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spring eens
BINNEN
voor je
BUITEN

Groot assortiment tuinplanten, 
tuinmeubelen en barbecues.

EXTRA OPEN 
Paaszondag 21 april 
Paasmaandag 22 april 
van 9 tot 18 u.

Oude Baan 209 2990 Wuustwezel Tel 0475 56 97 06 
info@schilderwerken-antonissen.be www.schilderwerken-antonissen.be

4 f i jnschi lders gezocht
Voor resident ieel  werk

Op zoek naar een mooie,  nieuwe uitdaging
in een tof team? Bel of mail  ons nu.

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

   Welkom 
in ons team 

Christoph

KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT • TEL 03/664 03 69

OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR • ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN

Art & Design

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

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

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Merksem

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

de klok goed op 
het uur gekregen?

LUKT HET NIET ?
Bel 03/652 17 77
of  0497 62 15 62
Goudsmid - Juwelier

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

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

DUBBEL OP DE KLANTENKAART!
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

* Niet alles wat wij op voorraad hebben in 
de winkel staat online en omgekeerd.

Nieuwe openingsuren:

Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u

Zaterdag: 10u-17u

U kan ook altijd bellen voor
een afspraak: 03/ 636 43 90

Bekijk
onze nieuwe

webshop!*
www.kostuums.be
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Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

tuinaannemer

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

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

VERLOREN PASPOORT
waf. Ik ben mijn paspoort afgelopen week 
verloren. Moest u deze gevonden hebben 
gelieve mij te bellen op 0488/350 044 of 
mijn paspoort te brengen naar het politie
bureau. paspoortnr: AB544 836

Brasschaat Open Golf
& Country Club

Nodigt u uit op de 

OPENDEURDAG
Van maandag 22 april van 10 tot 16 uur

Elke deelnemer krijgt een gratis initiatie onder begeleiding van professionals, 
een woordje uitleg en een begeleide wandeling over de golfbaan.

Inschrijven kan via: 
WWW.STARTTOGOLF.BE
(Alleen ingeschrevenen zullen kunnen deelnemen)

TIJDENS DE OPENDEURDAG: 
€20 KORTING op golfschoolpakketten (€130 ipv €150)

PERSEN
CONTAINERS

METAALBOUW

HELLEVEN 2
2920 KALMTHOUT
BELGIUM

Tel. 03 666 35 24
elien@jas-pers.be

Tel. 03 666 35 24
www.jas-pers.be

Wegens groeiend succes

Zoeken wij:

HALFAUTOMAAT-
LASSERS/MONTEURS
voor het samenstellen van nieuwe constructies

Dynamisch, teamplayer,
zin voor verantwoordelijkheid
kennis van hydraulica en/of elektriciteit
is een pluspunt !
Motivatie is belangrijker dan ervaring !

Opleiding
Vast loon
Eigen werkplaats en materiaal

jaspersnv

jaspers.be

De kleuters van Wonderwijs nodigden alle papa's uit voor een 
zalige verwennamiddag. Papa en kind genoten samen van een 
voorleesmoment en speelden samen een spelletje in de klas. Ze 
voetbalden ook op het kunstgrasveld én papa kreeg een heuse 
gelaatsbehandeling.  Stralende gezichten, zowel bij de papa's 
als bij de kleuters! Wie interesse heeft in onze school kan alvast 
eens een kijkje nemen op de Facebookpagina van Wonderwijs.

PAPADAG BIJ DE KLEUTERS 
VAN WONDERWIJS

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

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

Patisserie Charlotte

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur x Godiva Chocolade

Kom onze
Godiva Paascollectie ontdekken.

We hebben ook suikervrije paaseitjes!
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Actie geldig t.e.m. 31 mei 2019.

Meer informatie op www.miele.be/wonderbox

Ontvang

t.w.v. €120
bij aankoop van een Miele wasmachine

met Twindos en/of Powerwash

een

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

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

Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35

      Giovane Brasschaat

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

easy to wear, easy to love

broekenactie

-10%
*

Neutrale tinten die ons doen denken
aan zandstranden.

Felle kleuren te combineren
in frisse originele looks.

*geldig tot en met zaterdag 13 april 2019

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
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

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

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

Ik zoek beelden in ivoor, 
ook in brons, Liebig-pren-
ten, zilver, zakuurwerken, 
kleine klokjes, bronzen 
schauwgarnituren, oude 
postkaarten uit dorpjes. 
03/313 84 58

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

www.goldcompany.be

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

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

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

Man zoekt werk: tuin, 
schilderen, loodgieterij.
Tel. 0497 231 373

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

LESGEVERS GEZOCHT.  
Vormingsinstelling zoekt 
begeleid(st)ers talen, in-
formatica, hobby, crea-
tiviteit, wellness.  Inte-
resse?  Mail naar info@
vorming696.be.

Gevraagd:  Bekwame 
kapster a. huis. Gsm 
0468/026 124 v.a. 18u.
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 3 april
Dagsoep

Fatima’z Couscous 
met kip

Donderdag 4 april
Dagsoep

Italiaanse gehaktbrood 
met pestopuree 

Vrijdag 5 april
Dagsoep

preistoemp met 
Hollandaisesaus

Maandag 8 april
Dagsoep

Gentse waterzooi 
met kip

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.

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

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

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

                       
                           ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN 

Sta OP zetel € 699.99

 UITPROBEREN 

BREDABAAN 469    Wuustwezel     03  66 999 60       
Din- Don- Vrij 14-18u   Woe 09-13u    Zat 10.30-17.00u 

Dr. Roosensplein 13 (aan’t gemeentehuis)
2930 Brasschaat • Tel. 03/651 80 15

J U W E L I E R 

P A U L  D E  B E E N H O U W E R

We gaan er even tussenuit. Gesloten van 2 april tot en met 8 april 2019

Bouw mee aan de groei van Wouters Brood & Patisserie!
Wij zoeken nieuwe collega’s in onze bakkerij!

bakker, patissier, broodsnijder, krattenwasser, …
Werk je graag ’s avonds, ’s nachts of in het weekend en met bespreekbare uren?

Werk je graag in eigen omgeving?

Wij bieden een volledige opleiding binnen het bedrijf, een aangename 
werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie: anke@bakkerij-wouters.be

LENTECURSUSSEN IN HET DAKHUUS 
Terwijl iedereen al volop van het mooie weer geniet, werken we met ons team nog ijverig aan lentecursussen over 
alles wat het leven mooi maakt! In onze cursus Afternoon tea leer je in 3 lesjes vanaf 25 april, dat je geen topchef hoeft 
te zijn om een lekker vieruurtje te maken. In de cursus Spaans koken leer je in 5 lessen vanaf 29 april een heleboel 
over de zonnige Spaanse keuken. De cursus Klussen in huis start op 24 april en zorgt ervoor dat je je plan kan trekken 
met kleine klusjes. Volg eens een cursus Ontspanningsmassage 5 lessen, met start op 6 mei. Graag meer info over 
onze andere lentecursussen, zoals hoogsensitiviteit of puur natuur verzorgingsproducten neem dan een kijkje op 
www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do van 13.30-16.30u, woe 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org 

Te koop: 2xbed lattenbo-
dem 1 persoonsbed, € 30 
per stuk. 0495/173 307

Te huur: Glv. apparte-
ment + garage, ing. kkn, 
badk., ap. wc, tuin, Augus-
tijnslei Brasschaat. Gsm: 
0497/172 108

Te huur: 2 slpk app. Veld-
str. 8/2, onmid. beschik-
baar. T. 0479/381 137

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

Gepens.  man zoekt 
tuinw., kleine klusjes. 
0486/855 537 Gabriel

Gedipl. pedicure & ma-
nicure komt aan huis. Ag-
nieszka. Gsm: 0484/949 
951

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

Garageverkoop zondag 
07/04 van 10u tot 15u. 
Bredabaan 1155 richting 
S.O.C. Tennis M-t-H Bras-
schaat.

Goedk. verwijderen van 
bomen, coniferen, hagen. 

Goedkoop afbreken van 
tuinhuis, berghok, chalet. 
0487/715 534

Zaa ien  van  n ieuwe 
gazons. Gratis offerte. 
0487/715 534

Aanleg van tuinen, re-
novatie van tuinen. Gr. 

Leegruimen van tuinen 

0487/715 534

Man zoekt werk: Tuin, 
schoonm., verh., schild., 
kkn, afwas. 0467/609 725

Te koop: Isolatieplt nieuw 
120x60x9,2 cm - 25 st. - 
18m². P.o.t.k. Gsm. 0478/ 
525 596



Brasschaatse Film,     Nr. 14,     3-4-2019  5

*  Bij afgifte van deze bon krijgt u éénmalig 10% korting 
op het ganse assortiment. * Max 1 bon per klant.

*  Deze bon is geldig van 1/4 t.e.m. 20/04/2019 enkel in Hubo Brasschaat
*  Niet cumuleerbaar met andere kortingen, folderprijzen, 

de Hubo-cadeaukaart  en alle Box&Go pakketten.
 

B R A S S C H A A T -10% 
OP ALLES

*

Geldig tot 20/04/2019

BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20 • TEL.: 03/651 72 43

MAA.- ZAT.: 9u-18u

Haal nu uw TUINCATALOGUS af in Hubo Brasschaat!

B
O

N

TUINMEUBELEXPO 
in tent op parking!

EGWH2QYK
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Wij zoeken een

DIENSTER/
KELNER
4 dagen per week

Full-time

0475 623 104 
en/of mail uw cv naar

info@brasserie-ciconia.be

Vermeiren Jef - BGR
0475.22.61.92

Container vervoer van stort
en derden tot 12 ton.

Grondwerken voor particulieren 
met kraan tot 6 ton. 
Bomen afsnoeien.

Gevel en dakreiniging. 
TE KOOP: ZWARTE EN AANVULGROND

info@vermeirenjef.be

TAALLESGEVERS GE-
ZOCHT.  Spaans, Portu-
gees, Zweeds, Italiaans, 
Duits, Arabisch, NT2, Chi-
nees, Engels, Frans, Hon-
gaars, Kroatisch, Noors 
en vele andere talen.  Het 
aanbod van ‘t Dakhuus 
blijft elk jaar maar groeien, 
zo ook het aantal groepen 
en niveau’s.  Daarvoor 
zoeken we extra lesgevers: 
bel 0479/27 99 64 of mail 
naar info@dakhuus.org.  

Man zoekt tuinwerk, met 
mach., schild., afwas of 
poetsen. 0466/336 364

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

Algemene renovatiewer-
ken. Gsm 0483/159 938
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Bij afgifte van deze bon in Combidee, maximum 1 per 
gezin. Niet cumuleerbaar. Minimum aankoop €5. Geldig tot 

en met 20/04/2019.C
od

e:
 B

F

BREDABAAN 225
BRASSCHAAT

Open woe - za: 10u-18u

24/7 shopplezier op onze webshop

Gratis kleurwedstrijd van 3 tot 20 april
Kom je tekening halen of kleur in de winkel

Zaterdag 13 april van 14u tot 16u
Voor kinderen tot 10 jaar

GRATIS PAASEI 
ZOEKTOCHT!

BON   5
GRATIS
WINKELEN

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

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

GEZOCHT:

ADVISEURS/ 
VERTEGENWOORDIGERS

m/v

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en
enthousiaste medewerkers om ons team te
versterken in de sales op zelfstandige basis.

(verschillende regio’s alsook variatie op producten)

Zeer goede verdienste!

VEREISTE: 
 • Bezit van Rijbewijs en eigen wagen.
 • U spreekt perfect Nederlands.

SOLLICITEREN:
cv + foto naar:

julie@optimalinvest.be – 0479/06.57.67

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

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

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

Deftige en betrouwbare 
vrouw zoekt werk als 

die hulp nodig hebben. 
Tijdelijk of lange termijn. 
Ben in bezit van auto. U 
mag me steeds bellen. 
Francicleide 0476 392 
068

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

EZR- eenvoudig zor-
geloos renoveren Al uw 
kleine of grote renovatie-
werken binnen of buiten. 
omkappen van bomen, 
vervoering van afval, op-
ruimingen van tuinafval 
of garages doen wij ook. 
tel:0484 629 712 info@
ez-renoveren.be 

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

Gezocht klusjesm lichte 
klusjes rondom huis/
tuin Brasschaat . Voork 
gepensioneerd. GSM 
0031/651 438 814

Te koop: Smart-tv 80cm, 

0486/020 116

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

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

100 merken voor

kleine bengeltjes

Geboortelijsten

10%
KORTING*

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

Baby &
Kids Store
Bredabaan 1027
2930 Brasschaat

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

VIA CRUCIS OF DE LIJDENSWEG VAN JEZUS 
NAAR FRANZ LISZT ( 1811 – 1886 )

Op dinsdag 16 april 2019 in de Sint-Antoniuskerk van Brasschaat-Centrum om 20u wil-
len wij iedereen uitnodigen op de uitvoering van de Kruisweg of het Lijdensverhaal van 
Jezus naar de muziek van de Hongaarse componist Franz Liszt. De indrukwekkende 
soberheid van de Via Crucis leert ons een totaal andere Liszt kennen een componist 
die wij vooral kennen van symfonische werken en virtuoze pianocomposities. De muziek 
uiterst sober, maar de inhoud geweldig rijk: het thema, de harmonie, de korte maar 
aangrijpende solopassages en de mediterende koren. Het  koorwerk wordt verzorgd 
door Trivium Cantans ( gemengd koor van Brasschaat-Driehoek ) o.l.v. Fernande Van 
de Spiegle. De staties die Liszt alleen met pianomuziek weergeeft worden aange-
vuld door mooie poëtische bezinningsteksten van en door Hedwig Van Peteghem en 
ondersteund door sprekende  beelden van de 14 staties van de Kruisweg. Om niet 
te vergeten en te noteren in uw agenda: dinsdag 16 april 2019 St-Antoniuskerk 20u. 
Iedereen welkom. Inkom gratis.

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be
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GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

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

DE ASPERGES ZIJN ER WEER!
Reserveren: Tel. 03 663 09 27

Droogkuis

Bredabaan 162   •   Brasschaat   •   Tel. 03 689 10 59

Nu

-20% op draperieën - gordijnen

dekens - donsdekens - tapijten

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

Wandel gratis mee met een natuurgids. 
Zaterdag 13 april 2019 - Bezoek aan Park De Mik met als thema ‘Lente in de Mik’ Park De Mik ligt 
in Brasschaat Maria-ter-Heide. Het is eigendom van de gemeente en wordt beheerd op advies van 
het Agentschap van Natuur en Bos.  We wandelen door de torenpoort naar de vijver met uitzicht op 
de Engelse landschapstuin, beschermd als dorpsgezicht. De geschiedenis van dit kasteeldomein 
biedt interessante weetjes. De eerste kasteelbewoners plantten bomen afkomstig uit Noord-Amerika 
en uit de rest van de wereld. Dertig jaar geleden werd het arboretum verrijkt met nieuwe bomen 
en struiken. Iedereen is van harte welkom. De wandeling is gratis voor het hele gezin en duurt 
ongeveer 2 uur. Inschrijven is niet nodig. We spreken af om 14 uur aan de inkom van het park, 50 
m voorbij huisnummer 48 in de Kerkedreef.  Indien nodig regenkledij meebrengen. Organisatie: 
natuurgidsen  Brasschaat.

Paardenstallingen te 
huur op exclusief domein 

binnen en buiten pis-

Haal meer uit je tuin! 

ecologische moestuin of 
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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

€ 1250Geldig bij aankoop vanaf € 100

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………....

KORTINGSBON

*actie 3 april tem 13 april. Enkel bij Framandi Brasschaat - Max. 1 bon per aankoop.

Paul Green

Vans

Stone & Bones Cypres

1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

dit jaar in de kijker: talen, wijn, PC/GSM, tablet...

opendeurdag
 27 april 2019  
11:00 - 17:00

 28 april 2019  
11:00 - 16:00

Remise, vzw +3 centrum

GROENDESIGN

www.groen-design.be   •   info@groen-design.be
0479 284 038

Tuinaanleg van A tot Z

Tuinonderhoud
zowel eenmalig als contractueel

Omheiningen,
zowel draad als houten schutsels

GEVRAAGD:
STUDENTEN

v. zat, zon, woe, do, vrij

VERKOOPSTER
15 u./week

BROOD 3 + 1 GRATIS
Bakkerij Van hunsel

Patio Donk
03 645 04 47

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

Te koop gevraagd: in-
boedels, antiek, brocante, 
brons, zilver, munten. Te-
vens volledig leegmaken 
woning, winkel, maga-
zijn. Bel 7/7 vrijblijvend 
0495/233 678 

Te koop: Honda Silver-
wing b.j. 2002 - 22.000 km 
- chassis beschadigd - prijs 
o.t.k. Tel 0473/371 097

TC SOC TENNIS OR-
GANISEERT: zat 13 april 
12h/14h: GRATIS initiatie 
voor jeugd en volwasse-
nen PAASKAMP TEN-
NIS: van 15/04 tot 19/04 
START TO TENNIS: zie 
www.soctennis.be alle 
info: tel 0496/71.69.91, 
socjeugd@live.be

Te koop: 600 rode klinkers 
350 st. 13x13, 350x11x11. 
0472/712 768

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

Gezocht: Privé Klarinet-
les. 0499/730 613

Te HUUR: Apparte-
ment 1e verd. HOB, de 
Aard 25, Brasschaat. 
Living- eetkamer, inge-
richte keuken, berging, 
2 slaapkamers, WC, 
badkamer, Garage. 
Vrij vanaf 1 juli 2018. 
Prijs: 680  euro /maand.  
Tel: 03/651 71 67  en  
0475/52 79 93 na 17u.

Te koop: driewieler vr 
volwassene. Nieuw en 
nooit gebruikt. Prijs OTK. 
Tel : 03/651 59 58 

Te HUUR  GARAGEBOX
Gooreind – Wuustwezel. 
Aparte garagebox , vrij 
vanaf 1 mei. 65 euro/
maand. GSM:  0477/557 
828
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

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

QUINTETO ASTOR
LE COEUR EST VOYAGEUR

Vrijdag 5/04 om 20u30 | Theater Hemelhoeve
13 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro

Astor meets Brel. Wat als Brel niet naar 
Parijs maar naar Buenos Aires was afgereisd?

Wat als de tango terugreist naar Europa? Met hun nieuwste 
project neemt Quinteto Astor samen met de Argentijnse 

zanger Enrique Noviello de proef op de som.
www.astor.be 

DELVITA
ABYSS

Woensdag 24/04 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro

“Het begint met een atmosferische klankschepping, een 
Deense thriller waardig. Stilaan tekenen de contouren van de 
blazers zich scherper af in de nevelen. Maar dit beeld wordt 

ritmische stijlbreuken. Om dan even geruisloos over te gaan 
in het volgende tafereel.” (Jazzhalo.be)

www.delvitagroup.com 

LITERAIR CAFÉ
BART MOEYAERT

Donderdag 25/04 om 20u30 (deuren 20u) – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro

Organisatie van vzw De Lezer en de Openbare bibliotheek
Voor ‘De keuze van de Lezer - Tien favoriete boeken’ nodigen 
we af en toe iemand uit die van lezen haar of zijn passie heeft 
gemaakt. Iemand die bezeten is van boeken en van lezen en 
een stukje van haar of zijn leeservaringen met u wilt delen: 

Bart Moeyaert.
www.bartmoeyaert.com 

ERFGOEDDAG
EEN SCHITTEREND AMBACHT

28/04 tem 25/05 | Bibliotheek
Een beetje een vergeten geschiedenis, maar ook Brasschaat 
legde zich toe op de nijverheid van diamantbewerking. In 
deze kleine expo ontdek je hier meer over het wel en wee 

van de diamantbewerking in Brasschaat en de Kempen.

ENSEMBLE LEPORELLO
SHAKESPEARE IS DEAD, GET OVER IT!

Zaterdag 4/05 om 20u30 – Theater Hemelhoeve
13 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro

Twee fascinerende spelers -Machteld Timmermans en Johan 
Knuts- en een weergaloze tekst van topauteur Paul Pourveur. 

‘Shakespeare is dead’ vertelt de liefdesgeschiedenis van
William, een strijdvaardige andersglobalist,

en Anna, een Shakespeare-actrice.
www.leporello.be 

Moerkantsebaan 54 - 2910 Essen - Tel. 03 667 35 64

C A F É  &  R E S T A U R A N T

WIJ ZOEKEN :

VOLTIJDS
FLEXIBEL UURROOSTER

•••

PART-TIME
•••

FLEX-MEDEWERKER
•••

STUDENTEN

ZAALPERSONEEL

Sollicitatie richten aan De Kiekenhoeve:
info@kiekenhoeve.be

www.denoogst.com

VZW +3   De Remise
Voor onze cursussen Engels zijn we op zoek naar een leraar conver-
satie.  We werken met vrijwilligers.  We bieden je ondersteuning, een 
kleine vergoeding en natuurlijk ook een warm welkom in onze kwa-
litatief sterke ploeg.   Onze cursisten zijn gemotiveerde 55plussers.                                                                                                                           
Ben je geïnteresseerd, neem contact op met ons secretariaat, 
Graaf Reusensdreef 1  telefoon 03 651 24 87. Ons werkjaar 2019-
2020 start in oktober 2019 en eindigt eind mei 2020.
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Vraag raad aan uw My Way concessiehouder:

©
 2

01
8 

TH
O

IP

Po.01

Wie je ook bent, de wagen die je zoekt,
vind je zeker bij My Way.

Volkswagen, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, ŠKODA, SEAT… Het gamma My Way  
occasiewagens is zo uitgebreid dat het eindeloos lijkt. Bovendien hebben ze allemaal een garantiepro-

gramma, worden ze stuk voor stuk grondig gecontroleerd en is van elke wagen de voorgeschiedenis 
gekend. Je vindt dus sowieso de wagen die jij wil bij je My Way concessiehouder of op www.myway.be myway.be

EEN

MY WAY
WAGEN

HEEFT ALTIJD 
MINSTENS

GARANTIE*1 JAAR
*MEER INFO OP MYWAY.BE

Tijdens de opendeurdagen 6 en 7 april3 jaar garantie op alle demo- en tweedehandswagens(open van 10 tot 16 uur)

Zilverenhoeksteenweg 107
2920 Kalmthout
T. 03/667.59.41
info@garagevdba.be • www.garagevdba.be

IN HET NIEUWE CULTUURCENTRUM IN MARIA-TER-HEIDE

Prima Donna's

 in concert

Emma Wills

Klassieke gitaar

vertelsters 

sprookjespad

Wij zoeken

KELNER
voltijds

JOBSTUDENTEN
en

FLEXIJOBBERS
Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Melkerij Peerdsbos
Bredabaan 93 • 2930 Brasschaat
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Cover-it bvba
Bredabaan 23 - 2990 Wuustwezel - tel: 03/235 19 68
e-mail: info@cover-it.be - website: www.cover-it.be

Bent u iemand die gedisciplineerd is en 
de handen uit de mouwen wil steken?

Dan kan u bij ons beginnen!
Wij bieden goede voorwaarden, 

doorgroeimogelijkheden en extra legale condities.
VCA-attest basis is een pluspunt, 

geen hoogtevrees

zoekt

SEALERS
voor het plaatsen van krimpfolie rond steigers, 

voor het inpakken van schepen, bruggen, 
gebouwen, industriële installaties…

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

Funerarium:
Kapelsesteenweg 639 - Ekeren

Christophe is gediplomeerd
en heeft 13 jaar ervaring.

christophebruyneel.be

Begrafenissen
Christophe Bruyneel

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

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

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

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

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

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

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 ???

Jong of oud, man of vrouw, G-beweger of valide wandelaar… Samen staan ze met meer dan 50 
klaar om 10 weken lang hun wandelafstand geleidelijk op te bouwen tot 20 km. Reeds voor de derde 
keer op rij werken OLO en de gemeentelijke sportdienst samen om dit  ‘Wandel je Fit’ project vorm 
te geven. Vriendschap, samenwerken, bewegen, lachen, doorzetten, elkaar helpen, …zijn enkele 
begrippen die  voor schepen van sport Adinda Van Gerven het unieke en waardevolle van deze 
samenwerking omschrijven. Het enthousiasme bij de deelnemers na hun eerste wandeling was hier 
alvast een mooi bewijs van.

INCLUSIEF ACTIEF SAMEN MET ‘WANDEL JE FIT’

Wandelen in de Ardennen
Wandelen in de Ardennen organiseert volgende wandelingen: 
zondag 14 april: stadswandeling Leuven. 6 km deelname: 
65+:13eu80 anderen: telefoneer mij. Zondag 5 mei: Grupont-
Forrières: 14 km (Ardenne, valleien van de Lomme en de Mas-
blette) Deelname: 65+:13eu80 anderen: telefoneer mij. Zondag 
19 mei: Virton-Virton (14 km) (Gaume, valleien van de Ton en 
de Vire) bijdrage: 65+:13eu80 anderen: telefoneer mij.  Info: tel 
03/652.09.68 of bloggen.be/stedenwandeling (voor Leuven) of 
bloggen.be/ardennenwandeling (voor de ardennenwandelingen) 
Iedereen hartelijk welkom!

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Te huur: Brass. Centr. Br. 
449. Gerenov. licht hoek-
app., uitzicht op groen, 1e 
Verd., lift ruime liv., grote 
nieuwe keuk., 2 slpk, bad, 
douche. 1-2 pers. nabij 
park, winkels. Gar. mog.
€ 720/mnd + € 45 vk. 
Tel. 0474/409 223, 
03/651 31 89

Te huur: magazijn gro-
te 135m² te Wuustwezel 
0475/474 649

Te huur: app 1ste V Koe-
koeklaan 7 Brasschaat 2 
slpks, dressing, badk, ap 
wc, liv, kkn, garage, gn lift 
vrij 01/05, €790/m, 
0477 632 248

KENNIS ?  ERVARING 
?  Deel het met ande-
ren.  Vormingscentrum 
zoekt begeleid(st)ers ta-
len, informatica, wellness, 
creativiteit (zoals Fietsen 
herstellen, juwelen ma-
ken, eft, zingen, …).  In-
teresse?  Mail naar info@
dakhuus.org.
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GIBOSCH

Garage

‘s Boschstraat 34 
2320 Hoogstraten

Tel. 03/314 10 33
Gsm: 0478 422 202

Altijd een 30-tal wagens van de merken VW & Audi en Mercedes-Benz

Audi A1 1.4 TDI 90 pk, 11/2015, 95.600 km, 
Euro 6, uitvoering ”Ultra” mythe zwart metallic, 
licht metalen velgen, navi., P.-sens.

Nieuw: € 27.044        nu € 11.990

Audi A4 Avant 2.0 TDI 136 PK, **61.300 
km**, 6/2015, Euro 6, Maneschijn metallic, na-
vigatie, cruise control, elek. spiegels.

Nieuw: € 34.877    nu: € 15.500

VW Golf VII 1.6 cr TDI 105 PK, **90.600 
km**, 2/2015, Euro 5, deep black met., nav., P-sens. 
v+a, voetgangers veiligheid, cruise control adaptief.

Nieuw: € 25.607    nu: € 11.100

Golf
diesel

meer dan
550 van

verkocht.

Functie:

- Je neemt stalen van de bodem en plaatst peilbuizen 
 voor milieu-technisch onderzoek door middel van 
 handmatige boringen.

Profiel:

- Je bent minimum in het bezit van een TSO diploma;
- Je weet van aanpakken en bent in goede gezondheid;
- Je kan zelfstandig werken, weliswaar in teamverband;
- Je werkt graag buiten en houdt van afwisseling;
- Je hebt een rijbewijs B.

COLLEGA’S
GEZOCHT

Om ons dynamisch team op korte termijn te komen 
versterken, zijn wij op zoek naar:

VELDMEDEWERKERS 
MILIEUTECHNISCH BODEMONDERZOEK

Sollicitaties met cv kan je per email zenden naar: 
peter.luyckx@asa-bvba.be

Per post kan ook naar:
ASA bvba t.a.v. Peter Luyckx, 
Brechtsebaan 886—2900 Schoten. (www.asa-bvba.be)

WWW.ASA-BVBA.BE
Bredabaan 352 - Brasschaat
Tel. 03 653 37 79 - Met en zonder afspraak

Openingsuren:
Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 18u.

Zaterdag van 9 tot 17u.
Zondag en maandag gesloten

Actie geldig vanaf 1 aptil tot en met 31 mei 2019

Paasactie
Heren

Bĳ  een knipbeurt
krĳ gt u 

een potje wax GRATIS

Knippen / Brushing

Kleuringen / Brushing

Keratine behandeling Gel-
nagels

Balayage & Brushing

Kort
€ 35,-

€ 25,-

Kort
€ 55,-

€ 45,-

Kort
€ 90,-

€ 70,-

Kort
€ 60,-

€ 50,-

Half lang
€ 40,-

€ 30,-

Half lang
€ 60,-

€ 50,-

Half lang
€ 110,-

€ 90,-
€ 35,-

€ 25,-

Half lang
€ 70,-

€ 60,-

Lang
€ 45,-

€ 35,-

Lang
€ 65,-

€ 55,-

Lang
€ 130,-

€ 110,-

Lang
€ 80,-

€ 70,-

8 april
GRATIS WARME CHOCOMELK

voor alle kinderen

15 april
GRATIS PAASEITJES

voor de bezoekers

U aangeboden door het gemeentebestuur en de
markthandelaars van de openbare markt.

Bezoek de markt tijdens 
de paasvakantie!

Poetsen en strijken.
Tel. 0486/171 672

Schilderwerken binnen/
buiten. Gratis bestek.
Kristof. 0479/178 474

ZOEK NIEUWJAARS-
BRIEVEN. Heb prachtver-
zameling van ±7.000 stuks 
Laat ze niet verloren gaan 
GSM 0475 533 846
Maesemmanuel@skynet.be

VERWELKOM EEN NIEUW 
FAMIMIELID, WORD GASTGEZIN
Spreekt dit jou aan? Dan ben je wat wij zoeken. Wij, dat is AFS, 
een uitwisselingsorganisatie voor studenten van over de hele 
wereld. Door hun verblijf in een gastgezin gedurende maximaal 1 
schooljaar krijgen deze studenten de kans om ons land, cultuur, 
taal, school, vrienden, eetgewoontes e.a. optimaal te leren ken-
nen. Alle studenten volgen het 5e of 6e jaar middelbaar onder-
wijs op een school in de omgeving en maken tijdelijk onderdeel 
uit van jouw gezin. Of je nu jong of iets minder jong bent, wel 
of geen kinderen hebt, met of zonder partner, dat speelt alle-
maal geen rol. Het belangrijkste is dat je je hart en huis openstelt 
voor iemand met een totaal andere achtergrond en cultuur om 
er samen een boeiende periode van te maken. Een extra slaap-
plaats is het enige noodzakelijke. Of wil jouw zoon of dochter zelf 
misschien graag een jaartje onderwijs in het buitenland volgen? 
Ook dat kan met AFS, wereldwijd zijn er volop keuzemogelijkhe-
den. Graag meer weten? Aarzel dan niet en contacteer May Van 
Dyck: may.van.dyck@outlook.com / +32 495 65 50 33 of Petra 
UijtdeHaag: pamuijt1@gmail.com/  +32 479 01 65 43. Bekijk ze-
ker ook al eens onze website www.afsvlaanderen.be 



parkbodeactueel

Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt of de storm van 10 maart in 
aanmerking komt om als algemene ramp erkend te worden. 
Breng de gemeente daarom op de hoogte als je schade hebt 

geleden door de storm van 10 maart. 

Geef de schade door via het formulier op www.brasschaat.be en dit vóór dinsdag 
23 april. Vermeld zeker het bedrag van de schade en stuur enkele foto’s mee. 
De gemeente lĳ st alle ontvangen schadegevallen op en bezorgt ze aan het 
Rampenfonds voor verder onderzoek in het erkenningsproces. 

Als je schade hebt geleden, breng eerst en vooral je verzekeraar op de hoogte. 
Hĳ  is je eerste aanspreekpunt voor een vergoeding bĳ  stormschade. De tussen-
komst van het Vlaams Rampenfonds is immers voorbehouden voor goederen die 
niet kunnen verzekerd worden in het kader van de brandpolis eenvoudige risico’s.

De storm is nog niet als ramp erkend, maar voor het onderzoek is 
het belangrĳ k dat je geleden schade al meldt aan de gemeente.

Stormschade op 10 maart?

Brasschaat, een dynamische gemeente die 
kwalitatieve dienstverlening nastreeft ,  organiseert 
volgende aanwervingen met een selectieprocedure 

en de aanleg van een werfreserve van 2 jaar.

VACATURES

conciërge Gibo Mariaburg
contractueel – onbepaalde duur 

deeltijds (6 à 8 uren/week)

deskundige patrimonium
contractueel - niveau B1-B2-B3 

onbepaalde duur - voltijds

Ontdek alle taak- en profi elvereisten en 
loonvoorwaarden van deze boeiende jobs 

op www.brasschaat.be/vacatures.

Als conciërge ben je verantwoordelĳ k voor de veilig-
heids- en technische aspecten van het domein en de 
gebouwen. Je brengt structuur door goede planning en 
organisatie en je stelt prioriteiten. Je werkt correct met 
oog voor detail en beschikt over sterke communicatie-
vaardigheden.
Bezorg ons je kandidatuur online uiterlĳ k op 23 april.

Je bent verantwoordelĳ k voor de voorbereiding en op-
volging van nieuwbouw, renovatie, technische instal-
laties en grote herstellingen, uitgevoerd door derden. 
Je houdt toezicht en controleert de werken. Je zorgt 
voor de technische en administratieve opvolging en  
bespreekt de planning met de aannemers. Daarnaast 
ondersteun je het afdelingshoofd projectmanagement.
Bezorg ons je kandidatuur online uiterlĳ k op 23 april.

Voor alle duidelĳ kheid: de storm is nog niet als ramp erkend. Pas wanneer de 
erkenning van de storm als algemene ramp in het Belgisch Staatsblad gepubli-
ceerd is, kan je een aanvraag tot schadevergoeding indienen via het Vlaams 
Rampenfonds. Hou daarom zoveel mogelĳ k bewĳ smateriaal bĳ  rond de opgelo-
pen schade (foto’s, off ertes, herstellingsfacturen…).

volg dit voorjaar de cursus 
thuiscomposteren in de 

kringlooptuin

Hoewel thuiscomposteren op zich vrĳ  eenvoudig is, 
wordt de beginnende composteerder nog vaak gecon-
fronteerd met allerlei kleine problemen. 
Om het composteren helemaal in je groene vingers 
te krĳ gen, organiseren Igean en Vlaco dit voorjaar de 
cursus thuiscomposteren in de kringlooptuin. Deze 
cursus voor volwassenen bestaat uit een les theorie en 
een les praktĳ k.

Inschrĳ ven op één  van de cursusdata? 
www.igean.be/compostcursussen

Samen met Igean organiseren we een groepsaankoop 
spouwmuurisolatie. Wie intekent kan, zonder zorgen 
én voor een lage prĳ s, zĳ n spouwmuur laten isoleren.

Door de muren van je woning goed te isoleren, geef je minder geld 
uit aan verwarming, blĳ ft  het in de winter lekker warm en in de 
zomer langer fris. Bovendien heeft  spouwmuurisolatie ook een 
geluiddempend eff ect.

Spouwmuurisolatie is een eenvoudige en goedkope manier van 
isoleren. Voor minder dan 15 euro per m2 is het een investering met 
een terugverdientĳ d van 3 tot 5 jaar. Bovendien heb je nog recht 
op een premie van 5 euro per m2. De werken nemen maar een dag 
in beslag en je hebt er geen bouwvergunning voor nodig.

Je huis isoleren? Doe het nu!

Inschrĳ ven nog tot en met 31 mei!  www.igean.be/groepsaankoopmuurisolatie

G-SPORTINSTUIF  17 APRIL
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Dienstencentra Brasschaat
In de dienstencentra en in de Remise verwachten we vanaf 29/04 oefen-stem-
computers met het oog op de verkiezingen van 26/05.  Kom gerust eens proberen 
of het nog vlot lukt bij het maken van de juiste keuze.

1) Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, 2930 BRASSCHAAT
tel  03 663 77 07 – fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
NIEUW: ook naailessen op vrijdagnamiddag! 25 euro voor 5 maanden
NIEUW: ook stoelyoga op donderdag namiddag
ma 01/04 om 14 uur : 1-april-vis-quiz
di 02/04 : wandelen dagtocht Schilde
woe 03/04 om 14 uur : bezoek aan Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek 
in Antwerpen
do 04+11+18/04 om 09 uur : workshop beren ‘hondje in mand’
do 04+18/04 om 09.30 uur : PC Club
do 04/04 om 10 uur : boekvouwen

do 04/04 om 13.30 uur : handwerktechnieken ‘open handwerk’
vrij 05+19/04 om 09.30 uur: mandala
di 09+16/04 om 13.30 uur : kinderatelier ; knutselen voor Pasen
woe 10/04 om 10 uur : mandala voor kinderen

vrij 12+26/04 om 09.30 uur : zentangle
ma 15/04 om 14 uur : smul : BAVAROIS

VOLZET ; je kan eventueel nog op de wachtlijst
do 25/04 om 09 uur : patchwork

di 30/04 om 14 uur : bloemschikken

tel 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
ma 1/04 om 14 uur: 1-april-vis-quiz met smul in ons cafetaria - op voorhand 
inschrijven - deelname 1.50 euro per persoon

do 11/04 om 14 uur : Paasbingo: ook de kinderen en kleinkinderen zijn welkom
di 23/04 om 13 uur : naai- en brei-atelier ‘moeders voor moeders’
do 25/04 om 14 uur: voordracht van Jef ‘Wiener Festwöche’ - deelname gratis, 
wel graag op voorhand inschrijven

wel geopend die dag en kom ook gerust iets drinken in ons cafetaria.

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

ze gerust mee.
Maandagochtend: Aquarel: je kan nog aansluiten
Maandagnamiddag: 13.30-16 uur zangstonde: gratis (wij zoeken nog man-

Op dinsdagnamiddag is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis.

Woensdagnamiddag: schaken: iedereen welkom = gratis

Ma 01/04: 14 uur: 1 april-vis-quiz

Elke di in april: patchwork: 10.15 - 15.30 uur
Wo 03/04: 14 uur en 15.15 uur: vakantielessen yoga

Vr 5/04: 9.30 en 10.45 uur: vakantielessen yoga

Wo 10/04: 10.45 uur: vakantieles stoelyoga
13 uur: vakantieles yoga
14 uur: bezoek wijkinspecteur
Vr 12/04: 9.30 uur: vakantieles yoga
 10.45 uur: vakantieles stoelyoga
Ma 15/04: 13.30 uur: naald en draad

We gaan nog eens op uitstap met een bus, richting Poperinge: 20 juni. € 50pp. 
Je kan al inschrijven.

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

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

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

Te huur voor rustige per-
sonen: luxe app. 2eV met 
lift gr. liv. + terr;, 2 slpk + 
gar., voll. ing. kkn Molen-
weg 11, Brassch. onm. vrij. 
Tel. 03/605 90 01

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

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

Gezelschapsdame be-
jaardenhulp met erva-
ring, biedt hulp dag en 
nacht ook weekends tel. 
0477/286 439 

Vrouw zoekt werk: poet-
sen en strijken.
0486/710 541

Ik zoek werk: poetsen, 
huishouden.
Tel. 0465 899 127

EPC/Elektr.  keuring 
energie-EPC@telenet.be
of 0475 606 404

Aangeb. 24-uurs thuis-
zorg Duits/Engels spre-
kend www.comfortcare-
company.nl.
Tel. 0483/047 517

TE HUUR: appartement 
2e verdiep. Bredabaan 
696 Brasschaat, vrij, € 
475,00 + € 75,00 kosten 
(living, 2 slaapkamers, 
ruime badkamer, berging). 
Mail info@vorming696.
be of bel 0479-27 99 64 
(ma, di & do 10-12u. en 
13-16u.). 

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

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

Calpe te huur: prachtig 
app. 2/4 pers, zeedijk, gr. 
terr. zeezicht, TV Vl., WiFi, 
recht. v. eig., foto’s, alle 
comfort. 03 326 13 87

KENNIS?  ERVARING?  
Deel het met anderen.  Vor-
mingscentrum zoekt bege-
leid(st)ers talen, informa-
tica, wellness, creativiteit 
(zoals Fietsen herstellen, 
juwelen maken, eft, zin-
gen, …).  Interesse?  Mail 
naar info@dakhuus.org. 
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Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN, HORTENSIA’S, 
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

WORKSHOPS BREIEN
voor kinderen vanaf 8 jaar

ziamaria.be  -  0476/76.61.28

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Vier grote secundaire scholen uit Brasschaat werken aan 
een politiek debat dat naar aanleiding van de verkiezin-
gen van 26 mei wordt gehouden. Het debat vindt plaats 
op 24 april in de Ruiterhal. De leerlingen van de derde 
graad van de diverse scholen bereidden een aantal vra-
gen voor die ze aan de politiekers zullen voorleggen. Het 
gaat uiteraard over thema’s die bĳ de jongeren leven. Zo 
is er natuurlĳk het klimaat, maar ook het begrip school-
life-balance viel en dit naar analogie met wat de volwas-
senen work-life-balance noemen. Jongeren hebben het 
niet altĳd gemakkelĳk en velen kunnen enige vorm van 
psychologische ondersteuning gebruiken.
Daarom werd een kleine drie jaar geleden TEJO in Bras-
schaat in het leven geroepen. TEJO staat voor Therapeu-
ten voor Jongeren. Het bureau van TEJO bevindt zich 
aan het Armand Reusensplein boven de bibliotheek en 
is een vzw die op vrĳwilligers draait. Jongeren van 10 tot 
20 jaar kunnen er terecht voor allerlei problemen. Alles 
gebeurt anoniem, laagdrempelig en vooral ook gratis. 
Het concept werd acht jaar geleden uitgewerkt door 
Ingrid De Jonghe. Intussen zĳn er ook al TEJO’s in de 
omliggende gemeenten. 
De gemiddelde leeftĳd van de jongeren die naar TEJO 
komen ligt tussen 13 en 17 jaar. Het grote voordeel is dat 
TEJO meteen tĳd maakt voor de jongeren. Elders wordt 
vaak gewerkt met wachtlĳsten. Jongeren kunnen samen 
met hun ouders komen, maar dat is absoluut niet nood-
zakelĳk.
De therapeuten van TEJO zĳn gebonden aan het be-
roepsgeheim. Dat betekent dat zĳ aan de ouders alleen 
informatie over de jongeren verstrekken als die jongere 
daar uitdrukkelĳk de toestemming voor geeft. De jonge-
ren kunnen verschillende keren terugkomen, maar het 
maximum aantal bezoeken blĳft beperkt tot tien. Indien 
nodig, kan er dan een ander traject worden opgestart. 
Het aantal jongeren dat gebruik maakt van TEJO blĳft 
groeien en dat betekent dat er echt wel nood is aan der-
gelĳke initiatieven.

Dames en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicu-
re €42 a. huis met voet-
massage. Ingegr. nagels, 
eksterogen. Manicure € 
25. Erv. Enkel op afspr. 
0496 908 029, Eva Strijbos

LESGEVERS GEZOCHT.  
Vormingsinstelling zoekt 
begeleid(st)ers talen, in-
formatica, hobby, crea-
tiviteit, wellness.  Inte-
resse?  Mail naar info@
vorming696.be.

Ik zoek werk: tuin - schil-
deren en klusjes.
T. 0486 797 441

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

TAALLESGEVERS GE-
ZOCHT.  Spaans, Portu-
gees, Zweeds, Italiaans, 
Duits, Arabisch, NT2, Chi-
nees, Engels, Frans, Hon-
gaars, Kroatisch, Noors 
en vele andere talen.  Het 
aanbod van ‘t Dakhuus 
blijft elk jaar maar groeien, 
zo ook het aantal groepen 
en niveau’s.  Daarvoor 
zoeken we extra lesgevers: 
bel 0479/27 99 64 of mail 
naar info@dakhuus.org.

Schrijf jij straks mee aan ons succesverhaal?

Productieverantwoordelijke
Verantwoordelijkheid:

We bieden je een uitdagende job in een snelgroeiend 
bedrijf met een aangename werksfeer en met voldoen-
de ruimte voor eigen inbreng en zelfontplooiing. Je 
kunt rekenen op een aantrekkelijk loonpakket in over-
eenstemming met je capaciteiten en ervaring. Ben jij 

voor detail? Ben jij de persoon die wij zoeken ?

jobs@altoni-kelderman.be.

Altoni - Kelderman
Sluizenstraat 101, 2900 Schoten

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
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De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

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)

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

Patrick
Medisch gediplomeerde 

pedicure

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

Te koop: Relaxzetel met 
opstaanhulp. P.o.t.k. Tel. 
0477/ 980 719

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

Man zoekt Slanke spor-
tieve dame 70/72 jaar. 
Bel gsm 0472/136 723 Na 
20u bel.

Te huur: Ondergr. par-
keerpl. Veld- en Hofstr. 
0495/804 838

NAALD & SCHAAR
Herstellen van alle kleding

VERKORTEN • VERLENGEN • VERSMALLEN • VERBREDEN
Openingsuren:
Ma. - vr. 9 - 18u • Zat. 10-17u
Zon- en feestdagen gesloten
Tel. & fax 03 651 63 66

www.naaldenschaar.com - Bredabaan 354 - Brasschaat
Alle soorten gordijnen op maat - Gratis opmeten, leveren en ophangen

Sinds 1998

HELPER 
voor woensdag 
met rijbewijs B

GEVRAAGD

0471/452 234

Vaststellen van tuinschade 

Schade veroorzaakt door 
werkomstandigheden of 
door derden

Schade aan beplanting, 
grasveld, tuinhuis, om-
heining, verzakking oprit, 
stukgereden putdeksels,...

TUINSCHADE 
EXPERTISE

Info: 
Tuinschade expertise 
7/7 - Snelle bediening

0493/172 547

Te koop: Instapkl. hob 
miksebaan 213, 3slpk, 
open kkn, 1 badk., 
tuin+lounge samen 
140m² ,€257.000, in fo 
0495/82.37.25 

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be



Brasschaatse Film,     Nr. 14,     3-04-2019 21

03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

KAPELLEN
AKKERSTRAAT 77
Verzorgde woning met zij-ingang op een perceel 
van 294 m² gelegen in een rustige woonwijk nabij 
het centrum van Kapellen. Dit eigendom beschikt 
over 2 ruime slaapkamers, bureel en mooie tuin 
van 145 m². EPC: 747

€ 215.000

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

€ 199.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT           TE HUURBERENDRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SINT-JOB-IN-’T-GOOR

EKEREN

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

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

€ 985

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

€ 325.000

BREDABAAN 820
Luxe nieuwbouwappartement van 112 m² met 
terras, binnengebied met garageboxen of carports, 
afgesloten berging, fietsenlokaal en vuilnisberging. 
Ideale ligging aan het centrum en verbindingen 
met E19. EPC: 49

€ 269.000

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

€ 248.000

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

BREDABAAN 344
Zeer gunstig gelegen opbrengsteigendom 
bestaande uit handelsgelijkvloers met tuin. Ho-
gerop duplexappartement met 2 slaapkamers. 
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

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

LANGESTRAAT 39
Gunstig gelegen halfopen bebouwing met 3 slaap-
kamers 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. Oorspronkelijk 
bouwjaar 1987 later gerenoveerd. EPC: 567
€ 398.000

REINAERTLEI 8
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,- euro meerprijs! EPC: 97

€ 192.000

ROCHUSLEI 41
Gunstig gelegen duplex-appartement met 2 slaap-
kamers op mooie locatie te Brasschaat-Mariaburg. 
Aangename woonomgeving nabij winkels, scho-
len en openbaar vervoer. Mogelijk ruime garage bij 
te kopen mits meerprijs. Leuk appartement, ideaal 
voor starters ! EPC: 449

€ 185.000

ZEGERSDREEF 84
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële 
woonomg.. De Zegersdreef is een mooie boomrijke 
verbindingsstr. tussen de Frilinglei en woonomg. ‘Kaart’ 
op kleine afstand van het centr. De woning werd opge-
richt in 1960. De afw. en inrichting in de woning is wel 
gedateerd en dient gemod.te worden. Prachtig perc. 
van ca. 600 m² met een straatbr. van 10 m. EPC: 717
€ 249.000

ZEGERSDREEF 82/84
Zeer gunstig gel. OB in een resid. woonomg. De Zegers-
dr. is een mooie boomr. verbindingsstr. tussen de Friling-
lei en woonomg. ‘Kaart’ op kleine afst. van het centr. De 
woning werd opger. in 1960 en opgespl. in 2 delen, type 
‘ kangoeroewoning’. De afw. en inrichting in de woning 
is wel gedat. en dient gemod. te worden. Prachtig perc. 
van ca. 1200 m² met een straatbr. van 20 m. EPC: 82
€ 495.000

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

BOSSCHAERTLAAN 17
Verzorgde open bebouwing ‘type bungalow’ met 
2 slaapkamers en losstaande garage op mooi 
perceel van 1000 m².Landelijk gelegen nabij 
centrum van Sint-Job-in-’t-Goor. Voorzien van alle 
hedendaags comfort en instapklaar. EPC: 520

€ 345.000

LEUGENBERG 149
Goed gelegen opbrengsteigendom, bestaande 
uit een handelsgelijkvloers en een zeer ruim, mooi 
afgewerkt duplexappartement met 3 slaapkamers 
en ruim terras. Mogelijk tot uitbreiding van gelijk-
vloers en bijbouwen van appartementen op 1ste 
en 2de verdieping. EPC: 332

€ 365.000

BRASSCHAAT

SCHOTEN

STABROEK

BRASSCHAAT

ESDOORNDREEF 15
Zeer leuke en ruime woning (open bebouwing) met 
5 slaapkamers, dressing, 2 badkamers, bureel, 
multifunctionele ruimte, 2 grote terrassen en tuin. 
Super rustig gelegen in groene omgeving, weinig 
passage verkeer, de woning is het laatste huis in 
een doodlopende straat. Zeer goed onderhouden. 
Met oprit. Perceelopp. 713m². Topligging! EPC: 197
€ 499.000

JONKER DE HAZELAAN 11
Ruime open bebouwing op een perceel van 594 m² 
gelegen in een rustige woonwijk nabij het centrum 
van Stabroek. Deze woning beschikt over ruime 
living met open haard, luxe veranda, inpandige 
garage, 5 slaapkamers en verzorgde tuin. EPC: 364

€ 395.000

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgr. voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 m². 
Aangename ligging in een groene woonomgeving 
op kleine afstand van centr. Van Brasschaat. Mo-
gelijke bebouwing van max 60 m² met bijkomend 
verdieping en kelder. Uitbr. mog. met terras van 20 
m². Geen domicilie mog.. Geen bouwverp. EPC: 49
€ 109.000

STABROEK
DORPSSTRAAT 172
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

€ 169.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN
PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin, 
zij-ingang naast de woning. Tuintje met achter-
uitgang. Gelegen in doodlopend straatje nabij 
centrum van Ekeren Donk. De woning is reeds 
gedeeltelijk gerenoveerd maar moet wel nog iets 
verder afgewerkt worden. EPC: 630

€ 209.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

€ 329.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
ZEGERSDREEF 82
Zeer gunstig gelegen HOB in een residentiële woon-
omg. De Zegersdreef is een mooie boomrijke verbin-
dingsstr. tussen de Frilinglei en woonomg. ‘Kaart’ op 
kleine afst. van het centr.. De woning werd opgericht in 
1960. De afwerking en inrichting in de woning is wel ge-
dat. en dient gemod. te worden. Prachtig perceel van 
ca. 600 m² met een straatbreedte van 10 m. EPC 705
€ 249.000

(VG-WG)

(VG-WG)

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

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 970/mnd € 399.000

€ 285.000,- € 465.000 € 469.000

€ 289.000

TE HUUR:
Brasschaat, Veldstraat 1

TE KOOP:
Ekeren, Laar 223

TE KOOP:
Ekeren, Leliënlaan 34

TE KOOP:
Brasschaat, Tolbareel 15b

TE KOOP:
Kapellen, Valkenlaan 35

TE KOOP:
Kapellen, Albertdreef 18

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

nieuwbouwapp 3eV 1 slpk 
EPB:121,28 kWh/m²

nieuwbouw app 1eV 3 slpk autostaanpl 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg

EW 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:232 kWh/m²

HOB 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:611 kWh/m²

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

villa 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:690 kWh/m²

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

Pensioensparen
AFSPRAAK
Maak een

Meer info over de voorwaarden over pensioensparen via een levensverzekering vindt u in  
ons kantoor of op  www.dvv.be/pensioen.

Oef, uw DVV-consulent kent u.

Gelukkig, want voor 
pensioensparen bent u  
beter af met iemand die u,  
uw dossier en uw situatie 
kent. 

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel - NL 11/2018

  PENSIOENSPAREN

Ga snel langs bij uw DVV-consulent in uw buurt 
voor het juiste advies over pensioensparen.

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

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  www.immoweb.be

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

OPEN HUISDAG 13/04
tussen 11u en 13u
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INFOMOMENT
WOENSDAG 3 APRIL
BREDABAAN 259· BRASSCHAAT

Vooraf inschrijven via  03 653 01 01 of 
 brasschaat@deboerenpartners.be

NIEUWBOUW 17.00u - 18.00u of18.30u - 19.30u 

GRATIS SCHATTING

Uw vertrouwde Immopartner bĳ 
verkoop en verhuur van uw eigendom

Ruim aanbod aan mooie woonsten, 
appartementen & nieuwbouw.

Jarenlange ervaring.
 

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

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

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Sierbestrating • Opritten
Terrassen • Aanleg tuinpaden

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

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

V&G Bestratingen BVBA

Schilderw.,  Gyproc, 

0485/300 437

Babysitting, cooking, 

0466 067 599

lle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-

Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67
www.verbouwingenbenbogaerts.be

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-

-

Dakherstellingen, ver-
nieuwen isolatie, dakgo-

Comp. probl.: 
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WĲ WERVEN AAN: ERVAREN FĲNSCHILDERS, TOFFE COLLEGA’S. 0478/264 871 

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

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

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

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

Huis te koop + studio, 4 
slpk, ing. kkn, 2 badk., gr. 
living, gar. Lage kaart € 
279.000 Tel. 0496/998 544

Te koop: Philips Tap-
perfect draft €45. 03/236 
82 17

Algemene renov. werk, 
pvc ramen, deuren en ve-
randa’s. Gsm 0487/323 487

Gezinsbond Gooreind
Organiseert

2e HANDSBEURS
Speelgoed, baby- en kinderkledij

Zondag 7 april 2019
van 14u tot 16u

T’schoolhuis, Theo Verellenlaan 88
2990 Gooreind-Wuustwezel

ALLE INFO: 03 230 94 64

Te huur: Garage Wuust-
wezel Centrum, voor tijd 
opslag van meubelen, 
auto of kl. caravan €50/
mnd. 03/669 72 80

G e v r a a g d :  D e f t i -
g e  w e r k v r o u w,  m a . 
+ vr i j .  Nederlandsta-
lig. Tel. 0475/746 507 

KFC Brasschaat
vrijdag 5 april 2019
20h00: Res A - K Gooreind VV
zaterdag 6 april 2019 
09h30: U7 B - SC City Pir. Antw.
09h30: U7 A - K. Wuustwezel Fc
11h00: U8 B - S.V. Noorse
11h00: U8 A - V.V. Ossmi
12h30: U9 B - Exc. Kaart
12h30: U9 A - K. Heibos Sv
12h30: U12B - S.V.B. Driehoek
zondag 7 april 2019
15h00: 1é elftal - Kfc Walem
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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

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN: 
MA - DO    9U TOT 18U
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 17U ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale

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

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

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

RDG-team

10
jaar

* Vraag naar onze voorwaarden

GRATIS PLAATSING VANAF 5 RAMEN
*** BELGISCHE MAKELĲ  ***

Wandel gratis mee met een natuurgids!
Zondag 14 april 2019 – Lentewandeling in domein Vordenstein te Scho-
ten. Thema: “Volop lente of nog niet” Vordenstein maakt samen met het 
Peerdsbos en het Park van Brasschaat deel uit van de groene gordel ten 
noordoosten van de agglomeratie 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 parkdomein dat eigendom is van de Vlaamse Gemeen-
schap. We begonnen er wel erg vroeg aan dit jaar. In februari al uiterst 
zachte lentetemperaturen. Heeft dit fenomeen zich doorgezet of niet? Dat 
gaan we samen vaststellen. En als het niet over de lente gaat op Vorden-
stein zijn er altijd nog wel zaken waar we het over kunnen hebben. Al in de 
zestiende eeuw was er spraken van dit domein?. We verwachten je voor 
een hopelijk mooie lentewandeling om 10h00 aan de Kopstraat, 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.) 

Velt planten- en zadenruildag
Zondag 7 april 2019. Ben je met de lenteschoonmaak in je tuin bezig en heb 
je planten over, laat die dan niet verloren gaan, maar kom er mee naar onze 
ruildag. Hugo D’Hooghe is er ook bij met het project  ‘Zaden voor iedereen’. 
(vrije ruiltafel) Locatie: Bergstraat 9. Vanaf 10u tot 13u. Iedereen welkom.
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D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

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

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

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

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

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

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

G e v r a a g d :  D e f t i -
g e  w e r k v r o u w,  m a . 
+ vr i j .  Nederlandsta-
lig. Tel. 0475/746 507 

SVB Driehoek
3 april 2019 
20:15 U17 B - Olvac
4 april 2019 
20:00 U21 - Loenhout
5 april 2019 
20:00 Vaders - De Kroon
6 april 2019 
09:00 U6 A - ‘s Gravenw.-Sch.
09:00 U9 A - Wildert
09:00 U9 B - FC Merksem
09:15 St Martinus Halle - U15 B
11:00 Minderhout - U12 B
11:00 Sint Job - U7 B
11:30 U10 A - Bouwel
11:30 U10 B - Exc. Essen
11:30 Cappellen - U7 A
11:30 U11 B - Simikos
11:30 U11 A - Simikos
12:00 Patro Hoevenen - U15 A
12:30 Brasschaat - U12 A
12:30 Sint Job - U6 B
13:00 Exc. Essen - U15 C
13:30 Sint Job - U8 B
13:30 Sint Job - U8 A
14:00 U10 C - Brecht
16:00 U17 A - Sint Jozef
7 april 2019 
09:00 Berchem Sport - U13
09:30 Res. C - SK Brasschaat
10:00 Dames - Vremde
12:15 Reserven A - Vremde
14:30 Helderhoek - Eerste elftal

Ondergrondse staan-
plaats + berging te koop 
in Schoten 0476 911 194
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
Voor meer informatie: kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be 

www.devoorkempen-he.be • 03/690 09 20

TE KOOP
6 sociale koopwoningen

aan de Kortestraat te Brasschaat
Hiervoor kunnen mensen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden 
zich inschrijven in het register Brasschaat - centrum.  
De voorwaarden zijn: 
 - inkomensvoorwaarden
 - eigendomsvoorwaarden
 - geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennoot-
  schap waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning of een perceel 
  dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht

Deze voorwaarden en de uitzonderingen erop 
kunnen geraadpleegd worden op onze website.  

Je vindt hierop ook meer informatie over de koopwoningen.  
De koopwoningen hebben 3 slaapkamers en elks een carport.
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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: perceel grond  met herbestemming van ‘ver-
blijfsrecreatie’ naar ‘woongebied’:  Velodreef - 1.510 m² 
(hoekperceel)

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

Wesley Reestman

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

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

Grondwerken Fransen Luc bvba
Max Hermanlei 35 • 2930 Brasschaat • 0474/870 509
• Leveren van zwarte grond, gemengde
 zwarte grond (1/3 compost)
• Leveren van compost
• Gratis aanvulgrond
• Ophalen van bouwpuin en
 groenafval
• Alle grond- en graafwerken
• Aanleg van opritten, parkings
 en riolering
• Afbraakwerken

TE KOOP centrum Brasschaat
Stijlvol appartement 140 m² volledig met parketvloer

Prachtige living, ingerichte keuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers
Mooi terras! Incl. autostaanplaats en kelderberging.

Vraagprijs € 349.000

Info 0484/200.700 of info@immomanoir.be

IMMOMANOIR
www.immo-manoir.be

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

            Gemeente Brasschaat
*De Romboutweg 35: HOB; GLV Liv., Open Keuk., 2 Badk., Kantoor. 1ste verd: 
4 slpkrs. Zolder. CV op Gas. Gar 2 wagens. BJ 1964 - EPC 530

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

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

Te huur: Appartement 
Veldstr. 325, Brasschaat. 
1e verdiep: 3 slpk, living 
met open keuken, voor-
zien van airco, ing. bad-
kamer met bad + douche, 
dubbele lavabo, 2 wc’s, 
bergplaats, hal met ing. 
kasten, groot terras, tot. 
opp. 130m². Huurprijs 
€1100 per maand geen 
huisdieren. Tel. 03/653 05 
65 - 0477/302 932 vrij juni.

Man zoekt werk: Schil-
deren, tuinwerk. 0487/856 
864

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

€8,5/u. 0497/228 871

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Te koop: Te renoveren 
app. Bredabaan 423, 3e 
verd., 2 slpk, met of zon-
der gar. 03 664 30 26

Te koop: Dakapp. Pos-
terijst. 67, Gooreind met 
zon. dakter. 54m². Pr. € 
160.850 met epc. Liv., 
kkn, slpk, badk. + gar. T. 
0468/167 884, na 17u 
03/337 50 81

Te koop: elek. fiets bj 
2018, gekost € 1.899, nu € 
1.500, nog garantie. 0479 
249 278 of 03 665 03 48

Ik haal en breng jouw 
strijk (dienstencheques). 
Tanja 0476/631 335

www.garden-solutions.be
Snoeien en vel len V. 
gevaarl. bomen, m. eig. 
hoogtewerk. ,  f rez.  v. 
stronken. 0475/511 603
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET  
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

 
DAKWERKEN

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

 

 KORTING

 
 

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

 
 

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

 

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

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

Prijzen vanaf 275.365 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

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

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

Pasar Wuustwezel 17 april

maakte, gevangen in de kelder van het Slot, 2 konden ontsnappen, ontdek 

kruiden en groenten. Wat zijn sucerwortelkens of coraelkryt ? de gewassen 

dierenpark. Parkeren kost 4 € per auto. De wereldtuinen omvatten het 

Vrouw zoekt  werk , 
schoonm., huishulp, af-
was, babysit. 0466/482 279

Ik  zoek  werk:  Tu in , 
huishulp, schoonmaak. 
0 4 6 5 / 1 1 3  4 6 4  - 
0465/694 715

Babysitting, ironing, cle-
aning, shopping, Eng.  
gsm. 0466/224 353

Te huur: Gooreind Pos-
terijstr. 67 dakapp. met 
zon. dakter. 54m² met epc, 
tuinhuis, liv., ing. kkn, slpk, 
badk., gar. € 580/mnd. + 
gar. T. na 17u. 
03/337 50 81 - 0468/167 884

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

6-7/04 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

6-7/04 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 10

Dierenarts van dienst 

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

MAANDAG    1
DINSDAG    2
WOENSDAG  3
DONDERDAG   4
VRIJDAG      5
ZATERDAG   6

Ophaling huisvuil april

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil april

GFT

MAANDAG   8
D I N S D A G    9
WOENSDAG  10
DONDERDAG   11
VRIJDAG     12
ZATERDAG     13

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Papier

Chemokar komt 
in je buurt

functie: Als conciërge ben je verantwoordelijke voor volgende taken: • openen en sluiten van deuren, 
aan- en uitzetten van verwarming en verlichting • toezicht en controle van gebouwen en terreinen 
• dagelijkse controlerondes ’s avonds • verdeling en controle van schoonmaakmateriaal • buitenzetten 
van gesorteerd afval • sneeuw- en ijzelbestrijding (en –ruiming) op de toegangswegen • vermanend 
optreden in geval van overlast • oplossend optreden bij problemen met installaties in de gebouwen.
 
profiel: • nauwkeurig • plannen en organiseren • flexibel • mondelinge communicatie • klantgericht 
• betrouwbaarheid.

salaris en bijkomende voordelen: Maandelijks ontvang je een bruto conciërge vergoeding van 426,72 euro. 
Daarnaast bieden wij je als bestuur: • een boeiende job met een goede work-life balance • op korte afstand 
van huis • flexibel uurrooster.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur 
met respect voor de work-life balans? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hou je van 
kleine klusjes? 

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

CONCIËRGE GIBO MARIABURG
contractueel – onbepaalde duur • deeltijds (6 à 8 uren/week)

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 23 april 2019. Bezorg ons je cv en een motivatiebrief 
waarin je duidelijk aantoont waarom je voor de functie van conciërge kiest. Tijdens een eerste screening 
zal hiermee rekening gehouden worden. De selectieprocedure bestaat uit een gestructureerd interview. 
Meer info kan je bekomen via sollicitatie@brasschaat.be.

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

B
A

Vakmanschap sinds 1926

GRATIS OFFERTE

2930 Brasschaat
Tel. 03 233 13 43

GSM 0472 720 721

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT



Helpt-Elkandersttraat 10
Gooreind - Wuustwezel
Tel. 03 663 17 00

www.kerstens.be

Met dank aan: Quick-Step, Modulo, Mfl or, Desso, Tarkett, Coretec, Forbo, Levis, Sigma, Dekens, Live-in, Lutesse

Superieur in interieur !

van vrijdag 5 april
tot en met vrijdag 12 april

Zondag 7 april

doorlopend open

van 10 tot 17 u

 -20% 
tot -30%

OPENDEURCONDITIES
Stockverkoop

Levis - Sigma - Histor

Tapijten

20%, 30%
50%

korting

ehang
uit voorraad

30%
korting

Laminaat

GRATIS
ondervloer

Laminaat

 vanaf

€1299/m2

Novilon
4 m breedte

vanaf €1000/m2

L
Glue € 3999

NU €2500/m2

Clic € 4800

NU €2800/m2
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INTERHAUS TOTAALINRICHTING staat reeds meer dan 40 jaar garant 
voor kwaliteit en service.  

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

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

E: info@interhaus.be

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

Gezocht: Handige Harry 
voor kasten in elkaar te 
zetten. 0486/037 097

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

BEVEILIGING VAN WONINGEN, VILLA’S, WINKELS, 
APPARTEMENTEN, BEDRIJVEN EN MAGAZIJNEN

√ Gespecialiseerd in het direct bijmaken van bijna alle sleutels.

√ Verkoop van alle merken sloten.

√ Wij werken enkel met duurzame merken.

√ Eigen techniekers, advies op maat.

Bezoek onze toonzaal
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

Nieuw in
 

Bra
sschaat

30 JAAR ERVARING

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


