!
hobby-plantenkwekerij &
pop-up in kapellen.
www.nicolas-janssens.be

MEDISCHE PEDICURE
KOMT AAN HUIS.



Schilder/behangwerken
aan goede prijs met kwaliteitsverf, zowel binnen
als buiten. 0468/217 374



Te huur: Brass., app.,
3 slpk. + gar. Nachtegaall. 15. € 695/mnd. Tel.
03/663 66 38

Gespecialiseerd in
ĚŝĂďĞƟƐĐŚĞǀŽĞƚĞŶ͕ůŝŬĚŽŽƌŶƐ
ĞŶŝŶŐĞŐƌŽĞŝĚĞŶĂŐĞůƐ͘

0489/690 144
www.pedicureria.be

Femma Brasschaat Centrum

De U6 van KFC Brasschaat verloren het tornooi van Essen nipt tegen een Nederlandse tegenstander.
3UR¿FLDWDDQ-XOLDQ)HUUH'HDQ0DWWKLDV6DP3HSLMQ0DWV-HDGHQHQKXQWUDLQHUV.HYLQHQ)UDQV

Gevraagd:

klusjesman
in bijverdienste

ook gepensioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Glaasje op ?
Rijverbod ?
Wij brengen je met
je eigen wagen veilig
thuis!
Neem geen enkel
risico!
Bel snel

0484/091 191 of via
www.belpeterop.be

Gezocht in
Brasschaat:

MAN

perfect Nederlandstalig, voor 4 uur/week
onderhoud tuin +
kleine klusjes.

0475/467 986

Daguitstap: Bakkerijmuseum - Kasteel Beauvoorde - Walhoeve
'RQGHUGDJMXQLYHUWUHNWRQ]HEXV±RPKRSKHWNHUNSOHLQ
±ULFKWLQJ9HXUQH
1DHHQRFKWHQGNRHPHWNRHN³9HXUQVHVODDSPXWV´EH]RHNHQ
ZHKHW%DNNHULMPXVHXPWH9HXUQHPHWHHQJLGV¶V0LGGDJVHWHQ
ZHHHQGDJPHQX VRHSNDONRHQJHEUDDGPHWJHEDNNHQDQDQDV
HQVODNURNHWWHQHQLMV 'DDUQDEH]RHNHQZHKHWNDVWHHOYDQ
%HDXYRRUGH PHW HHQ JLGV .DVWHHO %HDXYRRUGH LV ppQ YDQ GH
EHVWEHZDDUGHJHKHLPHQLQGH:HVWKRHN(LQGGHHHXZNRFKW
GHH[FHQWULHNHHGHOPDQ$UWKXU0HUJKHO\QFNKHWNDVWHHO+LMOLHW
KHW UHVWDXUHUHQ QDDU GHHHXZVH QRUPHQ PHW HHQ SUDFKWLJ
NDVWHHOSDUN 0HUJKHO\QFN ZDV HHQ pFKWH RQYHUGURWHQ URPDQ
WLFXV 7RHQ KLM KHW NDVWHHO LQ  NRFKW KDDOGH KLM KHW LQ ]LMQ
KRRIGRPKHWNDVWHHOLQGHHHXZVHVWLMOWHODWHQUHVWDXUHUHQ
1LHWDOOHHQGHEXLWHQNDQWNUHHJHHQµQLHXZ¶MDVMHPDDURRNGH
ELQQHQNDQW0HUJKHO\QFNVWRXZGHKHWJHERXZYROHFKWHHQQHS
GHHHXZVHPHXEHOVHQDQGHUHFXULRVLWHLWHQ2RNOLHWKLMHHQ
SUDFKWLJ)UDQV(QJHOVNDVWHHOSDUNDDQOHJJHQ$OOHVVWDDWHUYDQ
GDDJ QRJ ]R ELM ]RDOV LQ  WRHQ 0HUJKHO\QFN VWLHUI 1D GLW
EH]RHNQHPHQZHQRJHHQNLMNMHRSGH%HDXYRRUGVH:DOKRHYH
ZDDUZHNHQQLVPDNHQPHWHHQJURRWERHUHQEHGLMI1DGLHQSURH
YHQZHGHYHUVFKLOOHQGHNDDVVRRUWHQWLMGHQVRQ]HEURRGPDDOWLMG
'DDUQD ULMGHQ ZH WHUXJ KXLVZDDUWV  URQG K K WHUXJ
WKXLV 
3ULMVXLWVWDS EXVFKDX௺HXUWRHJDQJHQPHWJLGVJHOHLG
EH]RHN:DOKRHYHRFKWHQGNRHPHWNRHNPLGGDJPDDO]RQGHU
GUDQNEURRGPDDOWLMG ¼SSOHGHQSULMV¼QLHWOHGHQ
,QOLFKWLQJHQ HQ LQVFKULMYHQ ELM (VWKHU :H\PHHUVFK  WHO 
*HOLHYHVWHHGVHHUVWWHWHOHIRQHUHQRPGHQDPHQGRRUWH
JHYHQYDQXHQHYWPHGHUHL]LJ VW HUVWHOHIRRQQXPPHUHQGDQ
SDVWHEHWDOHQRSKHWUHNHQLQJQXPPHUYDQ)HPPD%UDVVFKDDW
FHQWUXP%(
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MARIE-LOUIZE FIMMERS 101 JAAR

PRINTEN
THESIS
DRUKKERIJ MARC TROCH
KAPELSESTEENWEG 3 0 3
2180 EKEREN-DONK
T E L. : 0 3 - 6 4 5 . 3 0 . 6 9
www.drukkerijtroch.be

-10 %
KORTING
Vr o u w z o e k t w e r k ,
kok., strijk. en poetsen.
0495/619 885



Piano/keyboardles, geen
voorkennis nodig. Tel.
0485/634 966



Alle schilderwerken, binnen en buiten door Poolse
mannen. Tel. 0496/084
168 of 0496/637 978

Is je fiets kapot?

Marie-Louize Fimmers werd op 16 mei 1916 geboren in Antwerpen in een groot gezin van 11 kinderen en leerde al van in haar
jonge jaren piano en viool spelen. Op iets latere leeftijd werd ze
toegelaten tot het gekende Sint-Ceciliakoor van Antwerpen. Ze
huwde in 1941 met Georges De Bie die een directeursfunctie bekleedde bij het veevoederbedrijf Hens nv. Ze kregen 7 kinderen
waarvan 2 zonen en 5 dochters, later aangevuld met 16 kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen. Ze vestigden zich in Ekeren
waar ze heel hun leven bleven wonen met uitzondering van een
5-tal jaren in Oost-Vlaanderen. De kinderen verlieten één na één
het nest, er kwam meer vrije tijd en ze ontplooide haar meest
creatieve kant: kantklossen, maken van Madonna’s onder stolp
enz. Ook turnen maakte deel uit van haar leven. Na het plotse

k?
in je broe

n gaatje
Zit er een vijsje lo

Heb je ee

Breng je kapotte spullen mee op 4
naar Perron Noord

s?

juni

QQQQQQQQQQQQ
Alle metsel- beton - chape
bezetting - riolering - plastiek en URR¿QJdakwerken
vloeren - tegels - schouwen en verbouwingen.
Meer dan 20 jr. ervaring.
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
.Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57
0475/98 16 67
QQQQQQQQQQQQ
Algemene bezettingswerken, binn. en buit.,
assouti@live.be GSM
0496/873 461

www.candlelightbar.be

Snoeien en vellen v. gevaarl. bomen, coniferen,
m. eig. hoogtewerk., frez.
v. stronken. 0475/511 603
www.garden-solutions.be

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen




Licht Vliegwezenlaan 11 2930 Brasschaat

ROMMELMARKT :11 u tot 17u

4 juni

overlijden van haar man in de zomer van 1991 -nog in de roes
van het feest van hun 50-jarig huwelijksjubileum- vocht ze terug
en begon ze wekelijks teken- en schilderlessen te volgen in Antwerpen met zeer mooie resultaten: portretschilderingen zijn haar
specialiteit. Op 16 januari 2006 kwam dan toch de dag dat er
PHHUKXOSQRGLJZDVHQUXLOGH]HKDDUÀDWLQ%UDVVFKDDWYRRUGH
warme geborgenheid van Buitenhof. Door haar opgeruimd en
vrolijk karakter, haar wilskracht, haar hartelijke en lieve persoonlijkheid, wist ze al snel de vriendschap van velen te veroveren
zowel bij de directie, het personeel als haar medebewoners. Ze
wordt er op handen gedragen en wordt er omringd met de beste
zorgen. Zorgen die ze met veel liefde krijgt en waar ze zelf de
bouwstenen voor heeft gelegd.

Vrouw zoekt wrk, babysit, schoonmaken, strijk.
0493/937 858



Te koop: 2 bouwgrond.,
HOB, in nwe verkaveling,
opp. 285 m² en 288 m² in
de Dreef, Gooreind, tuin
Z-W. 0472/958 505

gevraagd

Meisjes / verantwoordelijke
Dagen / uren o.v.t.k. Zeer goede verdienste.
Wezelsebaan 256 • Schoten 2900
0485/065 411 • 0475/444 243
Open van maandag t/m zaterdag van 19u tot ...

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.
Correcte betaling.
0487/286 430 - 0473/420 392

Brasschaatse Film,

Nr. 21,

24-5-2017

10

EEN DAG VOL VERBINDING DOOR HET STERKSTE
NETWERK VAN OLO VZW IN BRASSCHAAT

GEZOCHT:
BESTE ANIMATOR
VAN DE HELE WERELD!
Ben je minstens 16 jaar oud en heb je zin om tijdens de
vakantie mee te komen spelen op het speelplein als animator?
Stuur dan zeker een mailtje voor meer informatie! En ga ook
eens kijken op onze facebookpagina en website!

Speelplein De Driehoekjes vzw
Het Atheneum, Van Hemelrijcklei 81
2930 Brasschaat
tel 0497/67.69.31
info@dedriehoekjes.be

www.dedriehoekjes.be
facebook.com/dedriehoekjes

v.u. Speelplein De Driehoekjes vzw - gelieve deze flyer niet op de openbare weg te gooien

‘Netwerken werkt’. Daar geloven
we bij OLO vzw als dienst- en hulpverleningsorganisatie erg in. En
dat hebben we op een sportieve
en ludieke manier daadwerkelijk
aangetoond tijdens onze tweede
editie van ‘het sterkste netwerk’.
Zes medewerkers, afgevaardigden
van een bepaalde dienst van OLO
(kinderopvang Tierlantijn, buitengewone basisschool Remi Quadens,
verblijf voor kinderen en jongeren,
verblijf voor volwassenen, mobiele
hulpverlening en logistiek/administratie) kregen ’s ochtends om 9 uur
pittige opdrachten voorgeschoteld,
via een videoboodschap. Opdrachten die ze, uiteraard met behulp
van hun netwerk, moesten zien te
realiseren. De eerste opdracht kwam van actrice Tina Maerevoet: ‘zorg voor een dessertbuffet dat minstens zo lang is als al jullie directeurs in lengte samen’. 13,4 meter, zo bleek. De
Mol-winnaar Gilles Van Bouwel gaf de tweede opdracht: ‘krijg 500 mensen bijeen om een
levend logo van OLO te maken, dat gefotografeerd moet worden vanuit een vliegtuig’. ‘Ga op
de foto met 15 burgemeesters, samen met het OLO-logo’, vroeg acteur Johan Kalifa Bals (Obi
uit de buurtpolitie). En de laatste opdracht luidde: ‘maak een kunstwerk uit recyclagemateriaal
dat de werking van OLO voorstelt’. Stuk voor stuk geen eenvoudige opdrachten om mee
aan de slag te gaan. Je hebt er een groot en goed netwerk voor nodig. De kandidaten konden de hulp van collega’s, leerlingen, cliënten en mensen van buitenaf inschakelen. En dat
ZHUGPDVVDDOJHGDDQ9RRUKHWGHVVHUWEX௺HWEHJRQQHQPHGHZHUNHUVOHHUOLQJHQNLQGHUHQ
en volwassen cliënten van OLO massaal te bakken en te koken. We konden ook rekenen op
de steun van heel wat bakkers en winkels uit de regio Brasschaat, waarvoor van harte dank.
$OGLHLQVSDQQLQJHQOHYHUGHQPDDUOLHIVWHHQNOHLQHPHWHUDDQKHHUOLMNGHVVHUWEX௺HWRS
De jacht op de burgemeesters vroeg behoorlijk wat organisatie: er waren maar een
paar logo’s voorzien waarmee ze op de foto moesten, en heel wat agenda’s zaten eivol. Maar alle burgervaders en -moeders toonden zich erg welwillend, en dus konden
ZH PHW PDDU OLHIVW  EXUJHPHHVWHUV XLW GH KHOH SURYLQFLH $QWZHUSHQ RS GH IRWR JDDQ
+HWNXQVWZHUNZDVHHQNROIMHQDDUGHKDQGYDQGHMX௺HQSODVWLVFKHYRUPLQJYDQRQ]HEXL
tengewone basisschool. Met een schenking van de kringloopwinkel van Sint Lenaarts en allerhande eigen materiaal creëerden ze, samen met hun leerlingen, een gigantisch kunstwerk
GDWDOOHZHUNLQJHQYDQ2/2Y]ZYRRUVWHOW2SGUDFKWJHVODDJG$OVODDWVWHRSGUDFKWZDVHUGH
luchtfoto van het levende logo. 500 mensen én een vliegtuig zien te regelen... Het voeg heel
wat inspanningen, maar die loonden: exact 513 mensen van binnen én buiten OLO vormden
op onze paardenweide een levend OLO-logo. Een bereidwillige piloot vloog met een fotograaf
aan boord van zijn toestel over, en daar hadden we onze luchtfoto… Deze tweede editie van
‘het sterkste netwerk’ zorgde weer voor een bom aan verbinding. En daar was het OLO vzw
om te doen…
0HHUIRWR¶VRSZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP

Ardennenwandelingen

Wandelen in de Ardennen organiseert op zondag 28 mei: Gembloux - Corroy-le-chateau en terug,
12 km. Deelname € 28,50; 65+ € 19,50. Zaterdag 3 juni: Bras-Berlé, 12 km. Deelname 25,80; 65+
€ 16,70. Zaterdag 10 juni: Givet-Treignes, 14 km. Deelname € 33, 65+: € 24. Zaterdag 17 juni:
Reuland-Gouvy, 13 km. Deelname: € 24,70; 65+: € 15,40. Zoals steeds gaan we met het openbaar
vervoer. Info: 03/652 09 68 of bloggen.be/ardennenwandeling

Fitnessvernieuwing Sportoase
Elshout Brasschaat/Schoten
Op maandag 5 juni 2017 zal Sportoase Elshout de deuUHQYDQKDDUWRWDDOYHUQLHXZGH¿WQHVVDIGHOLQJRSHQHQ
'RRUHHQDDQ]LHQOLMNHLQYHVWHULQJZHUGGHYROOHGLJH¿W
nessruimte gemoderniseerd. Zo kunnen de leden van
Sportoase ook in de komende jaren in een up-to-date
¿WQHVV]DDDO KXQ WUDLQLQJHQ LQ DOOH FRPIRUW XLWYRHUHQ
en tillen we onze service en de trainingsmogelijkheden
naar een nog hoger niveau!. Voor deze vernieuwing
deed Sportoase beroep op Technogym.

Een greep uit het vernieuwde aanbod :
- De meest moderne toestellen op de markt
- Functionele trainingszone met Omnia en Arke
- Cardio training op toestellen met App’s, TV, internet
- Uitgebreide gezondheidstest voor alle leden
'H¿WQHVVYDQ6SRUWRDVHLVGDJHOLMNVRSHQYDQPDDQ
dag tot vrijdag van 8u tot 22u en op zaterdag en zondag van 8u tot 18u.
www.sportoase.be

IEDERE
WOENSDAG
RIBBEKES
À VOLONTÉ

Dagschotels € 11
^ŽĞƉ͕ŚŽŽĨĚŐĞƌĞĐŚƚ͕ĚĞƐƐĞƌƚ
Maandag 22/05

Dinsdag 23/05

Woensdag 24/05

Donderdag 25/05

Vrijdag 26/05

Soep

Soep

Soep

Soep

KƉŐĞǀƵůĚĞ
paprika met kip
ĞŶƌŝũƐƚ

^ƚĞĂŬĠĂƌŶĂŝƐĞ͕
ĨƌŝĞƚũĞƐ

ŽƌĚŽŶůĞƵĞ͕
ĞƌǁƚũĞƐĞŶ
ǁŽƌƚĞůƚũĞƐ

Gandaham met
ŵĞůŽĞŶ
•
'ĞďĂŬŬĞŶǌĞĞƚŽŶŐ
ŵĞƚƐůĂĞŶƚĂƌƚĂƌĞ
•
ƌĠŵĞ͞ĂƚĂůĂŶĞ͟

Dessert

Dessert

Dessert

Maandag 29/05

Dinsdag 30/05

Woensdag 31/05

Donderdag 1/06

Vrijdag 2/06

Soep

Soep

Soep

Soep

Soep

<ŝƉĮůĞƚŵĞƚŵŽͲ
ǌĂƌĞůůĂ͕ƚŽŵĂĂƚũĞƐ
en pasta

Steak met
roquefortsaus

^ĐŚŶŝƚǌĞůŵĞƚŐĞď͘
ǁŝƚůŽŽĨ͕ŬƌŽŬĞƚũĞƐ

^ƚŽŽĨƉŽƚũĞŵĞƚ
ŬŝƉƉĞŶƌĞĞƉũĞƐ

<ĂďĞůũĂƵǁ
&ůŽƌĞŶƟŶĞ͕ƉƵƌĠĞ

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

menu
fou

€ 20,00

ĂůŵƉĂƉŝůůŽƚĞ
Dessert

MAANDMENU
JUNI
dĂƌƚĂĂƌƚũĞǀĂŶĮůĞƚ
D’anvers met krab en
rode pesto of scampikroketje met groene
curry
ĂůŵĨŽƌĞůĮůĞƚŵĞƚ
ďƵīĞƚŵŽǌĂƌĞůůĂ͕ƌŽĚĞ
pesto en aardappelchips of Filet mignon
ŵĞƚŽƉŐĞǀƵůĚĞƚŽŵĂĂƚ͕
ďŽƌĚĞůĂŝƐĞƐĂƵƐ͕ƉŽŵŵĞ
neuf
WĂŶŶĂĐŽƩĂŵĞƚ
framboos en créme
de Cassis
€ 29,90

Oude Baan 11 • 2930 Brasschaat • Tel. 03/653 33 33
(vlakbij het park) zon. en ma. open vanaf 9u. tot ... u. • di. tot vr. vanaf 10u. • Zaterdag vanaf 11u.
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Omringd door de liefde en warmte van zijn gezin
is thuis vredig ingeslapen

Jan van Dun
Oprichter Salons De Groene Jager
Oud President Lions club Moerland

echtgenoot van

Josephine Vanden Kieboom
Geboren te Merksem op 19 augustus 1939
en te Brasschaat overleden op 18 mei 2017.
Dit melden u :
Josephine Vanden Kieboom,
zijn echtgenote;
Kristine van Dun,
Jan van Dun en Caroline Van Thillo,
zijn kinderen;
Anouk van Gastel,
Joséphine van Dun,
Lucien van Dun,
Morgane Van Marcke,
zijn kleinkinderen:
Krimson,
zijn trouwe hond.
De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk
uitnodigen, heeft plaats op
woensdag 24 mei 2017 om 11uur, in de parochiekerk
Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen,gelegen aan de
Bredabaan 1047 te Brasschaat-Maria-ter-Heide.

MEDEWERKER
SCHOONMAAK
KANTOREN

Enthousiaste persoonlijkheid
In het bezit van rijbewijs B
Stressbestendige persoon die goed
doorwerkt.

Voor onze hoofdzetel zijn we op zoek naar
een
MEDEWERKER SCHOONMAAK.
Onze kantoren zijn gelegen in Antwerpen.
Wil je terecht komen in een гНЮЩС organisatie waar je met goesting blijft werken?
Dan is deze job iets voor jou !

Wij geven de kans tot een vast contract
na een positieve feedback.
Uurrooster in onderling overleg
(deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar)
Competitief loon met voordelige extralegale voordelen.

(70%6+'1/5%*4č8+0)

+06'4'55'! 1((0&217$&723

Poetsen/schoonmaken/onderhoud:
Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak van diverse ruimtes binnen ons hoofdkantoor. Diverse materialen zijn ter beschikking voor gebruik.
Daarnaast spring je bij voor kleine
boodschappen.

9LDevy.cluckers@selecthr.be
2IEHOQDDU

9#6*'$$'09č6'$+'&'0!

$'5(6
6HOHFW+5
7UDQVFRQWLQWHQWDDOZHJ
$QWZHUSHQ

241(+'.1/5%*4č8+0)
(HQJHPRWLYHHUGHSRHWVKHHUSRHWVGDPHGLH
]HOIVWDQGLJ]LMQKDDUPDQQHWMH
NDQVWDDQ

Aansluitend heeft de crematie plaats,
waarna asbestemming in besloten kring.
Condoleren,
Bredabaan 889 - 2930 Brasschaat
condoleances.be/janvandun
Quirijnen



Jobstudent gezocht om
mee in de tuin te helpen.
GSM 0479/849 184



Ik zoek werk, schoonmaken, strijk, babysit. GSM
0466/492 026
QQQQQQQQQQQQ
Gevraagd: barman/vrouw
en poetsdame voor Brasserie Chopin, Info: 0485/
919 357 - 0494/913 125
QQQQQQQQQQQQ
Te huur: gelijkvloers appartement, De Aard 115,
Brasschaat, groot terras,
2 slpk., garage. € 750. Tel.
0470/313 126
QQQQQQQQQQQQ
Gevraagd: gepensioneerGH FKDXႇHXU YRRU FDPL
onette, vervoer kleding,
20 of 27,50 u./w. Info:
0475/240 888
QQQQQQQQQQQQ

03 650 15 15

VZW +3 Centrum

Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor de ZOMERCURSUSSEN
FRANS en ITALIAANS
Inschrijvingen: VZW+3 centrum, Gemeentepark 3, Brasschaat, Tel: 03/ 651 24 87
E-mail: senioren@brasschaat.be



Partner gezocht voorzandstraalwerk. GSM
0470/828 610



Renovaties (mogelijk met
eigenaar): elektr., water,
plafond, wanden, keuken,
parket, kasten, klein zandstraalwerk, ... 0499/730 613



Gelnagels, 7 jaar ervaring. GSM 0489/570 460



Man zoekt schilderw.,
klusj., snoei, tuin, spr. Eng.
GSM 0465/414 082


Te huur: stacaravan, 4
pers., Wemeldinge, Zeeland. GSM 0472/712 768

Broodjesbar Philypain
is dringend op zoek naar een

LEUKE COLLEGA

om ons team te versterken van maandag t.e.m. vrijdag.
Ervaring is een pluspunt maar niet vereist.
Meer info in de zaak of op 0486 555 664
(niet tussen 10 en 14 uur)

Kaartseplein 1 - 2930 Brasschaat

Te huur: ondergrondse
autostaanpl., hoek Bredabaan 503 - Bloemenlei.
Vrij v.a. 1 juni. Huur: € 75.
GSM 0472/393 183

MIKERF LANCEERT EIGEN GIN MET
UNIEK KRUIDENMENGSEL
De lente is in het land en
de gin is niet meer weg
te denken van de terrasjes. Wat begon als hype,
is ondertussen een vaste trend geworden. Ook
boerderij Mikerf lanceert
nu haar eigen hoevegin. De boerderij ontwikkelde een gin met een
uniek kruidenmengsel.
Ze deed dit samen met
Thomas Cuyvers van
Sterkstokers. De hoofdtonen van kamille, rozemarijn, netels, laurier en
vlierbloesem uit de tuin
van de boerderij zorgen
YRRU HHQ NUXLGLJ HQ ÀR
raal aroma. Op enkele
dagen na opende Mikerf
twee jaar geleden haar eigen cafetaria. De blikvanger was het huisgemaakte hoeve ijs met een recept
van Johan Segers van Het Fornuis. Ondertussen is de cafetaria van Mikerf een gevestigde waarde
JHZRUGHQ YRRU ¿HWVHUV ZDQGHODDUV HQ DQGHUH EH]RHNHUV YDQ GH ERHUGHULM GLH HHQ JH]HOOLJH PLGGDJ
willen doorbrengen in een groene oase. Peter Pittevils, algemeen directeur van Aralea vzw, de organisatie waar Mikerf deel van uitmaakt, vertelt ons hoe het idee van de eigen gin ontstaan is: “In de missie
en visie van onze organisatie staat dat wij innovatief werken. Daaruit vloeit ook dat we inspelen op de
actualiteit en op nieuwe trends in de maatschappij. Zo ontstond het idee om met onze eigen kruiden een
kwaliteitsgin op de markt te brengen. We hopen dat u zowel op onze boerderij als thuis kan genieten
van deze lekkere drank.” De smaak. “Alle ingrediënten worden mee gedestilleerd, wat de harmonisatie
van de aroma’s ten goede komt”, vertelt Thomas Cuyvers van Sterkstokers, de partner van Mikerf
voor het ontwikkelen van deze gin. “Bovendien zorgt het gebruik van verse kruiden uit de tuin van de
boerderij voor een frisse toets”. Kamille, vlierbloesem, rozemarijn, netels en laurier vormen samen de
basistonen van deze nieuwe gin. Heerlijk verse hoeveproducten. Op Mikerf kan je ook heel wat andere
verse hoeveproducten aankopen die op de boerderij gemaakt worden. Zo kan je op de boerderij verse
zuivelproducten kopen die bereid worden van de melk van de koeien op de boerderij, zoals het ambachtelijke hoeve-ijs, platte kaas, rijstpap, boter en yoghurt. En ook voor producten die gemaakt worden van
KHWIUXLWGHJURHQWHQHQNUXLGHQYDQGHERHUGHULM]RDOVYHUVHVRHSJHOHLFRQ¿WXXUDSSHOVDSNUXLGHQ
azijn en kruiden, kan je op Mikerf terecht. Tot slot kan je op de feesten – en op elke derde zondag van de
maand - ook aanschuiven voor een heerlijk vers, ambachtelijk gebakken brood. Dit brood wordt bereid
door de bakkers van Mikerf, in de eigen traditionele houtoven.
Schaapscheerfeest. Kom op zondag 21 mei naar het Schaapscheerfeest op boerderij Mikerf en kom als
eerste proeven van deze kruidige gin! Een bezoekje aan dit boerderijfeest is volledig gratis! De gin van
0LNHUIZRUGWPHWHHQDDQJHSDVWHWRQLFJHVHUYHHUGLQRQ]HFDIHWDULDHQLVRRNYHUNULMJEDDUÀHVVHQYDQ
200ml en 700ml.

Brasschaatse Film,

Nr. 21,

24-5-2017

12

Wij Herstellen!

D-Ram Computers
Heb je een probleem met je desktop computer? Maak
je computer teveel lawaai of ben je het beu om zo
lang op het opstarten te wachten? Laat ons er eens
QDDU NLMNHQ 9ULMEOLMYHQGH RႇHUWH 1LHW JHUHSDUHHUG LV
QLHWEHWDOHQ

Laptops
Tablets

Computers
Van alle Merken

info@dram.be • Tel. 03/651.21.30
Lage Kaart 253 • 2930 Brasschaat

Promo

Asus 15.6" HD Anti-Glare i3-6006U, SKL-U 4G 1TB 5400R SM-DVD Win10 VGA web camera BT

802.11b/g/n

€ 579.00

INBOEDEL
OPRUIMING

Van zolder tot kelder.
Huizen.
Appartementen.
Villa’s - Magazijnen.
Bij verkoop - verhuur
overlijden
echtscheiding,
bij faillissement bedrijf.

0487/636 835

ALLEEN?
Niet meer lang!
Leuke, actieve m/v vinden hier nieuwe liefde.
(35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak in de
buurt.

0474/263 751
www.b-loved.be

de

Deur

Een nieuwe
look

voor u trap - meubels
- deuren
door zandstralen
gommen logen.
Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
*UDWLVRႇHUWHRIEHVWHN
info@air-concept.be

TAALCURSUSSEN schooljaar 2017-18 nu online ! Nog 2 weken grote korting !

Het Dakhuus pakt nu al uit met zijn nieuwe aanbod taalcursussen voor het najaar 2017-18. Je kan
kiezen uit wel 16 talen op verschillende niveaus. De niet-schoolse aanpak van het Dakhuus is uniek
in onze regio en kan jaarlijks veel cursisten bekoren. Elke groep kan werken volgens eigen tempo en
interesse. De cursisten komen bovendien slechts één keer per week samen, zodat er nog voldoende
tijd overblijft voor andere activiteiten. En aan het einde van de lessenreeks zijn er geen examens.
Geen stress dus, wel bijleren in een aangename sfeer! Heb je je keuze al gemaakt? Wees er dan snel
bij, want snelle beslissers worden extra beloond met een mooie vroegkorting van 20,00 euro. Opgelet,
deze korting is slechts geldig tot 28/05/17. Op www.dakhuus.org vind je meer informatie hierover. Of
bel naar 03/633 1 696 (ma en do, 13-17u, wo 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org

Van welk gebouw is deze deur?
Laat het ons weten en win een
Brasschaatse Kadobon t.w.v. € 25
Er zijn telkens 1 bon van € 25 en 3 bonnen van € 10 te winnen.
0PQQN @A KLHKOOEJC J==N PE?GAPOĤ>N=OO?D==POAłHI?KI
O=IAJIAPQSJ==I RKHHA@EC=@NAOAJPAHABKKJJQIIAN KB
vul het onderstaande bonnetje in en stop het in de brievenbus
van ons kantoor. Doe dit vóór vrijdagochtend 9 u. De oplossing
en winnaars worden volgende week bekend gemaakt.

Dit is de deur van: .....................................
Uw naam: ...............................................

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:

Uw adres: ...............................................

RAMEN PVC-ALU-HOUT • ROLLUIKEN • ZONNETENTEN
TERRASOVERKAPPING • AUTOMATISEREN SOMFY • ROLGORDIJNEN

Uw tel. nr: ...............................................
Met medewerking
van Gemeente Brasschaat

NIEUWE TOONZAAL 300M²

Max. 1 inzending per deelnemer

ACTIE
ZONNETENTEN

Gratis motor

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Bestel Terrasoverkappingen
voordeliger bij DeKeyser
Schuiframen - glaswanden
screens - carports
eigen productie dus de juiste prijs-kwaliteit.
Ramen PVC - ALU - HOUT ook renovatie
Het verkoopsteam: Rudi, Sven, Wim en Inge
info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410, Brasschaat
Open elke weekdag: 13u. - 17u.

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407
Bibliotheek, Bredabaan 407
Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:
brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars

Alleenstaande papa
zoekt betrouwbare oppas, 18+, voor de periode
26 mei tot 26 juni, voor
‘s morgens van 6 tot 8 u.
te komen en woensdagnamiddag dochter naar
naschoolse opvang te
brengen. 0470/100 114

Klusjesman inrichting
elektr., garagedeur, rolluik.
GSM 0499/216 561



Te koop: St. Mariaburg,
app. Caterheide molen
338 - 340 + garage, 2
auto’s, 2 slpk. Tel. 03/664
68 72
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HORTA BARBECUEDAG
ZATERDAG 27 MEI

• Maak kans op een lunch/diner voor 2 all-in
• Praktische tips en gratis receptenﬂyer

KOM EEN
CORNET
DEGUSTEREN

%
5
2
0
1
*
g
tot

kortiBnQ-

op B
nt
assortime

* 10% op het volledige bbq-assortiment tot zelfs 25% op geselecteerde
modellen: zie voorwaarden in de winkel, enkel geldig op zaterdag
27 mei 2017, niet cumuleerbaar met andere acties

HORTA BRASSCHAAT • De Winter
Miksebaan 195 | 2930 Brasschaat
Tel 03 651 80 60 | brasschaat@horta.org | www.horta.org
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Is het Belgisch rechtswezen een
casino-gebeuren geworden?!
U herinnert zich waarschijnlijk nog het
artikel over de zogenaamde bouwexpert
van een syndicus, die op een plan de
diagonale volume-aanduiding van een
gebouw had ingekleurd als zijnde de riolering... en dus hiermee bewees dat hij
“geen” deskundige was!!!
Het was ook die syndicus die een notariele akte beschouwt als een waardeloos
VWXNMHSDSLHUZDDUYDQGHVSHFL¿HNHEH
palingen in de basisakte “niet” moeten
gevolgd worden. Het betreft hier twee afzonderlijke gebouwen. Een apart staand
appartementsgebouw en een apart
staand garagegebouw. Er deed zich
wateroverlast en waterschade voor in
het apart staand appartementsgebouw
en de syndicus liet de eigenaars tijdens
de “Algemene Vergadering” stemmen
over “hun wens” van kostenverdeling.
Natuurlijk dat de eigenaars van de appartementen (die altijd de meerderheid
van de quotiteiten hebben!) stemden
dat ook de eigenaars van uitsluitend een
garage maar moesten mee betalen, terwijl de basisakte dit uitsloot!!! Wat voor
zin heeft een basisakte dan nog als dit
verworden is tot een waardeloos stukje
papier? Hetgeen geschreven staat in
een basisakte is altijd “mee bepalend”
of men een eigendom koopt of niet! Als
syndicussen nu gaan kunnen beslissen
dat eigenaars tijdens een algemene vergadering met een stemming dit zomaar
kunnen wijzigen, bestaat er ‘geen’
rechtszekerheid meer!!!
Wat kan men doen?
Er is een rechtsmiddel: Artikel 731 – 732
Ger. W. waardoor partijen “gratis” naar
de rechter kunnen stappen. Wat wij
ook deden! Niettegenstaande ‘toen’ de
twee partijen aanwezig waren en ‘toen’
bereid waren zich te schikken naar het
oordeel van de vrederechter, wilde de
vrederechter van Kapellen de zaak niet
behandelen (dus rechtsweigering!) en
verplichte de vrederechter ons om over
te gaan tot dagvaarding!
Want: er is ook een wet dat benadeelde
mede-eigenaars toelaat om binnen de
drie maanden na een beslissing op een
algemene vergadering, waarbij je rechten worden geschonden, naar de rechtbank te stappen… Art. 577- 9 par. 2 luidt
als volgt: ”Iedere mede-eigenaar kan
aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige
beslissing van die algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen”.

L
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De zaak kwam voor en de vrederechter
van Kapellen veroordeelde ons tot betaling van € 4.000 rechtsplegingsvergoeding, o.m. stellende dat wij ons hadden
beklaagd over ten onrechte aangerekende liftkosten en dat wij deze niet
hadden begroot... Dus, roekeloos en
tergend geding! Terwijl dit voorval zich
“nooit” had voorgedaan!!! De Vrederechter heeft zich hier waarschijnlijk
vergist met een andere zaak!!! Hiermee sluit men 80% van bevolking uit
om naar de rechtbank te stappen.
Want: ”Wie kan het risico lopen om
zulke hoge rechtsplegingsvergoeding te moeten betalen en dan nog
ten gevolge van een vergissing van
de vrederechter, waarbij er over onze
eigen vordering in het vonnis “totaal geen woord” staat geschreven?!

Rijbewijs met L ???

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79
Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

MUZISCHE DAG
VOOR ALLE KINDEREN VAN
MATER DEI DRIEHOEK!

Wat kan je doen?
In beroep gaan… Dat we ook hebben
gedaan…
Partijen concluderen tot syntheseconclusie en…. “Hoe hoog is de gevraagde
rechtsplegingsvergoeding nu van de advocaat van tegenpartij?” Hieronder het
uittreksel uit de conclusie van tegenpartij!

Ja …u leest het goed: € 8.000!

Stel dat onze vordering, zijnde de uitvoering van een notariële akte, omdat
alle notariële akten gelijk zijn gesteld
aan “een uitvoerbaar vonnis”, waarvan men ten alle tijde de uitvoering kan
vragen, weer niet wordt behandeld om
de een of andere procedureregel en wij
om de een of andere procedureregel,
waarbij onze feitelijke vordering niet
wordt behandeld, weer zouden veroordeeld worden tot het betalen van de gevraagde rechtsplegingsvergoeding van
tegenpartij, dan zouden wij € 4.000 + €
8.000 = € 12.000 moeten betalen. Dat is
de prijs die wij destijds voor een garage
hebben betaald! Deze zaak komt in beroep voor op 1/6/2017! Wordt vervolgd.
Moraal van het verhaal: Ons rechtswezen is blijkbaar “een casino-gebeuren”
geworden waar naar willekeur rechtsplegingvergoedingen gevraagd kunnen
worden én waar de Vrederechter van
Kapellen in meegaat om een totaal buitensporig bedrag van € 4.000 rechtsplegingsvergoeding toe te kennen.
patrick@vannoten.net

Zoals ieder schooljaar organiseerden de leerkrachten van Mater Dei
Driehoek een muzische dag voor alle kinderen van onze school.
Tijdens de muzische dag konden de kinderen deelnemen aan workshops, die ze vooraf zelf konden kiezen. De workshops stonden in
het teken van het jaarthema, dit schooljaar is dat ‘Circus Picolini’.
Die dag werd er klasdoorbrekend gewerkt. Alle kleuters en leerlingen zaten in gemengde groepen. Ze plooiden ballonnen, lieten
]LFKVFKPLQNHQLQHHQFLUFXV¿JXXUEDNWHQHQYHUVLHUGHQFXSFDNHV
dansten, knutselden maskers voor een heuse fotobooth, verzonnen
grapjes en oefenden circustruckjes. Tegen het einde van de namiddag was er een prachtig toonmoment voor ouders en grootouders.
Onze kinderen konden hun podiumkunsten laten zien en toonden
¿HUZDW]HDOOHPDDOJHOHHUGKDGGHQGLHGDJ$DQVOXLWHQGJHQRWHQ
ouders en kinderen van een zomerbar met lekkere hapjes en drankjes onder een stralend zonnetje. Het was weer een dag om nooit te
vergeten.

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Te huur: Kapelsesteenweg 326 te Brasschaat.
App., 1ste verdieping,
grote living, keuken met
toestellen, 2 slaapkamers, grote berging, apart
wc en autostaanplaats.
0476/708 819



Ik zoek werk als poetsvrouw, heb ervaring en
ref. 0484/706 942 Miranda

Dame geeft computerles
aan huis, W10/8/7, mail,
internet, foto’s, tablet,
smartphone, alle merken,
updates. 0479/872 410


Garageverkoop: vrijdag
26/5 van 17 tot 21 u. Enkele aanhangwagens, scooter 49 cc, geen rijbewijs
nodig. Grote keuze oorlogsboeken 40-45. Klein
antiek, veel moderne kleding en veel meer. Rommersheide C5, Brecht,
0486/245 784 Nog meer
standen: zie ballonnen.

Goossenaerts Luc Loodgieter - Badkamerrenovatie - Kleine herstellingen - Zelfwerkend patroon. 0498/706 800 luc.
goossenaerts@skynet.be



Te koop gevraagd: 2de
H. aanhangwagen, mag
werk aan zijn, geen geremde. 0492/263 118

Beeplant:
opening 8 juni!
hobby-plantenkwekerij &
pop-up in Kapellen.
www.nicolas-janssens.be



Autodelen: ik zoek auto
(break, mono, van) voor
enkele dagen, (ca 400 km)
per maand. Omg. Klina.
0499/730 613

Te huur: app., 3 slpk., 3e
verd., lift, Hoevensebaan
186, Kapellen, Domein
Blauwhof, € 1050; € 150
VK. Tel. 03/488 60 81



Poolse mannen doen renovatiewerk., bez., gypr.,
betegelen, parket, schilderen, afbraakwerk. NederODQGVW *UDWLV SULMVRႇHUWH
Referenties. Tel. 0496/
084 168 of 0496/637 978

Problemen met uw verwarming, gas
of mazout? Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7 en gratis
prijsofferte.
Gespecialiseerd in: Onderhoud
en herstelling CV gas/stookolie
met wettelijk reiniging en
verbrandingsattest.

Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

0468/116.116
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Tuinwerken en schilderen. GSM 0465/726 846



7d
Maatwerk
7d
Scherpe prijzen
Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte
bereikbaa

r

03 293 50 65 - 0497 245 775

+ www.dinotti.be +

Tuinwerk, leegmaken van
huis, schild., lam., teg.
0497/231 373



Kelderopruimen, gratis
rommel en meubelen oph.
0485/849 187



Verhuizen, kelder en huis
leegmaken, schilderen.
0485/942 674



Tuinwerk en schilderen.
GSM 0466/464 299

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

QQQQQQQQQQQQ
Vrije man nt drnkr nt rokr
wkm mt jongere slanke
dame ik ben vn 1.8.47 en
zonder huisdier grtjs uit 03
vn Roger ~ 32475585860
whatsapp, skype.

MAGAZIJN
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne
200 m² tot 300 m²

0475/421 326
(tijdens kantooruren)

Kantoor Notaris Peter GEERAERTS
Kapelsesteenweg 338-340 – 2930 Brasschaat (Sint-Mariaburg)
Tel: 03/605.00.00 – Fax: 03/237.22.30
kantoor@notarisgeeraerts.be – www.notarisgeeraerts.be

UIT DE HAND TE KOOP
STABROEK, Veldstraat 52
Halfopen bebouwing op wandelafstand van centrum Putte met oriëntatie zuid. Gelijkvloers:
inkomhal met toilet, onderhouden keuken met gasvuur, ruime en lichte living met open haard,
aanpalend een veranda, ook te gebruiken als bureel. Op eerste verdieping: 3 slaapkamers
(1 met lavabo), op te frissen badkamer met WC, lavabo en ligbad. Een zolder welke kan
ingericht worden tot kamers. Kelder met plaats als opbergruimte, CV op gas (10 jaar oud),
elektrische boiler, beide goed onderhouden. Ruim terras met toegang tot straat en garage.
Huis is omgeven door grasperk . De meeste vensters werden recentelijk vervangen door
PVC met dubbel glas, er zijn rolluiken aanwezig. EPC 567 kWh. Opp. volgens kadaster:
337m², vraagprijs: € 255.000,00, (VG,GDV, GVKR, WG, GVV)
(Immoweb: 6975998)

QQQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQQ

PORTUGAL

TE KOOP

deel van dorp
± 50 huizen of
bouwplaatsen
(tussen Covinlha
en Coimbra)

0495/504 635

QQQQQQQQQQQQ
Medische pedicure
9RHWUHÀH[RORJLH
SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02

QQQQQQQQQQQQ

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT - Lezing ‘De Stijl’
door Anne-Sophie Van Vyve

Dinsdag 7 juni 2017 om 20 uur
Op zondag 11 juni 2017 bezoeken we met onze afdeling Den Haag
voor een dagje in het kader van De Stijl. In 2017 is het precies 100 jaar
geleden dat De Stijl ontstond. Deze kunst¬stroming werd vernoemd
naar het tijdschrift dat in 1917 in Leiden werd gepubliceerd.
De belangrijkste leden van De Stijl waren Theo van Doesburg, Piet
Mondriaan, Vilmos Huszár, Bart van der Leck, J.J.P. Oud, Jan Wils,
5REHUWYDQµW+R௺*HUULW5LHWYHOGHQ*HRUJHV9DQWRQJHUORR
Anne-Sophie Van Vyve, die we als enthousiaste gids mochten mee
maken bij het bezoek aan de tentoonstellingsruimte van Sam Dillemans, komt ons tijdens deze lezing inleiden in deze kunststroming.
Anne-Sophie Van Vyve doctoreert in de Oudheidkunde maar heeft een
passie voor moderne kunst en is gids in meerdere musea van moderne
en hedendaagse kunst. De lezing staat ook open voor geïnteresseerden die niet mee kunnen naar Den Haag.
Prijs: VVK € 6 Davidsfonds cultuurkaarthouders ;€ 10 niet-leden. Kassa € 8 Davidsfonds cultuurkaarthouders - € 12 niet-leden € 3 -25 jaar
Deelnemers aan de daguitstap komen gratis want deze lezing zit in de
prijs van de daguitstap inbegrepen. Abonnementen zijn niet inbegrepen voor deze lezing omdat deze later werd geprogrammeerd.
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423
Reserveren www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs –
tel. 03 651 51 60 – activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

PERRONNEKESFEEST

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer

PERRON NOORD BRASSCHAAT
Licht Vliegwezenlaan 11 Brasschaat

Date

Time

Iedereen Welkom Op

$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
Nicolaas Janssens

*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

INTERIOR DESIGN

KAPELLEN

ZWIJNDRECHT

03 326 46 93 - 0474 988 690

PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

DE

OPBRENGST VAN DIT EVENEMENT GAAT INTEGRAAL NAAR DE LOKALE SOCIALE DOELEN VAN

$IUDQW

LIONS CLUB ANTWERPEN MOERLAND

VZW.

// MEER

INFO OP: WWW.LIONSCLUBANTWERPENMOERLAND.BE

De naam Afrant uitleggen is in Brasschaat waarschijnlijk niet
meer nodig.
Zinvolle hulp verstrekken om kleine gemeenschappen in Afrika
aan een propere waterput te helpen zodat ze zelfstandig voor
hun water kunnen zorgen en vandaaruit ook hun landbouw en
veeteelt verbeteren, met als doel dus zelf hun eigen voedsel te
produceren..... Met de nadruk op zélf.... In een volgend stadium
een school bouwen, en een post voor geneeskundige zorg. Met
hun eigen leerkrachten en hun eigen medisch personeel. En zo
verder. Kleine projecten om te ontwikkelen. Duurzaam. Zoveel
meer dan alléén maar geld geven.
Burkina Fasso en Benin. Het begint met een waterput, en het
eindigt met een “zichzelf-bedruipende” gemeenschap. Zonder
honger,zonder dorst.
Basis. Christelijke naastenliefde. Het mag ook eens gezegd
worden. Paus Franciscus zal het graag zien. OntwikkelingsSAMENWERKING zonder franjes. De projecten worden uitgevoerd
onder leiding van “hier” en met medewerkers van “ginder”, dus
zonder tussenstappen. Met de centjes wordt zonder “morsen”
iets gedaan.
Maar waar komen die centjes dan vandaan?
Iedereen wil waar voor zijn / haar geld. En daar zorgt Afrant ook
voor. Laatst was ik in Brasschaat, op een aperitiefconcert in het
auditorium van De Hemelhoeve. De zaal zat vol. Het was wel
een opvoering met allure. Thema : lente in Wenen en omgeving.
Strauss, Lehar, fris groen, soms ontroerend, dan weer vrolijk, een
zeer originele regie en een verrassend scenario, professionele
kwaliteit.... En een jazzy moment was er ook bij. Supergezellig.
Mensen terug zien die je een hele winter niet meer gezien hebt.
Tijdens de pauze een glaasje op het zonnige binnenplein. Leuke
ontmoetingen en uitgelaten babbels.
Na de vertoning een lichte broodjes - maaltijd met origineel beleg. Ook goed gevonden.
Veel mensen bleven gewoon hangen. Vanaf de vroege namiddag werden er wafels gebakken. Met suiker en slagroom. Echte
wafels uit echte wafelijzers en met een geur van vanille. Achter
den toog ook bekende Brasschaatenaren... Aan de afwas...
Er bleven nog altijd veel mensen hangen . Er werden tafels en
stoelen bijgezet op het middenplein. De wafels rukten aan. Nadien eventueel nog een fris abdijbiertje, ..... En de dag was om.
Mooi en zinvol gevuld. Met dank ook voor het zonneke.
Ik kijk uit naar de volgende voorstelling : Jazz Café .
Ook door en voor Afrant .... Vrijdag 9 juni 2017 om 19:30 in de
zaal Born , ook van de Hemelhoeve. Voor 5 € kun je niet thuis
blijven.

GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT
Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49
info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP
ANTWERPEN (NHUHQ :LOO\6WDHVOHL
Halfopen bebouwing met grote tuin en 3 garages. Gelijkvloers: inkomhal, living, eetkamer met open keuken en veranda. Achter de keuken, de badkamer met 2 lavabo’s, ligbad, douche, toilet en een aparte ruimte voor wasmachine/droogkast. 1ste verdieping: 2
slaapkamers. Zolder met vaste trap: 1 slaapkamer. EPC 515 kWh, elektrische keuring:
niet conform, Opp.: 580m², K.I.: € 1.058,00, (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 6681364)

Voor al onze panden zie onze website
ZZZQRWDULVEX\WDHUWEHofZZZLPPRZHEEH

TERRASRENOVATIES
Uitslijpen voegen van terrassen
Heropvoegen van terrassen
Vervangen van kapotte tegels
Vervangen van putdeksels.
Enz...
*UDWLVDGYLHVHQSULMVRႇHUWH

0473/225 897 Bart

Zetelgarnierderij

KEMPENAERS J.
Herbekleden van
zetels, stoelen,
kussens, enz.
Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09
www.zetelgarnierderij-kempenaers.be

Leegmaken
van
huizen
sterfgevallen, kelder,
zolder, garage,
magazijn, inboedels.
EINDELIJK LEEG

0495/504 635

Brasschaatse Film,

Nr. 21,

24-5-2017

17

HILLEWAERE.BE

VA S T G O E D & A D V I E S

H I E R

B E G I N T

M O O I

W O N E N

BRASSCHAAT • 649.000 €
Kenislei 8-A • Ref 01/8266
Luxueuze half open bebouwing met o.a. 2 badkamers, 2 tot 4
slaapkamers en privé tuin met tuinhuis. Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Vv,
EPC 113,47 kWh/m²

SCHILDE • 550.000 €
Mastendreef 11 • Ref 06/8248
Uiterst residentieel gelegen op ca. 2.700 m² met verwarmd
zwembad, basis voor een project/villa (tot 25 m breed). Vg - Gdv Gvkr - Gvv - Wp, EPC 291 kWh/m²

BRASSCHAAT • Prijs vanaf € 299.500 (excl. kosten)
Bredabaan 38 - 40 • Ref 01/BD001
RESIDENTIE BERCKENDAEL: Exclusief project in parktuin van
ca. 17.000 m². Nog 5 appartementen met oppervlakten vanaf 108
m² tot 166 m², fitnesruimte, spa en clubhouse.

BRASSCHAAT • 420.000 €
Voshollei 2-A • Ref 01/8222
Ruim hoekappartement van ca. 164 m² + ca. 25 m² terrassen in
het prachtige volledig omheinde parkdomein “Eikendael”. Vg - Gdv
- Gvkr - Gvv - Pg, EPC 112 kWh/m²

BRASSCHAAT • 450.000 €
Bredabaan 111 • Ref 01/5000
Laatste zuid perceel van 3.000 m² “Vriesdonk” voor OB.
Perceelsbreedte = 30 m, perceelsdiepte = 100 m. bouwbreedte
=20 m. oriëntatie = zuid. Vg - Wp - Gdv - Gvkr - Gvv

BRASSCHAAT • Prijs op aanvraag
Bredabaan 61 • Ref 01/5306
Moderne villa op zuidperceel ca. 7.072 m², living met vide,
4/5 slpks, 3 badks, 2 garage, zwembad, bureel, (wijn)kelder.
Vg - Wp - Gdv - Gvkr - Gvv, EPC 494 kWh/m²

Voor meer info of GRATIS TAXATIE
van uw woning contacteer ons.
BEL NU: +32 (0)3 653 31 92

7 VASTGOEDSHOPS
BRASSCHAAT

Tel: 03 653 31 92

HOOGSTRATEN
Tel: 03 369 13 05

MALLE

Tel: 03 344 96 70

MOL

Tel: 014 49 05 02

OUD-TURNHOUT
Tel: 014 45 10 11

POPPEL

Tel: 014 65 08 08

SCHILDE

Tel: 03 337 38 34
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G.V.B.S. MATER DEI

Zegersdreef 66 - 2930 Brasschaat
tel./fax: 03.651.68.16
e-mail: zegersdreef@bsmaterdei.be

Uitslag tombola ‘37ste tuinfeest’
Volgorde van de nummers stemt niet
overeen met de waarde van de prijs.

QQQQQQQQQQQQ

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.
GSM 0495/51 77 14
Gratis prijsofferte Tel. 03/653 21 56

Leegmaken van huizen,
sterfgeval, kelder, zolder,
garage, magazijn, inboedels. Eindelijk leeg. GSM
0495/504 635
QQQQQQQQQQQQ

00067
00091
00142
00216
00319
00394
00412
00570
00601
00672
00745
00831
00945
01050
01128
01181

01190
01362
01492
01504
01518
01527
01563
01740
01845
01855
01896
01901
01920
01954
02001
02244

02252
02411
02683
02721
03000
03124
03145
03160
03224
03259
03300
03411
03597
03717
03760
03986

04175
04279
04281
04319
04401
04573
04597
04764
05014
05036
05043
05186
05200
05287
05338
05408

05553
05671
05738
05769
05803
05870
05939
06024
06105
06484
06602
06655
06770
07047
07231
07322

07347
07414
07578
07749
07762
07772
08030
08185
08323
08373
08417
08672
08741
08888
08924
09001

09076
09111
09159
09272
09479
09556
09634
09792
09805
09812
09910
10040
10120
10180

Prijzen kunnen afgehaald worden tijdens de schooluren tot
en met 9 juni 2017.
Onze hartelijke dank aan de schenkers van tombolaprijzen,
de kopers en verkopers van de lootjes.

MDDU³9ULMGDJDYRQG¿HWVHQ´.:%%UDVVFKDDW'ULHKRHN

9DQDIYULMGDJMXQL¿HWVHQZLMHONHYULMGDJDYRQGRQJHYHHUNPLQHQURQG%UDVVFKDDW+HWYHUWUHNLVVWLSWRPXDDQGHNHUN6LQW-R]HI5HUXP1RYDUXPOHL:LMULMGHQDDQHHQUXVWLJWHPSR
]RGDWLHGHUHHQPHHNDQ+DOYHUZHJHLVHUHHQUXVWSDX]H:LMUHVSHFWHUHQGHYHUNHHUVUHJHOV
MXQL.DOPWKRXW %URXZHUVKXLV MXQL(NHUHQ 'HUE\ ,HGHUHHQLVZHONRP
0HHULQIR9LF'H6FKHSSHU

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
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

* Lage Kaart 486: perceel bouwgrond voor gesloten bebouwing, 6.68 m breed,
gevel 7 m, opp. 553 m²

Schilderwerken en alle
renovaties, klusjes. GSM
0487/740 335

Gratis paardenmest, af
te halen, Pauwelslei 126,
Brasschaat, 0476/644 036

Te huur: Mariaburg, klein
gezellig app., 1 slpk.,
badk., liv. m. op. kk. Vrij
vanaf 1 juni. 0472/374 828

Schilderwerk., gypr.,
lamin., alle soort. bez.,
s c h i l - d e r k l . G r. o f f
0485/300 437



potgrondfabrikant • compost •
molmmest • champignonmest •
boomschors • turf •
stalmest •

zwarte grond •
bigbags • bielzen •
dolomiet • ....

Gemeente Brasschaat
* Kaarttuin 5: HOB: te renoveren. Indeling glvl: inkomhal met trap, ruime woonk.,
niet-geïnst.keuken, badkamer, apart toilet, berging. Grote zonnige zuidtuin.
1eV: 2 grote & 2 kleine slaapkamers. Grote bergzolder. In centrum Brasschaat
Bj: 1967, Ki: 1060, elektrische verwarming, EPC: 988



www.meeussen.be
Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31
ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.
bvba

Jos Meeussen & Zn

* Hoge Akker 54: Zeer goed onderhouden landhuis met inkom, living, eetkamer, gedeeltelijk geïnstalleerde keuken, berging, apart toilet, kelder. Op
de 1ste verd. zijn er 3 slaapkamers en badkamer (zitbad-lavabo). Zolder met
valluik. Mooie zonnige tuin met garage en berghok. Klein beschrijf mogelijk.
*Vlakbij Golf: Nieuwbouw appartement 1e verd. links. Ruime woonkamer,
open keuken, 3 slpks, badk. met bad, douche en dubbele lavabo, aparte wc,
2 terrassen.
Gemeente Schilde
* Rinkvense Heide: perceel bosgrond in natuurgebied, in verlengde van
Caterskapeldreef – tussen Klein Vraagstuk en Mathildedreef. 3647 m²
Gemeente Kapellen
* Koningin Astridlaan 20: te renoveren villa. Indeling glvl: inkomhal met
wc, woonk. met OH, niet-geïnst. keuken, terras, inpandige garage. Ruime zuid-tuin met dubbele garage. 1e V.: 4 slpkrs, badk. met lavabo, wc
en bad. Zolder & ruime kelder. Bj: 1954, KI: 1715, CV mazout, EPC: 409
Hoogboomsteenweg-Jagersdreef: gunstig gelegen perceel bouwgrond,
opp. 1042m²

Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be
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TE KOOP

BRASSCHAAT MtH Instapkl
eengezinswoning bestaande uit
woonk, ingerichte kkn, badk, 3
slpks, terras met tuin, bergzolder.
EPC 183. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT MtH Te renov rijwoning gel aan de Bredab – ideaal
als projectgr. met uitgang in achterliggende str. totale opp ca 550m².
EPC 601. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 249.000

€ 239.000

Greenstar
Lid B.I.V.
Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

info@immogreenstar.be
www.immogreenstar.be

MERKSEM Goed gelegen te
renoveren app met 2 slpks,
extra bureau of dressing, terras,
wnkr, keukenpl, badk en garage.
EPC 173. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

MERKSEM Instapklaar app
met prachtig uitzicht op 10de V
met woonkamer op parket, inger
keuken, badk, 2 slpks, terras, kelder. EPC 98. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 130.000

€ 167.000

Meer informatie over ons aanbod vind je op www.immogreenstar.be

BRASSCHAAT

OPENBARE VERKOPING

Notariaat De Decker te Brasschaat zal openbaar verkopen met recht van
hoger bod:

Rustig gelegen

WOONHUIS
Rustoordlei 51

KENMERK: Ruime woning met garage
(open bebouwing). Sectie F nr 297/N/
P0000. Ref EPC: 2017041500019524851. EPC Waarde: 686 kWh/m2. Oppervlakte: 1.050 m2 - K.I.: € 1.120,00.
INDELING: Op het gelijkvloers: inkomhall (stenen vloer) met trap naar eerste
verdieping en deur naar overige kamers,
garage (vermoedelijk met smeerput) met
stookolietank en CV-ketel, zekeringskast
en - meters, wc met lavabo, kleine kelder met zeer laag plafond, gebruikt als provisiekelder/wijnkelder, woonkamer: ruime eet- en zitkamer (met open haard), uitgevend
op terras en tuin, alsook ruime uitgeruste eetkeuken met deur naar overdekt terras
en tuin. Zeer mooie grote aangelegde tuin, met achteraan kippenren en houten bergruimte. Op de 1ste verdieping: 2 zeer ruime slaapkamers, 1 kleinere slaapkamer of
bureau, badkamer met bad, wc, bidet en dubbele lavabo, vaste trap naar zolderverdieping: mogelijk in te richten tot kamer (onder puntdak).
BESCHIKBAAR: Onmiddellijk na betaling van koopprijs en kosten.
BEZICHTIGING: Elke woensdag en zaterdag tussen 14.00u en 16.00u.
STEDENBOUW: Gelegen in woongebied. Vergunningen afgeleverd voor het bouwen van een woning in 1968 en het vellen van een conifeer in 2013. Geen bouwmisdrijven gekend. Geen niet-vervallen verkavelingsvergunning. Geen voorkooprecht
van toepassing.
INTEGRAAL WATERBELEID: Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied. Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

ENIGE ZITDAG:
WOENSDAG 31 MEI om 15.00 u

in Brasserie Excelsior, Armand Reussensplein 9-11, 2930 Brasschaat.
Verdere inlichtingen op het Notariskantoor.

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

Merksem:&DWHUVKRÀDDQJHUHQRYHHUGULMKXLV*/9/
hal, garage, wasplaats, tuin - 1ste V : living met open
keuken, 1 slpk met dressing, toilet, badkamer met toilet,
berging, terras - 2de V : living met open keuken, douchekamer, 2 slpks, toilet, berging – nieuwe PVC ramen
– dubbel glas.
Merksem: Bordink 11, instapklaar glvl appartement : hal,
living met parket, 3 slpks, ingerichte keuken, badkamer,
toilet, terras met veranda, tuin met tuinhuis en zithoek,
kelder en garage - inboedel.
Merksem: Laarsebaan 93, mooi gerenoveerd glvl appartement met 1 slpk, open keuken, living, badkamer, kelder,
nieuwe ramen en boiler – KLEIN BESCHRIJF !
Overige panden kan u bekijken op onze website:
www.notarismerksem.be

Van der Zijp Johan
Schilderwerken
Kleur, een passie...
Goordijk 29
Gsm 0496 426 823
johan@vanderzijp.be

2930 Brasschaat
Fax 03 653 39 85
www.vanderzijp.be

Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen
geldig vertegenwoordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat
Tel. 03 650 16 80 - fax 03 653 04 09
email: info@notariaatdedecker.be

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in Deze Week, op De Woonkijker op ATV (weekdagen om 14u en 16.45u, weekends om 9u en 16.45u), op ATV teletekst, op Internet www.immovlan.be +
www.hebbes.be, Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen
en opvullen
van tanks
Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51
E-mail: info@tankrecycling.be
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A MICHIELSE & ZONEN

BRASSCHAAT

SIND
S

03 652 18 09

info@michielse.be

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

HAP
SC

KMAN
VA

1938

www.michielse.be

Te koop: instapklaar en
geren. app. Brasschaat
Driehoek, 2de V., liv., ing.
kk., berg., bk., wc, 2 slpks
met ingem. kast., garage, terras, gn lift. Vrpr. €
248.000. Tel. 0471/660
520 na 17 uur.


BOXEN EN MAGAZIJNEN

ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.
Korte/lange termijn.
Huur camionette 50€/dag
WWW.HUUR1BOX.BE
KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

INFO: 0496/70.80.80

Poolse vrouw zoekt werk
als poetsvr. m. dienstench,
strijk. 0497/834 463



Computer problemen, ik
kom a. huis herst, sneld.,
0496/383 015. Verkoop
computers op maat.



Strips gezocht. Ik koop
uw oude en nieuwe strips.
Tel. 0471/294 474

O P E N BA R E V E R KO P I N G

Dakwerken

Notaris Lisbeth BUYTAERT te Brasschaat zal openbaar verkopen
met recht van hoger bod:

HUIS

met mogelijkheden
Hoge Kaart 232
KENMERK: Gelegen te Brasschaat,
Hoge Kaart 232 - een huis met mogelijkheden Ref EPC: 200902180000078579-00000017-5.
EPC Waarde: 688 kWh/m2. Ten
kadaster bekend wijk G, nummer
0091E9P0000.
Oppervlakte: 366 m2 - K.I.: € 1.162,00.
INDELING: Gelijkvloerse verdieping:
hal, W.C., living (met open haard), eetkamer, keuken, berging.
Eerste verdieping: 2 grote slaapkamers, grote badkamer, W.C.
Tweede verdieping: 2 slaapkamers en een bergruimte Kelder en garage.
Mooie hoektuin.
BESCHIKBAAR: Onmiddellijk beschikbaar.
BEZICHTIGING: Vaste bezichtigingsdagen: elke zaterdag van 10 tot 12 uur.
STEDENBOUW: Ruimtelijke ordening: - woongebied - gemeentelijk rooilijnplan
“Truyenstraat” de dato 02/10/1972 - Vg,Wg, Gdv, Vkr Vlaamse Wooncode, Vv.
INTEGRAAL WATERBELEID: Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied. Niet geheel of gedeeltelijk gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

ENIGE ZITDAG:
WOENSDAG 31 MEI om 14.00 u

in Brasserie Excelsior, Armand Reussensplein 9-11, 2930 Brasschaat.
Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Op de zitdag dienen gehuwde kopers
aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel huwelijkscontract en
identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn in het
bezit van statuten en machten.

Notaris Lisbeth Buytaert
Bredabaan 114, 2930 Brasschaat
Tel. 03 650 14 40 - fax 03 650 14 49
email: info@notarisbuytaert.be

Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in Deze Week, op De Woonkijker op ATV (weekdagen om 14u en 16.45u, weekends om 9u en 16.45u), op ATV teletekst, op Internet www.immovlan.be +
www.hebbes.be, Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.

VERWARMINGSBEDRIJF DE CUYPER

Brechtsebaan 36 • 2900 Schoten • T. 03 651 63 64 • www.decuyperbvba.be

Te koop gevraagd: schilderijen, spullen van zolder,
enz. 03/663 65 70

Is uw centrale verwarmingsinstallatie aan vervanging toe?
Heeft u hoge energie kosten?

Gediplom. manicure en
pedicure komt aan huis.
0484/949 951 Agnieszka

INTERESSE IN ONZE VOORJAARSPROMOTIE?
9UDDJYDQGDDJQRJXZYULMEOLMYHQGHSULMVR௺HUWHDDQ
U kan ook bij ons terecht voor:
Plaatsing en advies van condensatieketels - zonneboilers
zwembadverwarming - thermostaat/regelingen
Onderhoud en herstelling van uw centrale verwarming gas
stookolie met wettelijk reiniging- en verbranding attest
Spoelen vloerverwarming
Reinigen schoorstenen met attest - plaatsing
versterkte inox gaasdraad (anti-vogelnesten)
Camera inspectie schoorstenen





Lieve man, 52, wil vlotte
vrouw die graag veel aandacht, tederh., passie en
geluk geeft. 0486/482 666



FONOPLATEN. Ik koop
LP’s, maxi-singles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prijs!
GSM 0475/768 188



Schilderen, pl. gypr.,
afbr., iso, bk, teg., ram.
en deur. 0465/901 516

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

20
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Uw eigendom verkopen?

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

GRATIS SCHATTING
Bredabaan 458 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 288 34 70 • 0477 887 778
info@accentvastgoed.be • www.accentvastgoed.be

Notariaat DE DECKER, Donksesteenweg 33, Brasschaat
(achter gemeentehuis); Tel. 03/650 16 80;
info@notariaatdedecker.be; www.notariaatdedecker.be

UIT DE HAND TE KOOP
APPARTEMENT TE BRASSCHAAT
Pauwelslei 203: Gunstig gelegen appartement met garage in uitstekende

staat. Het appartement bevat een living, keuken, wasplaats, wc, badkamer,
2 slpk, een dressing en een terras. EPC 189kWh/m², wg,vg,vv,gdv,gvkr. Immoweb
Ref. 6897509

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be

HUIS TE BRASSCHAAT
Bredabaan 473: Gunstig gelegen rijwoning met handelsruimte, perceel van

209m². De woning bevat 4 slaapkamers, een leefruimte, keuken, wasplaats, wc,
badkamer en een tuinhuis. In het centrum op wandelafstand van alle winkels,
scholen en openbaar vervoer. EPC 390 kWh/m², vg, wg, gdv, gvv, gvkr. IMMOWEB
Ref. 6861178
HUIS TE EKEREN
Akker 17: Ruime Bel-etage woning, de woning is gelegen in een rustige
straat nabij het centrum van Ekeren en bevat een garage, wasplaats, kelder,
4 slpk, keuken, leefruimte, achterkeuken, wc, badkamer, tuin met terras. EPC
259 kWh/m², Wg, Gvkr, Gvv, Vg, Gdv. Immoweb Ref. 6909074.

INBOUWHAARDEN EN KACHELS

BRASSCHAAT

SINDS 1926

UW (VERVUILENDE) OPENHAARD PROFESSIONEEL
OMGEBOUWD NAAR EEN ZUINIGE HOUT
Sinds
OF GASHAARD OP 2 DAGEN TIJD
1926
VRAAG VRIJBLIJVENDE OFFERTE
INFO@VOLDERS.BE

03/233 13 43

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640
www.royvangorpelektriciteitswerken.be

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

Alle behang- en schilderwerken
Meer dan 20 jaar ervaring
Zelfwerkend patroon

9ULMEOLMYHQGSULMVRႇHUWH
Pauwelslei 54, Brasschaat
brasschaats.schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050
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BURGELIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Thys Noë, 10-05, Brasschaat
Brughmans Maks, 10-05, Brecht
Vandervliet Lily, 10-05, Hoevenen
Claessens Maxim, 10-05, Sint-Lenaarts
Vandenweghe Nymke, 09-05, Wuustwezel
Lamkoref Younes, 10-05, Ekeren
El Khatib Duaa, 09-05, Essen
Wuyts Robyn, 11-05, Ossendrecht
Zuodar Jack, 11-05, Deurne
Mehmeti Sarah, 10-05, Schoten
Geens Niko, 10-05, Ekeren
Schippers Ezra, 11-05, Stabroek
Huysmans Louis, 12-05, Merksem
Vanhooreweghe Lies, 16-05, Stabroek

Mampuys Mil, 12-05, Brasschaat
Avramescu Celine, 12-05, Hoevenen
Jaspers Amelie, 13-05, Kalmthout
Antonissen Sofie, 15-05, Merksem
Cassimon Eloïse, 14-05, Kalmthout
Cams Ella, 13-05, Ekeren
Willemyns Laurens, 15-05, Essen
Maes Dean, 13-05, Loenhout
Vervoort Lente, 08-05, Wuustwezel
de Boer Liam, 12-05, Schoten
Ruys Celine, 10-05, Wuustwezel
Du Val Lyo, 09-05, Kapellen
Browne Enya, 11-05, Essen

Paulussen Frank te Brasschaat met Nagels Cindy, te Brasschaat
Oeyen Dries te Brasschaat met Francken Charlotte, te Brasschaat
Roepers Frederik te Brasschaat met Brugman Ginger, te Brasschaat
Waterschoot André te Brasschaat met van Duuren Diana, te Brasschaat
Vanderbeken Olaf te Brasschaat met Luyts Valerie, te Brasschaat
van Dam Nils te Brasschaat met Asselberghs Peggy, te Brasschaat
Verbelen Jan te Brasschaat met De Maeyer Romy, te Brasschaat
Dewolf Joris te Brasschaat met Van Ginhoven Carolien, te Brasschaat

Ophaling
22
23
24
25
26
27

huisvuil mei
De ophalingen
Restvan donderdag
Afval
GFT
PMD Papier
rode
25 mei verGEEN OPHALINGEN
straten
schuiven naar
vrijdag 26 mei.

Ophaling huisvuil mei-juni
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

29
30
31
01
02
03

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
'RNWHUYDQGLHQVW
De huisarts van wacht te Brasschaat is enkel nog te bereiken
via het centraal oproepnr:

Tel. 03/650 52 56
Elk weekend vanaf vrijdagavond 19 u tot maandagmorgen 8 u
uitz: feestdagen op di, woe, do, vr, 25/12 en 1 jan. begint de
wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Speicher Elisa, 93 jaar, weduwe van Vleminckx Richard, Kalmthout
Smet Tom, 39 jaar, Brasschaat
De Backer Blanche, 89 jaar, echtgenote van Heirman Maurice, Brasschaat
Goossens Anna, 69 jaar, Brasschaat
Beckers Helga, 62 jaar, echtgenote van De Backer Luc, Essen
Kerstens Joanna, 89 jaar, echtgenote van Van De Wiel Petrus, Essen
De Backer Franciscus, 89 jaar, weduwnaar van Van Goubergen Paulina, Brasschaat
Seresia Guido, 69 jaar, echtgenoot van Kerstens Liliane, Brasschaat
Quick Irena, 88 jaar, weduwe van Beirens Franciscus, Brasschaat
Wijns Augustinus, 77 jaar, Schilde
Young Ethel, 84 jaar, weduwe van Calewaert Leo, Brasschaat
Blankaerts Joseph, 85 jaar, weduwnaar van Hermans Julia, Brasschaat
Delissen Martin, 63 jaar, echtgenoot van Van Velthoven Viviane, Brecht
De Waegeneere Elisabeth, 55 jaar, Kapellen
Verdijck Gustaaf, 82 jaar, echtgenoot van Vaneynde Paula, Brasschaat
Willaert Lodewijk, 88 jaar, weduwnaar van Frijters Anna, Brasschaat
Delagrange Dirk, 63 jaar, echtgenoot van Claes Marijke, Brasschaat
Van Olmen François, 87 jaar, echtgenoot van Schijvens Melania, Brasschaat
Leeser Jozeph, 82 jaar, echtgenoot van Geeverding Anne-Marie, Brasschaat

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

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

RestAfval
oranje
straten

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):
27 - 28/05 Mertens Els 0478/259 198
Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind
(weekenddienst):
27 - 28/05 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) Gemeentepark 15
AA. Brasschaat - AA-Jeugdgroep (0475 461 479)
03/239 14 15 of bijeenkomsten Gemeentepark 15
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
27 - 28/05 Dr. Mennes 0496/939 630
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

GFT

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.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRPLQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP)D[
Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of
sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken
op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend aan de
adverteerder. Opname van advertenties betekent niet dat de redactie het
met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.
&RS\ULJKW niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen
van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis
aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel,
Kapelsesteenweg.
Oplage: 24.100 ex.

COMPUTERPROBLEMEN?
2Q]HVOLPPH
studenten lossen
ze voor u op!
6XUIQDDU

vlaamsestudentaanhuis.be
RIEHO

Advocaat
Contracten | Huurrecht | Jeugdrecht | Familiaal recht
Echtscheidingen | Invorderen facturen | Juridische adviezen
Houder certificaat bijz. opl. jeugdrecht

Nieuw kantoor!
Dorpsstraat 9 | 2950 Kapellen
T +32 3 651 22 83
F +32 3 651 22 85
advocaat@stevenaerts.eu
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Toneelstuk De Kleurendiefjes
Parktheater jeugd speelt op zaterdag 27 mei om 20h en zondag 28 mei om
14h30 het toneelstuk De Kleurendiefjes in de Sint-Jozefskapel Augustijnslei
te Brasschaat. Wat zou de wereld er naar uit zien zonder kleuren. Dit kunnen

LIONS CLUB ANTWERPEN
MOERLAND

PERRONNEKESFEEST

Lions Club Antwerpen Moerland stelt met trots haar nieuw evenement voor: Het Perronnekesfeest op 2 en 3 juni op de unieke
locatie van Perron Noord in Brasschaat. Het feest bestaat uit 3
activiteiten:
1. APERRO(N): vrijdag 2/6 vanaf 17u is iedereen welkom op
deze “after-work” met drinks- food -DJ
2. FAMILIE-HAPPENING: zaterdag 3/6 van 11u tot 17u. kinderanimatie-drinks-food-BIG BAND- enz.
3. NIGHT@PERRON: zaterdag 3/6 iedereen welkom vanaf
21u30 voor drinks-food-DJ
via een sponsorpakket kan er vanaf 19u deelgenomen worden
aan een heerlijke maaltijd.
Meer info hierover kan je vinden op www. lionsclubantwerpenmoerland.be De opbrengst gaat integraal naar onze sociale doelen.

onze kinderen ervaren. Een leuk sprookje waar iedereen uit kan leren. Tickets
kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa en kunnen gereserveerd
worden via info@parktheater.be of via de website www.parktheater.BE
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MEUBELHUIS HOFMAN
WUUSTWEZEL
STOPT EINDE 2017

03 653 52 90
QQQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
YULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQQ
Wij komen uw strijk thuis
halen en terug brengen.
GSM 0488/863 673

Ik koop collecties LP’s,
45T, jazz, rock, pop, cd,
dvd, boek, strips, beste prijs aan huis. GSM
0475/376 496

Man zoekt werk, enz.
Engels spr. 0465/275 088

Rommelmarkt garage
- opritverkoop, zondag
28/5/2017 van 8.30-14
u., Brasschaat (in de wijk
Bethanie) Ploegsebaan
- Zilverberkenlei - Klein
Bethanielei, Prolistraat

Aanleg en onderhoud
van uw tuin, graszoden,
molbestr. 0497/284 395

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging
Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be

Let wel:
* alle garantiebepalingen blijven nageleefd. * ook extra-gunstige voorwaarden op alle niet-toonzaalvoorraad-bestellingen.

e-mail: info@hofman-meubelen.com website: www.hofman-meubelen.com
Open: dinsdag t/m zaterdag van 10u00 tot 18u00 - zondag van 13u00 tot 18u00 doorlopend. Maandag gesloten.

FRIGO-TECHNIEK

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

03 651 68 43
www.frigotechniek.be
Wij zoeken

INSTALLATEURS &
ONDERHOUDSTECHNIEKERS
ǀŽŽƌĂŝƌĐŽ͕ǁĂƌŵƚĞƉŽŵƉĞŶĞŶǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐƐŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ͘

Interesse? Stuur CV naar: info@frigo-techniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Centrale verwarming
Verkoop • Service
Onderhoud

'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

