
Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

TEL 03/664 03 69 • OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR 

WWW.KLEDINGWILAN.BE • INFO@WILANHEREN.BE

OPENDEURWEEKEND
ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 MAART

DOORLOPEND VAN 10 TOT 18 UUR

DINSDAG 19 MAART - VADERDAG

TURNHOUTSEBAAN 217-221   I   2970 SCHILDE   I   +32 (0)3 383 06 69
INFO@BOURBON-SLEECKX.COM   I   BOURBON-SLEECKX.COM

MA-VR  9.00-12.30 & 13.30-18.00   I   ZAT  9.30-18.00
ZON- EN FEESTDAGEN  11.00-17.00

OUTDOOR LIVING CONCEPTS
MEUBELEN   I   PARASOLS   I   BUITENKEUKENS   I   TERRASOVERKAPPINGEN

TRIBÙ

KETTAL

-  SINDS 1955  -

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

Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren
EXCLUSIEVE COLLECTIE

We hebben de afgelopen tien jaar telkens stijlvolle herencollecties ontworpen. Tien jaar... 
dat moet gevierd worden! Niemand minder dan modeontwerpster Veronique Branquinho

werkte samen met onze studio om een opmerkelijke capsulecollectie te ontwerpen.
ZONDAG OPEN VAN 13u tot 17u

ZONNEGLASACTIE
50% KORTING op alle zonneglazen 

op sterkte t.e.m. 31/08/2019!!

Bredabaan 1003 
2930 Brasschaat

 Tel. 03 633 09 88
info@o-j-h.be 
www.o-j-h.be64e Jaargang       nr. 11    13 maart 2019

BREDABAAN 358

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

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

NIEUWE COLLECTIE!di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS
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Spelend Frans leren!Zomerkampen
Samen met Taal Plus

In BRASSCHAAT vlakbij park & Peerdsbos
in juli of augustus / ma-vrij / 9-17 u.

van 5 tot 16 jaar (6 niveaus) • Reeds 22e jaargang
Bijzonder leuke én leerrijke taalkampen
Speels • Professioneel • Kleine groepjes

Eigen cursus + warme lunch + sport + zovéél méér!
Info: 03/353.19.66 / info@taalplus.be / www.taalplus.be

Een enthousiaste vereniging met een hart voor kinderen, jongeren en de Franse taal!

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

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

K&M

schoen- en
slotenmakerij

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

SLOTENMAKERIJ
INBRAAK-

BEVEILIGING
MEESTER SCHOENMAKER

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten.

Leopoldslei 3  2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 97

U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen 

en riemen

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

“Het Mobit-systeem is een succes”, zegt Dirk de Kort: “We be-
gonnen begin september 2018 met 51 gebruikers, tot meer dan 
780 gebruikers begin 2019. Bij die gebruikers zien we voorna-
melijk jonge mensen, maar ook oudere mensen – tot 70 jaar – 

in je gemeente kunnen mensen gemakkelijker naar een bushal-

Soms kan het ook een alternatief zijn voor openbaar vervoer: ’s 

naar huis gaan van een feestje.” Van begin september 2018 tot 

waarvoor anders misschien de auto genomen werd: win-win op 
vlak van luchtkwaliteit én vlot rijden. In februari zagen we al on-

Vooral tijdens de spitsuren (7u-8u en 16u-19u), maar ook in de 
namiddag en ’s nachts. ’s Nachts is het immers een goed al-

NEEM JIJ OOK WEL EENS DE 
MOBIT-DEELFIETS?...

... Dan ben jij één van de 782 Brasschaatse gebruikers!
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Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35

      Giovane Brasschaat

Open dinsdag t/m zaterdag: 10 tot 18u. 

easy to wear, easy to love

SPRING-SUMMER DAYS
strong prints, rich materials, a perfect cut,
a beautiful finishing and an eye for detail

Een glaasje bubbels
10% op al je aankopen*

20% op geselecteerde items*

EXTRA OPEN 
op zondag 17 maart van 13-17 uur

*Actie geldig tot en met zondag 17 maart 2019

Ellie
feet & nailcare

met verpleegkundig 
diploma

pedicure - medische pedicure
- nagelreconstructie - 

- manicure -

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

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat
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Wij willen een goede
brandverzekering*

Nu
  

op jouw  
brandverzekering 

-20%**

Woonwens? Welkom bij Argenta.
Kom langs en vertrek met een voordelige 
premie en een gerust gemoed.

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

* De polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen+ zijn een verzekering naar Belgisch recht, 
aangeboden door Argenta Assuranties nv. Het informatiedocument over deze verzekeringspro-
ducten kun je raadplegen op argenta.be of bij je kantoorhouder.

** Actie geldig op de brandverzekering voor nieuwe polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd 
Wonen+ afgesloten tussen 18.02.2019 en 31.03.2019. Raadpleeg de actievoorwaarden op 
argenta.be.

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

  YES! YES!
YES!

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

B
A

Vakmanschap sinds 1926

GRATIS OFFERTE

2930 Brasschaat
Tel. 03 233 13 43

GSM 0472 720 721

TUINENKRISHERREMANS.be

0477 261 353

Tuinaanleg en tuinonderhoud;
Snoeien en vellen van bomen;

Stronken uitfrezen;
Vrijmaken van bouwpercelen;

Aanleg gazons;
Aanleg kunstgras;

Wij werken ook met
onderhoudscontracten;

Proper maken van opritten.

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 
Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430
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functie: Van een ‘chauffeur rijbewijs C/D’ verwachten we dat deze volgende taken zelfstandig kan 
uitvoeren: besturen en reinigen huisvuilwagens • besturen containerwagen en instaan voor de lediging 
van de containers op het containerpark en de stortplaats • ophalen grof huisvuil, bladeren • besturen 
vrachtwagens voor strooiingswerken • besturen buurtbus.
 
profiel: In het bezit zijn van rijbewijs C • In het bezit zijn van rijbewijs D of dit behalen binnen 1 jaar na 
indiensttreding • Kennis van het vakgebied (door ervaring of opleiding) • Bereid zijn zich bij te scholen 
• Taken op zelfstandige en systematische manier kunnen uitvoeren • In staat zijn fysisch belastend werk 
in alle omstandigheden te kunnen uitoefenen.

salaris en bijkomende voordelen: Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag tot maximum 
10 jaar beroepsrelevante anciënniteit inbrengen. Het brutomaandloon: • met 0 jaar ervaring: 1.818,33 euro 
• met 4 jaar ervaring: 2.050,75 euro • met 10 jaar ervaring: 2.207,97 euro. Als bijkomende voordelen heb 
je recht op maaltijdcheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering. Het openbaar vervoer wordt 
terugbetaald. Je hebt recht op 35 vrij te plannen vakantiedagen en 14 feestdagen.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur 
met respect voor de work-life balans? Wil je met veel goesting werken aan een succesvolle organisatie 
waarin alle betrokkenen zich thuis voelen? 

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

CHAUFFEUR RIJBEWIJS C/D
D1-D3 • contractueel • onbepaalde duur • voltijds • aanleg werfreserve

Schrijf je dan uiterlijk op 25 maart 2019 in. Enkel wanneer we samen met jouw kandidatuur een 
motivatiebrief, cv, een kopie van jouw rijbewijs en een recent uittreksel van het strafregister ontvangen, 
wordt jouw kandidatuur in aanmerking genomen. Toon in je motivatiebrief duidelijk aan waarom je voor 
een functie als chauffeur bij het gemeentebestuur kiest en welke ervaring je hebt. Tijdens een eerste 
cv-screening zal hiermee rekening gehouden worden.

ROMMELMARKT
ZATERDAG 16 MAART en  ZONDAG 17 MAART 

VAN 10 UUR TOT 17 UUR

Scoutslokalen : “Jobertus” Sportendreef 14, Brasschaat
ingang Hemelakkers - achter politie – 

Organisatie : V.Z.W. Stille Meeuw
(vereniging van oud-scouts en oud-gidsen Brasschaat)

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 13 maart
Dagsoep

Frisse rolmops 
sla met frietjes

Donderdag 14 maart
Dagsoep

Zweedse balletjes 
met romige puree

Vrijdag 15 maart
Dagsoep

Kabeljauw in de oven

Maandag 18 maart
Dagsoep

Griekse Moussaka

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

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1250
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 

reserveren is wenselijk
OP = OP!

De restaurantkaart en 
seizoens menu’s blijven 

beschikbaar tot 21u.

Met heel veel trots hebben onze leerlingen van het 5de, 6de 
en 7de jaar uit de studierichting Organisatiehulp en organisa-
tieassistentie een cheque van 400 euro kunnen overhandigen 
aan TEJO. Dit bedrag hebben de leerlingen bij elkaar verdiend 
door heerlijke ambachtelijke pompoensoep en een gezonde 
notenmix te verkopen tijdens de voorbije Kerstmarkt van den 
Driehoek te Brasschaat. Op deze Kerstmarkt mogen enkel 
standhouders staan die de opbrengst van hun verkoopmoment 
schenken aan een goed doel? Als school zijn wij heel trots op dit 

ondernemingszin en ondernemerschap weten te gebruiken in 
de praktijk en tevens een mooi bedrag kunnen schenken aan 
de vzw TEJO. De leerlingen waren heel gedreven omdat deze 
organisatie zich inzet voor leef tijdsgenoten die kampen met 
psychologische problematieken. Bovendien is deze organisatie 
voor iedereen toegankelijk omdat zij op vrijwillige basis werkt.

LEERLINGEN KTA BRASSCHAAT
SCHENKEN € 400 AAN TEJO

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
Graag nodigen we jullie allen uit op een brunch: zondag 28 april tussen 11 en 15 uur , in “Ons 

Middelheem”, ten voordele van de Sint-Vincentius genootschap, die op hun beurt de minst 
bedeelden een duwtje in de rug geven. Inlichtingen en inschrijven : Monique Boucquey:

 tel/03/ 651 48 93. Gsm: 0479 37 04 91
Prijs: 20 € p.p. 10 € voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 

 op rek. van Femma Brasschaat centrum: BE28 1030 4543 9720  
Inschrijven tot ten laatste 19 april
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www.gevelendakreinigen.be - T +32 497 43 09 09 - +32 475 23 68 86

Vraag naar onze lentevoorwaarden 
en vrijblijvende offerte!

Drukloos stomen 140° 
van eiken bijgebouwen

Nieuw

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN 

Blijf zelfstandig in de badkamer! 

 
  want een beetje klasse  

 

BREDABAAN 469 Wuustwezel 03  66 999 60                          
Din- Don- Vrijdag 14-18u 

Woe 09-13u *   Zat 10.30-17.00u 

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

JAB Anstoetz is naast 
wereldleider in meubelen

en handgetufte tapijten.

gewenste afmeting. 
Alles wordt tot in 

 
www.HERFIL.be

Filip Meyvis 

JAB TAPIJTEN

   JA AR
celebrate

19
69

 -
 2

01
9 Wat dacht je van een 

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

 

8 - 16 maart

Nationale sterrenkijkdagen
Astro Antverpia

KSGA vzw
Vij. en za. 15 en 16/3 vanaf 
19u. tot 23u. St-Antoniuslei 
95, inrit Boskapellei en toe-
gang achterzijde van het ge-
bouw. Met telescoop op het 
terras van het Antverpiage-
bouw (achterzijde). DVD-voor-
stelling “Landing op Mars” en 
voordracht door Arthur Schoe-
ters “Ruimtevaart actueel”. In-
kom gratis

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

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

Alle renovatiewerken, 
schilderwerken, behan-
gen, laminaat, parket, te-
gels, gyproc, loodgieterij. 

€8,5/u. 0497/228 871

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

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

Dames en heren, ver-
wen uzelf v. 1 uur. Pe-
dicure €39 a. huis met 
voetmassage. Ingegr. 
nage l s ,  eks te rogen . 
Man icure  €  25 .  Erv. 
Enkel op afspr.  0496 
908 029, Eva Strijbos 

Ik zoek werk: tuin - schil-
deren en klusjes.
T. 0486 797 441
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1 6  -  2 4  m a a r t

www.hemelaer.be I Blancefl oerlaan 61 I Antwerpen L.O. I 03 219 19 01

OP
EN

 D
EU

R
OP

EN
 D

EU
R

Hemelaer interior’s opendeurdagen  
van 16 maart tot en met 24 maart 2019

‐ Nieuw: maatwerk kasten Kettnaker;
‐ nieuwe relaxzetels;

‐

‐

L A  C A S A  A N I M A T A

Orlans Elektro

Bredabaan 501 • 2930 Brasschaat
Tel: 03/651 81 93 • email: info@orlans.be

www.orlans.be

OP EEN SELECTIE VAN TOONZAALMODELLEN, 
UITGEZONDERD BESTELLINGEN. 

Voor de verbouwing zĳn wĳ gesloten vanaf 
dinsdag 26 maart tot en met maandag 1 april

Tot -70% 
KORTING

gaat verbouwen

Perron Noord, Brasschaat - 10-13u. 17 maart 2019, 10-13u is het 
weer WoW-tijd! De tijd vliegt, het is de laatste van ons 4e seizoen. 
Een ‘oldschool’ editie… een oldtimermeeting op de fantastische lo-
catie, die Perron Noord heet. Zodra alle plekken op Perron Noord 
ingenomen zijn door fantastische oldtimers, kunnen we uitwijken naar 

zijn, net zoals ‘den Toren’ de deur zal openen. Deze editie ontvangen 
we weer een oldtimerclub, zij hebben een route uitgestippeld met als 

-
se Vehikel Klub onze kant uit. De mensen van ‘Historical law enforce-
ment group VZW’ zullen ons ook deze keer weer bijstaan om alles in 

-

van een oldtimer een ticket voor verloting van de luchtdopen. Deel-

extraatje, aansluitend op onze Winter op Wielen Brasschaat, editie 
maart. Het winterseizoen wordt in schoonheid afgesloten, met dank 

-

had voorbije zomer te kampen met brand in een van de loodsen. We 
hopen met dit event toch een steentje bij te dragen aan de wederop-

de aanwezige deelnemers van Winter op Wielen Brasschaat. De old-
-

Op het programma: Rick van der Kroon - Dutch Diamond en Dinny.

WINTER OP WIELEN BRASSCHAAT

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER



Brasschaatse Film,     Nr. 11,     13-3-2019  7

DDDDDEEEEECCCCCCOOOOOOORRRRRAAAAATTTTTIIOOOONNN

zzzzooonnnnnnnnnneweweweweerrrininnnngggg &&& tataaaappiijten

KKKKKwKwwwaaaliititteeeieiitttsssvveerrvrvvvveenn

BBBrreeedddaaaabbbaaaaaan 111112229999  •••  BBBrrarasssssccchhhaaaaaatt MMM-ttt---HH
TTeeelll. 0000333 66666663 000000 222777     •••   wwwwwwwwwww.w.wwwweweeemmmeerss...bbbeee

888888888888888888888
JJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRR

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De lente heeft zich de voorbĳ e weken al enkele keren ge-
toond. Dat maakt dat heel wat mensen in Brasschaat op-
nieuw aan het sporten gaan. Vanuit de gemeente en de 
clubs wordt hieraan de nodige aandacht besteed. Zo wor-
den er in het voorjaar verschillende acties opgestart. 
Zo is er de “Start to Run”. Atletiekclub Break organiseert dit 
al jaren. Vanaf 19 maart kan iedereen die nog nooit heeft 
gelopen deelnemen aan de sessie van 0 naar 5 kilometer. 
Er wordt drie keer per week getraind, met als startplaats tel-
kens het Louis De Winterstadion in het Gemeentepark. Ook 
hier verloopt alles onder de begeleiding van ervaren lopers. 
Het merendeel van de deelnemers stapt dan in het najaar 
over naar de sessie van 5 naar 10 kilometer. Daar begint 
het bĳ  velen te kriebelen om eens deel te nemen aan de 10 
Miles in Antwerpen, het jaarlĳ kse loopfeest. 
De jogsessies vinden plaats in het Gemeentepark en in het 
Peerdsbos. De gevorderden nemen er geregeld enkele ver-
snellingen bĳ . Die worden uitgevoerd op de atletiekpiste 
van het Louis De Winterstadion. Intussen zĳ n er al tientallen 
die via deze Start to Run aan marathons toe zĳ n. Duur is het 
zeker niet. Een goed paar loopschoenen is het belangrĳ kste. 
Leeftĳ d is geen excuus. Velen beginnen er op latere leeftĳ d 
nog mee en doen dit met succes. De moeilĳ kste meters zĳ n 
die van de zetel naar de voordeur.
 “Wandel je fi t” is een organisatie van de vzw Openluchtop-
voeding en de vzw Sport Plus Brasschaat. Bedoeling is dat 
men in een tĳ dsspanne van 12 weken van 6 naar 20 kilome-
ter opbouwt. Het project brengt met en zonder beperking 
samen. De wandelingen vinden plaats in de Brasschaatse 
bossen. 
Voor wie liever op de fi ets springt, is er “Spring op je fi ets”. 
In 10 weken leer je van 30 naar 80 kilometer fi etsen. Dit al-
les gebeurt onder de deskundige begeleiding van de Bras-
schaatse wielerclubs.

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

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

bĳ verdienste

fl exibele inzetbaarheid 
vereist 

(zowel week als weekend) 

60+ welkom

TAXI CHAUFFEUR 
GEZOCHT

KD Service 
0475 551 932

kds.md@telenet.be
0489/690 144 

www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw € 259.05
 A3-A4 DI 66 kw € 251.12
BMW 316 I 90 kw € 274.89
 520 D 120 kw € 304.71
CITROEN C1 1.4D 40 kw € 197.55
 C3 1.4 54 kw € 239.01
FORD Fiesta 1.2I 60 kw € 245.01
 KA 1.3 44 kw € 210.60
MERCEDES C-E 220D 85 kw € 269.76
 E 200 110 kw € 294.92
OPEL Astra 1.4 81 kw  € 266.04
 Corsa 1.3 55 kw  € 239.95
VW Golf 1.4 77 kw € 261.84
 Passat 100 kw € 284.67

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba
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Wil je van poetsen en strijken jouw job maken? 

Dienstenthuis is op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen.

GOED GEREGELD, GRAAG GEDAAN

Interesse?  

Bel 0800 90 915 of kom langs in één van onze 

kantoren. Alle info op www.dienstenthuis.be

“Toen ik voor het eerst het kantoor van Dienstenthuis binnenwandelde, 
voelde ik me meteen thuis. Ik plan nu mijn werkuren in functie van 
mijn kinderen. Die flexibiliteit is een grote troef.”

Rayanatou Hamadu, een tevreden werknemer

Kies zélf je uren - Bepaal zelf in welke regio je wil werken - Geniet naast een degelijk loon ook van tal van extra's!

Samen met een ‘BeweegCoach’ vind je de perfecte oplossing voor ieder-
een die wil bewegen en sporten! Wij bieden een programma op maat voor 
elk niveau. Speciaal voor diegene die echt elke dag dat duwtje uit de zetel 
nodig hebben, zorgen wij voor intensieve en persoonlijke begeleiding,
elke les opnieuw!

Kom langs op ZATERDAG 16 en ZONDAG 17 MAART
tussen 10 en 16u en ontdek
BeweegStudio Brasschaat! 
Een van onze gemotiveerde coaches zal je met plezier uitleg 
geven, samen een start moment inplannen en je begeleiden tot 

OPENDEURDAGEN
16 & 17 maart

Sporthal KTA Brasschaat  |  Ingang sporthal: Martouginlei 74
Brasschaat | Tel. 0488/988 027 | brasschaat@beweegcoach.net

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)

Abhaya India vzw organiseert een kaas-en wijnavond !
Za. 23/03/2019 om 17u30, Zaal Middelheem, Bredabaan 452, Brasschaat. Reservatie via overschrijving: 
€ 16,00 (volwassenen), € 8,00 (kinderen tot 12 jaar) op rekening Abhaya India vzw: BE28 0016 4163 0020 
Realisaties Abhaya projecten in India in 2018: Structurele ondersteuning: Abhaya Home opvang voor kinderen 
besmet met HIV (bouwproject waarvan nog een uitbreidingsvleugel moet voltooid worden) Nu worden er reeds 
een 30-tal kinderen opgevangen maar dit aantal groeit geleidelijk. Daarnaast hebben we een bouwproject 
met accommodatie voor leerkrachten in Sirwar (= afgelegen gebied) gerealiseerd waar leraars van zeer 
ver naartoe moeten komen via slechte wegen. Daarom dat dit project zo belangrijk was om goed opgeleide 
leerkrachten te kunnen behouden voor deze scholen. Voor meer info + foto’s kan je terecht op website www.
abhaya.be (= ons visitekaartje) In 2019 is de inzameling voor de verdere afwerking van de extra vleugel 
gebouw Abhaya Home voor uitbreiding capaciteit opvang HIV-kinderen. De maximum opvangcapaciteit wordt 
dan 88 kinderen. Contact Abhaya India vzw in Brasschaat: Jenny Janssens: janssens.jenny@proximus.be

Man zoekt werk, tuin, 
schoonm., verhuis, enz. 
0467 609 725

Door omstandigheden 
terug te koop: app. Bre-
dabaan 423, 3e verd., 2 
slpk, met of zonder gar.
03 664 30 26

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

Te huur: Autostnplaats in 
nieuwbouwgarage.Molen-
weg 65€/mnd 
0474/810.939

Schilderwerken, plamu-
ren en laminaat.
Tel. 0497 177 942

HUIS
LIPPENS
Alle herstellingen • Depannage

Hoogboomsteenweg 37
2930 Brasschaat
Tel. 03 651 48 54

Mogelijkheid tot proefritten van e-fietsen

Speciale condities als ook opruiming oude

 stock aan zeer aantrekkelijke prijzen. 

OPENDEUR
W E E K E N D

Zaterdag 16 en zondag 17 maart
van 10 tot 17 uur

Nieuwe merken 
Venturelli Alpina en Cortina

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

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

Te huur: Heist/zee, mod. 
app. 1slk. 0486 142 015

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

comfort. 03/326 13 87

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

Ik zoek werk als klusjes-
man, binnen en buiten. 
Tel. 0487 608 078

Te koop gevraagd: 2e 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn. Geen ge-
remde. 0492 263 118
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OPEN
FLES
DAGEN

NOCTURNE 
VRIJ 22/03

VAN 19U > 22U

& WEEKEND
23 & 24/03

VAN 11U > 18U
MET KORTINGEN VANAF 10%
& 5+1 FLES GRATIS

MONDOVINO
Vordensteinstraat 102a - 2900 Schoten
T +32 3 658 20 20 - info@mondovino.be - mondovino.be

mondovinowine 

met aangepast hapjesbuffet!
i.s.m. traiteur billboa 

aanwezige wijnmakers:
Château Famaey – Cahors (Fr)

Bodega San Gregorio
Calatayud (Sp)

www.commeca.be
Bredabaan 423 • Brasschaat

        @commecafashion              comme_ca

-10% Lenteactie 14 – 15 – 16 – 17 maart
Zondag 17 maart: 13u – 18u

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS.
Zondag 17 maart 2019 - Wandeling door domein ‘Wolvenbos’ met als thema: ‘Lente in de lucht?’ Het prachtige 
domein ‘Wolvenbos’ dateert uit de jaren 1900 en telt maar liefst 40 hectare grond. Naast een impressionant 
kasteel staan er op het domein tevens verscheidene neerhofgebouwen, zoals een koetshuis, een wachthuisje 
en een Secret Garden, alsook enkele boomgaarden en een sprookjesachtige rozentuin. Afspraak om 1o uur 
aan het Schoutslokaal in de Wolvenbosdreef te Kapellen. Iedereen welkom. De wandeling is gratis.

Patrick
Medisch gediplomeerde 

pedicure

0486 723 559
Ik kom aan huis na afspraak
www.pedicurepatrick.be

Te  k o o p :  Z u i d  F r . 
app. 30m² vlakbij win-
kels, resto’s en strand. 
0475/963 757

Te huur: Gr. gemeub. 
mod. studio Schoten C.
€ 595. 0495/214 041

KFC Brasschaat
zaterdag 16 maart 2019
09h30: U7 B - K. Mariaburg VK
09h30: U7 A - Kfc Zwarte Leeuw
11h00: U8 B - F.C. Patro Hoev.
11h00: U8 A - K. Tub. Borgerh.
11h00: U12 A - Exc. Fc Essen
12h30: U12 B - K. Kalmthout Sk
15h00: Res A - K Brecht Sk
20h00: 1é pl. - Willebroekse Sv

Te huur: Recent app. 
1eV. 2 slpk, terr., gar. gn  
lift, rust. omg. Brass. C. 
Hofstr. 40 T. 03/651 77 68

Te huur: Brass. centr. 
app. 1-2 pers. verd. 1 lift, 
terras, gar. Donksestw. 14 
toplig. T. 03/651 77 68

Don’t Break The Rules! 
Een sprankelende familie-

opera voor jong (10+) en oud

Jong operatalent en Davids-
fonds Brasschaat slaan de 
handen in elkaar in het kader 
van de actie “Ook ik steun DF-
Brasschaat”. Opera oubollig 
en niet geschikt voor een jeug-
dig publiek? Het eigenwijze 
muzikale theaterduo De Prima 
Donna’s bewijst het tegendeel 
en brengt met veel humor een 
familieopera die zich afspeelt 
in de leefwereld van tieners, 
maar waarvan ook volwasse-
nen van alle leeftijden zullen 
genieten. ‘Don’t Break The 
Rules’ geeft een kijkje in de 
kamer van twee tienerzus-
sen. Mara brengt haar jongere 

liefd op Jeroen, ‘the rules’ bij 
voor de eerste date met haar 
droomprins. De Brasschaatse 
sopraan Anouk Antonissen 
en haar Nederlandse collega 
Sanne Vleugels vormen het 
klassiek zang- en acteerduo 
De Prima Donna’s. Zondag 31 
maart 2019 om 15 uur – Podi-
umzaal De Polygoon, Kapellei 
15, Brasschaat - Maria-ter-
Heide. Toegang: in voorver-
koop 15 euro; steunkaart 20 
euro; <25 jaar 8 euro. Ge-
lieve vooraf te betalen voor 
de voorverkoopprijs (+ 2 euro 
aan de kassa). Inschrijven via 
activiteiten@davidsfondsbras-
schaat.be of tel. 03 652 12 86 
(Ria Keysers) en overschrij-
ven op rekeningnummer BE46 
4151 1669 3136 van Davids-
fonds afdeling Brasschaat met 
vermelding van ‘Anouk – naam 
– aantal personen’. Genum-
merde zitplaatsen. Kaarten 
liggen op naam aan de inkom.
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AC BREAK BRASSCHAAT
Louis De Winterstadion Park van Brasschaat

Voorjaar 2019

Start dinsdag 19/03/2019 0 km -> 5 km en 5 km -> 10 km

Duur 10 weken

Trainingdagen dinsdag en donderdag om 19u, 
 zondag om 10 u

Trainingsplaats Park van Brasschaat, Peerdsbos en piste 400 m

Vertrekpunt cafetaria stadion 
 douches en kleedkamers aanwezig

Infovergadering maandag 18 maart om 19u in
 het cafetaria van het Stadion

Kostprijs 25 euro (verzekering inbegrepen)
 contacteer uw mutualiteit voor tussenkomst

Inschrijvingen en meer info: via www.acbreak.be

Al honderden joggers hebben bij ons de STR gevolgd met 
succes. Ervaren joggers begeleiden je drie maal per week.
Kom mee doen: verbeter je conditie in een gezellige 
groepssfeer!

START 2 RUN
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 
www.rodenburghomeandgarden.com

Nog nooit zo 
mooi & compleet!

Wie anders?
Gezocht:

Collega’s  
Voor in ons tuincafé
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ZIT WARME ZORG IN JOUW GENEN?
BEN JE GEPASSIONEERD DOOR DE ZORG VOOR OUDEREN? 

Je hebt een hart voor bewoners en collega's. Je job is je passie.
Je bent sociaalvaardig en beschikt over een luisterend oor. 
Je hanteert een empathische en respectvolle houding, zowel naar bewoners als 
familie toe.
Je kan goed plannen en organiseren.

Wat verwachten we van jou? 

Wat mag jij van ons verwachten? 
Uiteraard een correcte verloning met overname van relevante anciënniteit.
Een bespreekbaar arbeidsregime (voltijds - deeltijds).
Een uurrooster dat rekening houdt met je wensen. 
Uitgebreide bijscholingsmogelijkheden. 
Een topteam om mee samen te werken! 

Interesse? 
Bezorg dan je cv en motivatiebrief aan mevr. Evi Andries, adjunct-directeur via mail 
(adj.directie@wzcwelvaart.be) of neem telefonisch contact op via 03 660 06 90. 

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

Van uniformschoenen en coole sneakers tot communieschoenen

Kleding: Bobochoses - Repose AMS - Longlifethequeen

 Maten 18 tot 41

Bredabaan 165  -  2930 Brasschaat  -  03 296 00 35 
insta/facebook: @wearepoppyjames - www.poppyjames.be 
Di - Do - Vrij - Za open van10u -18u | Woe open van 9u30 - 12 u | Zo + Ma gesloten

 KINDER-
SCHOENEN

M
et

 s
te

un
 v

an
 

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 ???

PANNENKOEKSLAG EN WANDELING 
Vzw Heikant,  vriendenkring van de scouts van Maria-ter-Heide, organiseert op zondag 17 maart van 
13.30 uur tot 18.00 uur hun jaarlijkse pannenkoekenslag en wandeling. Lokalen scouts Don Bosco, 
Haelenlei – Nieuwpoortlei. Scout of geen scout, iedereen hartelijk welkom!

Snoeien en vellen van 
bomen hoogtewerker, 
verhakselen uitfrezen van 
wortels tel: 0470 03 75 16

Schilderwerken, Gyproc, 
Laminat. All., sort bezett. 
schilderkl. Gr. prijsoff. 
0485/300 437

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Tijdelijke korting - € 11/u
Schilderwerk, binnen en 
buiten (ramen, deuren, 
muren) laminaat, Gy-
proc. Klein bezettingswerk 
(o.t.k.) 10 j. ervaring. 0465 
921 434

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  

Computer problemen: 
Ik k. a. huis herst. snel-
dienst 0496/383 015. 
Verk. comp. o. m.

Rolluiken elektrisch ma-
ken, voorzetrolluiken, 
elektriciteit algemeen. Tel. 
0485/429 105

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

Klusman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

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

GELD VERNIETIGT LEVENS
DehelvanBrasschaat.be

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
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1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur Ruime gratis parking bij de winkel

Opendeur
15 – 16 – 17 maart 
zondag 17 maart open van 10u-17u

Dit weekend 10% korting 

Giorgio

Paul Green

RomagnoliTango
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ZONDAG 17 MAART 2019
GEOPEND VAN 13-17U!

Lente in hartje Brasschaat
shoppen op zondag

17 maart 2019
10:00 - 14:00 | Patio Donk 
13:00 - 17:00 | Bredabaan centrum (autovrij)

Ruil jouw oude kledij in 

én 

ontvang een kortingsbon!

in samenwerking met de handelaars
shoppeninBrasschaat

www.brasschaat.be
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

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

€ 379.000

KAPELLEN
KONINGIN ELISABETHLEI 63
Charmante open bebouwing op een perceel van 
711 m² gelegen in een rustige woonwijk nabij het 
centrum van Kapellen. Deze gezinswoning beschikt 
oa over 2 ruime slaapkamers, grote zuidwest tuin 
en magazijn/bergplaats van 50 m². De woning is 
momenteel verhuurd. EPC: 578

€ 320.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAATBRASSCHAAT           TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SINT-JOB-IN-’T-GOOR

KAPELLEN

EKEREN

HOEVENEN

ROCHUSLEI 41 - 2DE
Gunstig gelegen duplex-appartement met 2 
slaapkamers op mooie locatie te Brasschaat-Ma-
riaburg. Aangename woonomgeving nabij 
winkels, scholen en openbaar vervoer. Mogelijk 
ruime garage bij te kopen mits meerprijs 20 000 
€. Leuk appartement, ideaal voor starters ! EPC: 449

€ 185.000

OUDE BAAN 153 - GLVL
Verzorgd en instapklaar gelijkvloersapp met 2 
slaapkamers,inpandige garage en tuin. Voorzien 
van alle hedendaags comfort. Aangename ligging 
in Centrum bij Bredabaan met winkels,openbaar 
vervoer,park van Brasschaat en Peerdsbos in de 
directe omgeving. EPC: 161

€ 985

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

€ 249.000

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

€ 249.000

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

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

€ 199.000

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

€ 192.000

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

€ 220.000

VAN DE WIELLEI 123
Zeer gunstig gelegen halfopen bebouwing met 4 
slaapkamers, losstaande garage en tuin. Verzorg-
de en goed onderhouden woning. Aangename lig-
ging tussen Centrum en ‘Brasschaat-Kaart’. EPC: 692

€ 329.000

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

€ 175.000

PUIHOEK 6
Landhuis op een perceel van 1 289 m² op mooie 
locatie. Volledig gelijkvloers wonen. Twee ruime 
slaapkamers, inpandige garage met automatische 
poort, veranda en grote tuin (West). EPC: 432

€ 375.000

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

€ 495.000

KASTANJELAAN 15
Zeer ruime mooi afgewerkte woning. Op het ge-
lijkvloers is er een inkomhal met apart toilet, ruime 
living van 70 m² met aansluitend een ruime inge-
richte vernieuwde keuken en leefveranda. Garage 
en ruime tuin. Op de 1ste verdieping zijn er 3 slpks 
en een recent vernieuwde bdkr. Zeer mooie en 
degelijke afwerking. Een echte aanrader! EPC: 313
€ 375.000

ANTWERPSESTEENWEG 273 - 2DE
Ruim app. ‘Residentie Vijverhof’. Dit app. beschikt 
over een inkomhal met gastentoilet, ruime living, 
keuken, terras van 15 m² met prachtig zicht op groen 
en vijver (oriëntatie: zuidwest), bdkr met bubbelbad 
en 2 slpks waarvan 1 met dressing. In de kelder-
verdieping 2 individuele bergkelders en autostnplts. 
Dak vernieuwd en geïsoleerd in 2018. EPC: 209
€ 279.000

BRASSCHAAT

MERKSEM

STABROEK

BRASSCHAAT

NIEUWDREEF 119 - 9DE VERD BUS 19
INSTAPKLAAR, ruim appartement met panoramisch 
uitzicht! Inkomh., living, ingerichte HO keuken, 1 
ruime slpk, een badk., 2x bergpl.,2x terras.  Met 
autostaanplaats. Overal automatische verlichting, 
met anyway doors. Cv gas gemeenschappelijk 
vernieuwd in 2016. Gelegen nabij het “Runcvoort-
park”. EPC: 376
€ 215.000

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-VV)

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

€ 319.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

€ 375.000
(VG-WG)

BRASSCHAAT
BREDABAAN 344
Zeer gunstig gelegen opbrengsteigendom 
bestaande uit handelsgelijkvloers met tuin + 
duplex-appartement met 2 slks. Achteraan op 
het perceel een ruime garage voor 2 wagens 
met uitgang naar Aerdenlei. Mooie opbrengst 
ca. 2.220,- euro/maand. TOPLOCATIE! EPC: 331

€ 595.000
(VG-WG-VV)

(VG-WG)

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

(VG-WG)

(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-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

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.com

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Wandel gratis mee met een natuurgids!
Zondag 17 maart 2019 – ‘Lentewandeling’ in domein Vordenstein te Schoten. Vordenstein maakt samen met 
het Peerdsbos en het Park van Brasschaat deel uit van de groene gordel ten noordoosten van de agglomera-
tie van Antwerpen. Aan de ene kant van de E19 ligt het Peerdsbos en het Park van Brasschaat (grondgebied 
van Brasschaat en Schoten), aan de andere kant ligt Vordenstein (grondgebied van Schoten), een parkdo-
mein dat eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap. Vordenstein is een oud kasteelpark met een merk-
waardige dubbele structuur. Het bosgedeelte is ontworpen volgens de strakke Franse barokstijl, dit is duidelijk 
te zien aan het stervormig patroon, waar de vele rechte beuken en eikendreven op uitkomen. Het ontwerp van 
het Franse gedeelte wordt toegeschreven aan een leerling van de beroemde Franse landschapsarchitect Le 
Nôtre (bekend van de tuinen van Versailles). Een deel hiervan is later omgevormd tot een Engelse landschap-
stuin en oogt natuurlijker en romantischer, met open grasvelden, natuurlijk aandoende vijvers en riante boom-
groepen die elkaar afwisselen. We verwachten je voor een mooie lentewandeling om 10h00 aan de Kop-
straat, parking richting uitrit, links thv het bruggetje. De wandeling is gratis. Iedereen hartelijk welkom. Honden 
zijn echter niet toegelaten op het domein. Dit is een organisatie van Natuurgidsen afdeling Schoten (V.M.P.A.) 

Gezocht: Boeken, cu-
riosa: Theologie, Phil., 
Archeologie. 03/651 57 
44 - 03/830 51 58 of info@
antwerpFVG.org

Te huur: 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

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

GIETVLOEREN klaar in 
1 dag ! Keuken, Garage, 
Horeca, Industrie. Vader 
en Zoon. Gunstige prijzen. 
0473/990 003 

Gevraagd Half-time ver-
koopster met ervaring 
voor Slagerij Maes. Ka-
pelsesteenweg 418 - 2930 
Brasschaat. Tel. 03/664 
20 73
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Totaalinrichting    |    Productie in eigen atelier    |    Corian verwerking

Is op zoek naar :
COLLEGA’S VOOR ONZE PRODUCTIE

een onderhoudsvakman, een CNC-operator en een pistoolschilder
Je hebt bij voorkeur ervaring in de productie van een keuken-/interieurbedrijf

1 ORDERVERWERKER & 1 WERKVOORBEREIDER
Je hebt een passie voor keukens en interieur, je werkt precies en nauwkeurig.

KEUKENPLAATSERS MET ERVARING
Je houdt van ‘HOUT’ en keukens & Interieur plaatsen is een passie!

Ook mogelijkheden voor zelfstandige plaatsers!!

COÖRDINATOR PLANNING
Keukens kennen voor jou geen geheimen.

Je denkt oplossingsgericht en bent een geboren coördinator.

MEDEWERKER PLANNING : SERVICE OPVOLGING
Je bent een krak in coördineren en creatief in het vinden van oplossingen.

Wil je meer informatie? Kijk op www.augustijnskeukens.be/nieuws
Heb je interesse? Stuur ons snel je C.V. en motivatiebrief : jobs@augustijnskeukens.be

Kalmthoutsesteenweg 193 – 2990 Wuustwezel – 03/270.99.13



Brasschaatse Film,     Nr. 11,     13-3-2019  18

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Nieuwbouw en renovatie

Binnen- en buitenwerk

Gratis prijsofferte

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

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 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.

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
2-DELIGE CURSUS BLOEMSCHIKKEN Data: 19/03 en 11/06. De cursus gaat door in “Ons Mid-
delheem” om 19h30. Prijs : 24 €  : leden   32 € niet leden Inschrijven bij José Stessels-Driesen , 
Prins Kavellei 104. Tel.03/651.47.28 PAASKNUTSELEN  2-DELIGE CURSUS OP DONDERDAG-
AVONDEN 21/03 EN 11/04  We maken een paaskrans, een paashaasje en kip. Hiervoor breng je 
mee: -plastiek voor tafelbescherming, -schaar, -hobbylijm, -lijmpistool (als je daarover beschikt), 
-paasversiering (kuikentjes, haasjes, bloemetjes). De cursus gaat door in ons Middelheem en 
begint om 19u30. De prijs bedraagt 8€ met femmapas, 14€ voor niet-leden. Het materiaal wordt 
de avond zelf betaald . Inschrijven bij Annie Van de Velde, Peter Benoitlei 69.  Tel. 03/652.03.74

Grondwerken DDA,
voor alle graafwerken, 
uitgraven opritten,leggen  
van opritten,aanleg tui-
nen. Gsm: 0470 100 114 
email:dave.d@skynet.be

Ik zoek werk  als poets-
vrouw. Tel. 0484 401 758, 
Tamara

aan goede prijs met kwa-
liteitsverf zowel binnen als 
buiten. 0468/217 374

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

Voor alle klussen in en 
rondom uw woning. Tel.: 
0473 88 39 38

PARKETVLOER: reinigen,
herstellen of opschuren.

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

De lente komt er aan en de 
moet worden ge-

daan. Wij doen het voor u! Ik garandeer 
u een grondige poetsbeurt tot in de punt-
jes verzorgd met oog voor detail. Zowel 
particulier als commercieel. Aarzel niet 
om mij te contacteren: Francicleide,
0476 392 068

Man, gepens., zoekt bijverdienste, admin. 
werk, veel ervaring in verzekeringen, tel 
0475 205 515.

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

app. met 2 slp-
ks, gr. badk. en zon. balk. Kapel-
sestweg 194 te Brasschaat. H.P:
€ 680/mnd. 0491 225 341

LP’s 45T, CD jazz, 
pop, etc;, boek, strips, pickups, dvd. 
Beste prijs. 0475/376 496

 bouw doet 
nog klusjes zoals kleine verbouwingen, 
metsel -en betonwerken, terrassen, rio-
leringswerken ea. Tel. 0494 160 412 

 bejaardenhulp met 
ervaring, biedt hulp dag en nacht ook 
weekends tel. 0477/286 439 

Recent glvl app., gar., 
terr., tuintje, rust. omg. Brass. c. Hofstr. 
40 T. 03/651 77 68

-
Juwelier Denys & Co. Breda-

baan 246 Brasschaat. 03/430 20 83
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www.thiers-horizon.be

60
minder warmteverlies, meer comfort

besparing op uw energiefactuur

uitvoering: +/- 1 dag per woning

gecertificeerde inspecteurs/uitvoerders

subsidies 5€/m² (www.energiesparen.be)
Brechtsebaan 116 - 2900 Schoten - 03 658 68 61 - info@thiers-horizon.be

SCHILDERWERKEN
• Specialiteit: schilderen van gevels, ook op bepleisteringen.

ONTMOSSEN EN HERSPUITEN VAN DAKEN

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

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

3x
uitgeroepentot beste dakschildervan België

Kwaliteit
is onze specialiteit

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

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

info@dirkschoonvliet.be • www.dirkschoonvliet.be

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

Ophalen van 
toestellen en oude meta-

Spuiten van houtwerk 
(ramen, deuren, meu-

Deluxe Services bvba 

Zoek gratis gerief 

 Mon,

EPC/elektr.  keuring

Ruim APPARTEMENT 
TE HUUR  tgo go l f , 

-
gemaakte kasten, ber-

Voor een klus groot of 

Aangeboden: 
inwonende thuiszorg 

Poolse mannen doen 

-

Ik zoek beelden in ivoor, 
ook in brons, Liebig-pren-
ten, zilver, zakuurwerken, 

schauwgarnituren, oude 

Tegelen, schilderw.
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VASTGOEDTIP
Wilt u uw woning snel verkopen tegen een goede prijs?   

Refresh uw woning voor verkoop!

Verkoop van uw woning?   Een goede eerste indruk is goud waard!
Wij restylen, u verkoopt sneller.

Een gezellige woning zegt zoveel meer dan een leegstaand pand!

Interesse?   Kozily helpt u graag verder!

0472 922 559 | infokozily@gmail.com | www.kozily.be | Hoogpadlaan | 2180 Antwerpen

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

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Spanje - Costa Dorada
Montroig 

CHARMANTE
VILLA 

met zwembad, 
max. 8 Pers., 

1 km van het strand

T. 0474/993 665 
www.casabarbarella.com

TE HUUR

VERHARDINGS-
WERKEN

Voor gratis offerte en info:
0491 883 597

• Herleggen van kasseien
• Herleggen van klinkers,
 oprit, terras, tuinpad

• Ophalen van verzakkingen
• Vervangen van kapotte
 putdeksels, enz...

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

Vr zoekt werk, schoonm., 
babysit, str. Spr. Eng + 
Sp. Tel. 0486 222 994

Te huur: autostaanpl. aan
plein bij molen van Mariab. 
€ 65/mnd. T. 0487 411 126

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder 
Tel. 03 663 65 70

Te huur: studio met bui-
tenterras. Centrum. 2e v.
€ 550 Tel. 0475 514 399

Te huur Hemelakkers 
23: App. 1e v., lift, nwe 
ramen, deuren, inloopd., 
keukentoest., gr. liv., par-
ket, 1 gr. + 1 kl. slpk, berg. 
0497/032 118

SVB Driehoek
15 maart 2019 
20:00 Vaders - Taxandria
16 maart 2019 
09:00 Noorse - U9 B
09:00 U6 A - Ekeren Donk
09:00 U6B - ‘s Gravw.-Schilde
09:30 Pulle - U10 A
09:30 Olse - U8 A
10:00 Nw Boechout - U17 A
10:00 Exc. Essen - U9 A
10:00 Brecht - U8 B
10:15 U7 B - Kaart
10:15 U7 A - Heibos
11:45 U15 C - Heibos
12:00 Wuustwezel - U10 C
12:30 Antw. Noord - U11 B
12:30 Simikos - U17 B
13:00 Meer - U10 B
13:45 U15 B - Minderhout
13:45 Kalmthout - U11 B
13:45 U12 B - Alberta Schilde
15:45 U15 A - Seja
16:15 U12 A - Brecht
17:45 U21 - Oelegem
17 maart 2019 
09:30 Res. C - Valaarhof
10:00 Maccabi Antwerp - U13
12:15 Dames - Ostan
12:15 Res A - St Jozef: forfait
14:00 Olse - Reserven B
15:00 1e elftal - Koningshof

68 jarige zoekt vriendin 
voor gezelschap.
Tel. 03 653 11 52

Man zoekt dringend 
werk in tuin. Heeft er-
varing, ook schild. 0485 
423 683

Te koop: pico bello 2 slpk 
app. 1e verd. in dorpskern 
Brasschaat, lift, ing. kk, 
bdk, dressing. € 275.000
Tel. 0486 203 861

Te koop: pingpongtafel 
Kettler 7121/4. € 50,-
Tel. 0495 173 307

Gevraagd:

jobstudente
weekendwerk afwisse-

lend zaterdag en zondag,
winkelbediening

vanaf 17 jaar
Nederlandstalig

Slagerij Joosen
Brechtsebaan 3

2930 Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 00 12

Te koop: Instapkl. app 
centr Brasschaat (Aan het 
park, tussen winkels). 2 
slpk, lift, airco. Overname
inboedel bespreekbaar.
€ 228.000 - 0471/05.01.00 

Te koop: aanhangwa-
gens als nieuw uit faillis-
sement ROCA zandvliet 
0473 193 453 

Hotel-restaurant
KLOKKENHOF
Gezocht

Poetsvrouwen
25 tot 38 uur/week

Interesse? Bel

03 663 09 27
Bredabaan 950 

2930 Brasschaat   
info@klokkenhof.be  
www.klokkenhof.be

Ik zoek werk als poetsvr., 
oppas en babysit. Ik heb 
ervaring. 0466/272 836

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

59 j. lieve man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Te huur: Bras. Lage Kaart 
438 2eV. app. 2 slpks, 
douche, ap. wc, kkn, liv., 
garage. Vrij vanaf juni. 
Gsm. 0497/172 108

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

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

Uurwerkbat ter i j t jes 
vervangen:  Juwel ier 
Denys&Co. Bredabaan 
246 Brasschaat. 03/430 
20 83

Nanny gezocht vr 3 
kinderen 6-8 jr te Bras-
schaat; brengen & afha-
len school, begeleiding 
huiswerk, vervoer hobby-
’s (rijbewijs = noodz) voor
20u/w moedertaal Neder-
lands en Engels gespro-
ken. 0473 829 636
smrconsulting@telenet.be

Te huur: gedeeld ma-
gazijn, 50m², € 300/mnd 
0473 848 463

Vakantie Côte-D’Azur 
te huur per twee weken 
of langere p.: App. 2/4 p. 
mooi gelegen. T. 0477/456 
770

TE HUUR: app. Azuren-
kust, Bormes-Les-Mimo-
sas, prachtig zeezicht, 2 
slpk, 2 grote terrassen, 
zwembad, 300 m van 
zandstrand, alle comfort, 
tv + dvd, Wi-Fi. 0496 863 
009 - 03 685 63 69
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Mail naar: Rudi@raamcomfort.be Of bel 03-3117449

ACTIEWEKEN BATIBOUW
Rolluiken: gratis motor

Zonnetenten: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis plaatsing

Lameldaken met gratis led lamel

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

35 jaar ervaring

RAAMCOMFORT 
OVERKAPPINGEN EN ZONWERING

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

mail uw CV

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, 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)

eigendom verkopen?

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

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

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

 

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
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)

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

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

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

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 

Te  k o o p :  C a r a v a n 
Adria 390 pr. st. € 2650. 
0477/321 765

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

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

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

Wandel gratis mee met een natuurgids.
Zondag 17 maart 2019 – Natuurwandeling door Polder en Kempen met als thema ‘Verscheiden-
heid in landschap’ “Tussen Polder en Kempen” Een bijzondere wandeling op de grens van twee 
totaal verschillende landschappen. In dit gebied kan je op een korte afstand van elkaar 3 verschil-
lende biotopen vinden, maar kan dit landschap op de grens van polder en Kempen behouden 
blijven in de toekomst? De druk van het Antwerpse industriegebied op een van de laatste polders 
van deze regio is in ieder geval zeer groot. Kom hier de invloed van de ijstijd op het landschap 
ontdekken. Vertrek: Steenovenstraat Berendrecht aan afrit 12 van A12. Afspraak: 14 uur. Stevig 
schoeisel voorzien. De wandeling is gratis.Deze wandeling is een organisatie van Natuurgidsen 
Kapellen (V.M.P.A.)
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WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

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

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

16-17/03 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

16-17/03 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 

16-17/03 Dr. Verhaert 03/568 77 10

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

functie: Als polyvalent werkvrouw/man schoonmaak werk je in een dynamisch team dat instaat voor het 
onderhoud van onze scholen en gemeentegebouwen.
 
profiel: Je werkt zelfstandig en gaat op een respectvolle en discrete manier te werk. Je bent verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de kwaliteit, waar netheid en orde vanzelfsprekend zijn. Je beschikt over de 
nodige kennis van onderhoudsmaterialen, onderhoudsproducten en poetstechnieken. Een zeer goede 
kennis van het Nederlands is belangrijk.

competentieprofiel: • Collegiaal • Tactvol optreden • Klantvriendelijk en behulpzaam • Vlot kunnen  
rapporteren en signaleren • Zelfstandig, systematisch, ordelijk, oplettend en vooruitziend onderhoudstaken 
kunnen organiseren en afwerken.

salaris en bijkomende voordelen: Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag tot 10 jaar 
beroepsrelevante anciënniteit inbrengen. Concreet heb je voor een deeltijdse functie (19/38) met 5 jaar  
anciënniteit een brutomaandloon van 976,15 euro en met 10 jaar anciënniteit een brutomaandloon van  
997,07 euro. Als bijkomende voordelen heb je recht op maaltijdcheques, fietsvergoeding en een  
hospitalisatieverzekering. Het openbaar vervoer wordt terugbetaald. Je hebt recht op 35 vrij te plannen 
vakantiedagen en 14 feestdagen.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met 
respect voor de work life balans? Ben je gepassioneerd door poetsen?

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert een 
selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

POLYVALENT WERKVROUW / MAN SCHOONMAAK
E1-E3 • contractueel • deeltijds (50%) • aanleg werfreserve

Schrijf je dan uiterlijk op 25 maart 2019 in. Enkel wanneer we samen met jouw kandidatuur een cv en 
een recent uittreksel van het strafregister ontvangen, wordt jouw kandidatuur in aanmerking genomen 
voor het verdere verloop van de selectieprocedure. Graag deze documenten toevoegen aan je CV 
Warehouseprofiel. Na een eerste cv-screening word je uitgenodigd voor een kort verkennend gesprek, 
ben je daar voor geslaagd volgt er een praktische proef.

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

Ophaling huisvuil maart

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil maart

GFT

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

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Info-avond Voedselteams in Brasschaat
Een groep mensen uit dezelfde buurt, die samen basisvoeding kopen rechtstreeks van lokale 
producenten aan een wekelijks ritme. Heb je zin in gezonde en duurzame voeding, verrassend 
lekker, biologisch, seizoensgebonden, lokaal en tegen een eerlijke prijs? Kom gerust luisteren 
hoe het werkt en hoe jij kan meedoen. Welkom! Wanneer: Dinsdag 26 maart om 20 uur waar: 
Biboase, Bredabaan 407, Brasschaat. Info en inschrijven: antwerpen@voedselteams.be Gratis 
- iedereen welkom. Bij voorkeur inschrijven (ook zonder welkom)

Ik zoek werk: tuinwerk 
en groenonderhoud.
Tel. 0465 993 577

ik zoek werk: poetsen + 
huishouden.
Tel. 0465 899 127

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

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

Man zoekt werk, tuin, 
schi lderen. 0487/856 
864

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

Ik zoek werk schoonm., 
mass. ,  s t r. ,  babys i t . 
0485/943 398

Ben jij de lieve oppas 
die we zoeken voor onze 
grappige tweeling van 4j? 
Iemand die ze op di&do 
van de openluchtschool 
in Brasschaat kan gaan 
halen en thuis wil verzor-
gen ? Graag een seintje 
op 0472/900.110
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belangrijkeinfo

laatste fase rioleringswerken 
Bredabaan start op 18 maart

Op 18 maart gaat de laatste fase van de 
rioleringswerken aan de Bredabaan 

van start. De werken vinden plaats 
tussen Heislagsebaan en Prins Kavellei 
en nemen een kleine maand in beslag.

er laat en in de weekends doorgewerkt. We willen 
de Bredabaan zo snel mogelijk weer helemaal open 
stellen.

Tijdens de werken is er alleen eenrichtingsverkeer 
mogelijk richting Antwerpen. Het doorgaande verkeer 
richting Wuustwezel wordt omgeleid via Miksebaan/
Pauwelslei en Augustijnslei/Lage Kaart/Guyotdreef.

Er komen ook tijdelijke verkeerswijzigingen ter 
hoogte van Prins Kavellei en de Borrekenslei:Het gemeentebestuur werkt voortdurend aan een 

verkeersveilig en duurzaam Brasschaat. In 2018 werd 
daarom gestart met het voorzien van gescheiden 
afvoer van regen- en afvalwater op de Bredabaan 
tussen Het Innemen en Prins Kavellei. Na deze 
werken kunnen we met trots een rioleringsgraad rond 
96% voorleggen. Dat wil zeggen dat 96 van de 100 
Brasschaatse huizen aangesloten zijn op de riolering. 
Maar voor het zover is, vragen we alle weggebruikers 
nog even rekening te houden met hinder en 
vertragingen ter hoogte van de werken. 

Op 14 april moet alles klaar zĳ n. Desnoods 
wordt er laat en in de weekends doorgewerkt.

De voorbereidingen zijn net gestart. Daarvoor is de 
rijstrook richting Antwerpen ingenomen tussen 
Heislagsebaan en Prins Kavellei. Er is door middel 
van tijdelijke verkeerslichten beurtelings verkeer 
mogelijk.

Op 18 maart schieten de werken uit de startblokken 
want op 14 april moet alles klaar zijn. Desnoods wordt 

• Vanuit de Borrekenslei kan je alleen nog links de 
Bredabaan oprijden. 
• Verkeer op de Bredabaan richting Antwerpen mag 
de Borrekenslei niet indraaien.
• Verkeer op de Bredabaan richting Wuustwezel 
wordt verplicht de Borrekenslei in te draaien.
• Prins Kavellei wordt eenrichting van Bredabaan 
tot De Mortel, richting De Mortel.

Uiteraard stellen we voor de veiligheid van de 
wegenwerkers en zwakke weggebruikers een 
snelheidslimiet in. Hou je aan de limiet en volg de 
aanwijzingen. Zo zorg je ook mee voor een optimale 
doorstroming.

Doorgaand zwaar verkeer (>3,5 ton) wordt reeds op de 
snelwegen ontraden. 
Fietsers en voetgangers kunnen altijd veilig in twee 
richtingen voorbij de werken. Aan hen vragen we ook 
de aanwijzingen te volgen en extra voorzichtig te zijn.
Alle lijnbussen volgen de omleiding via Miksebaan, of 
met andere woorden de normale route met haltes van 
lijn 642. De haltes op de Bredabaan tussen Augus-
tijnslei en de Borrekenslei worden tijdens de werken 
bijgevolg niet bediend.
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Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Tuinman m. diploma z. 
werk. Enkel kl. klus. w. g. 
e. pr. 0487/740 335

Dame geeft computer-, 
smartphoneles aan huis. 
Mail, internet, foto’s or-
ganiseren, alle merken, 
updates. 0479/872 410

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen
Vintage juwelen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 16u

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

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

www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

Brasschaat Miksebaan 254A 
Golf-residentie 151m² duplex penthouse 
met GOLF-panorama. 3 SLK. 2 BK.
EPC 145kWh/m² Vg Gmo Golfterein Gvv Gvkr
€395.000

Brasschaat, Langestraat 46 Kapellen, Wielewaallaan 11
Instapklare villa in groen villadomein 
“De Sterre”. 
EPC 374kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr 
€515.000

’s Gravenwezel Sint Jobsteenweg 20
Design bij het kasteel van s’ Gravenwezel. 
U kan alles nog kiezen!
Gvg Gmo Wg Gvv Gvkr E-peil 50
€619.640

Schilde, Kortvoortbaan 
Uitzonderlijk vastgoed in Franse stijl bij 
dorp Schilde op 3.638m². 5 SLK. 4 BK.
EPC 383kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr
€1.295.000

Brasschaat, Bredabaan 503 bus 8 
Recent ruim appartement met veel 
lichtinval, terras en parking.
EPC 120kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr 
NIEUWE PRIJS: €395.000

Brasschaat, Martouginlei 187 
Trendy recente villa in rustig groen 
kader op 1.172m². 5 SLK. 2 BK.
EPC 186kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr
€679.000

Onze jarenlange ervaring 

maakt het verschil!

Vraag nu een 
vrijblijvende schatting 
op 03 646 66 55!

Brasschaat, Lage Kaart 52 
Charmevilla (vrij beroep mogelijk). 4 SLK.
EPC 588kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr
€495.000

VERKOCHT tij
dens eerste bezoek

NIEUWE PRĲ S


