
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

64e Jaargang       nr. 20    15 mei 2019

MEUBELEN   I   PARASOLS   I   BUITENKEUKENS   I   TERRASOVERKAPPINGEN

ROYAL BOTANIA   TRIBÙ   EXTREMIS   KETTAL   UMBROSA   EGO PARIS   KRISTALIA   FAST   TUUCI
VITEO   MANUTTI   JARDINICO   FERMOB   FATBOY   GARDECO   UMBRIS   BIG GREEN EGG   OFYR
LE MARQUIER   RÖSHULTS   MORSO   SUNWOOD   VONDOM   HEATSAIL   PHORMALAB   WALFILII

WEBER   VALIENTE   NET ECHT   VARASCHIN   MR. BLUE SKY   PB-CASUAL

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
BOURBON-SLEECKX

ZA 18/5  I  12-17u

OFYR &
BBQ DEMO

BIG GREEN EGG

www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24
Rijmenants Massenhoven - Liersebaan 121 - 03 484 44 84

spring eens
BINNEN
voor je
BUITEN

Groot assortiment tuinplanten, 
tuinmeubelen en barbecues.

EXTRA OPEN
O.H. Hemelvaart  30 mei
Pinksteren  9 juni
Pinkstermaandag  10 juni
   van 9 tot 18 uur

2-delige loungeset ‘Carribean’ (Higold)
voor € 1199,- thuisgeleverd.

4-delige loungeset ‘Manila’ (Uniplant)
voor € 1299,- thuisgeleverd.

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

Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren

Perfect om
een fris lentebriesje

te trotseren

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

OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR • ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN

COLLECTIES

3 COUPONS HALEN = 2 BETALEN

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING
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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

GEZOCHT:

KANTINE-
UITBATER(S)

Na 17 jaar trouwe dienst hebben onze “fantastische” kantine-
uitbaters te kennen gegeven om het wat rustiger aan te 
gaan doen. Een kantine zonder uitbaters is natuurlijk zoals 
een voetbalmatch zonder bal, hoogst onwerkbaar.
Daarom zijn we dringend op zoek naar een polyvalente 
spelverdeler, een echte 10, die de capaciteiten bezit 
om de leiding te nemen en lijnen uit te zetten bij de 
uitbating van onze prachtige kantine.

Alle ingrediënten om er een geweldige wedstrijd van te 
maken zijn aanwezig. Meer dan 500 spelende leden, een 
bruisend cliënteel, trots supporterslegioen, een fijne ac-
commodatie en een goed lopende sportieve omkadering 
kunnen je deel worden!
Ben jij de Eden Hazard of Janice Cayman die onze SVB
kantine op Champions League niveau wil houden mail dan 
snel naar voorzitter@driehoek.be

Bob Geysen
Voorzitter SVB Driehoek

www.denoogst.com

Dr. Roossensplein 47  -  2930 Brasschaat
Tel. 03 653 01 01 - brasschaat@deboerenpartners.be

ZONDAG 26 MEI – Vandaag trekken alle meerderjarige Bel-
gen naar de stembus. Ook in Brasschaat, Ekeren en Scho-
ten komen bewoners de deur uit voor de verkiezingen.  
De Boer & Partners Brasschaat dacht daarom om het nut-
tige aan het aangename te koppelen en trakteert alle 
buurtbewoners op een gratis croissant bij hun favoriete 
bakkers. Want het is zondag, en daar horen oer-Belgische 
pistoletjes bij natuurlijk!
Alle klanten van Manus (Brasschaat), Bakkerij De Keersmae-
ker (Schoten), Bakkerij Roscam (Ekeren) en Van Hunsel 
(Brasschaat) kunnen genieten van deze actie. Naast een 
gratis croissant zorgt De Boer & Partners er op deze manier 
voor dat buurtbewoners alvast kunnen bijpraten over de 
resultaten van deze spannende dag. En waar anders dan 
bij de bakker om de hoek even bijkletsen met de buren?

DE BOER & PARTNERS SOIGNEERT 
KIEZERS MET EEN CROISSANT

Op zoek naar 

LEUKE COLLEGA’S 
met ervaring. 

Contact: 0495/57.63.41 
info@gevaert-bvba.be • www.gevaert-bvba.be

Gratis offerte aanvraag.

INSTALLATEUR
sanitair - verwarming 

ventilatie - groene energie

De U6-kes van KFC Brasschaat waren te gast op het jaarlijks 
voetbaltornooi van Exc. Essen. Op 4 mei hebben de kleine 
mannen gevoetbald en genoten van het spel. Op naar het vol-
gende tornooi.

U6 KFC BRASSCHAAT OP 
TORNOOI IN ESSEN

Vanaf 13 mei
opening van
thuispraktijk

PEDICURE
MEDICAL

FRIEDA
LAURIJSSEN

0475/31.33.95

Hanendreef 141
Brasschaat

Enkel op afspraak
pedicurefriedalaurijssen.be

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Gevraagd 

GEPENSIONEERD 
CHAUFFEUR

voor kleine camion. 
i.v.m. droogkuis
28u per week, 

5 werkd., 1 week 
werken, 1 week vrij.

Voor afspraak

0475/240 888
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BAKKERIJ

Weekend werken, weekend thuis 
Nederlandstalig vereist

Meer info: 0475 311 804

WINKELMEISJE
VOLTIJDS

Wij zoeken voor onze vestiging in Kapellen:
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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.

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

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

BRASSCHAAT 2012 organiseert op zondag 19 mei 2019 van 11 tot 14 
uur BRASSCHAAT BRUNCHT! in zaal TIJL van d’OUWE KERK (Lage 
Kaart 644 te Brasschaat). Niet zomaar een brunch, maar een gezellige 
ontmoeting in een aangenaam kader met fairtrade producten, vegeta-

-

-
-

BRASSCHAAT BRUNCHT

Herstellingen en eigen 
ontwerpen:  Juwel ie r 
Denys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83

Te huur: App. 2 slpk, Veld-
straat 8/1 vrij 1/8. Gsm 
0479/381 137

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & Co Bre-
dabaan 246, Brasschaat. 
03/430 20 83

Te koop: aanhangwa-
gens voor mobilhome als 
nieuw ROCA zandvliet 
0473/193 453 

Opruimen van inboedels 
met bijhorend advies over 
waardevolle spullen. Gra-

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Ik heb referenties. 
Bel vanaf 18u. ‘s avonds. 
Cristina 0484/875 207

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

leegm. en opr v. hui-
zen, tuinw., schild., opk. 
oud ijzer. 0486/978 970 
- 0488/573 521

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

Schild., leegm. v. huis, 
tuinw., oud ijzer. 0485/942 
674 - 0459/176 013

Terras groen en je oprit is 
ook niet te doen. Bel Klus 
& Zo. 0499/103 000
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Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

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

Fashion maat 34 t/m 52 & 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 

Kinderboerderij Mikerf organi-
seert het schaapscheerfeest

Kinderboerderij Mikerf organiseert 
op zondag 26 mei traditiegetrouw 
het Schaapscheerfeest. Die dag 
valt er heel wat te beleven op de 
boerderij. Niet alleen worden de 
schapen dan geschoren, je kan 
er ook heel wat ontdekken over 
schapen, over het verwerken van 
de wol en je kan aanschuiven voor 
een gamma aan heerlijke hoevepro-
ducten. Heb je al eens gezien hoe 
een schaap geschoren wordt of hoe 
een kudde schapen bijeengedreven 
wordt door de schaapsherder en 
zijn hond? Of ben je nieuwsgierig 
hoe we wol verven, wol spinnen 
of vilten  en breien? Dat en heel 
veel meer kan je ontdekken op het 
Schaapscheerfeest op Kinderboer-
derij Mikerf! Je kan zelfs een hand-
gemaakt wollen tapijt aankopen uit 
het eigen atelier van Mikerf. Tijdens 
het Schaapscheerfeest kan je ook 
heel wat verse boerderijproducten 
aankopen, zoals platte kaas, bo-
ter, yoghurt, geperst appelsap en 
gelei… Je kan ook proeven van 
het hoeveroomijs gemaakt van de 
verse melk van de koeien en voor 
de ouders is er Gin gemaakt van 
kruiden van de boerderij. Tot slot 
kan je die dag ook aanschuiven 
voor een heerlijk vers, ambachtelijk 
gebakken brood. Dit brood wordt 
bereid door de bakkers van Mikerf, 
in de eigen traditionele houtoven. 
Een bezoekje aan dit boerderijfeest 
is bovendien volledig gratis! Prak-
tisch: Zondag 26 mei van 14u tot 
17u Kinderboerderij Mikerf Mikhof 
25 2930 Brasschaat. Gratis toe-
gang. Ben je de trotse eigenaar van 
één of meerdere schapen en wil je 
die vakkundig laten scheren? Schrijf 
je in op het nummer 03 663 77 16 of 
mail naar kinderboerderij@aralea.
be. Dit kost 10 euro per schaap.

SCHILDERWERKEN
Gevels, ramen, binnen-
werk, nieuwbouw en re-
novatie. Correcte afspra-
ken, kwaliteitsverf, kl. 
bedrijf. Voor vrijbl.  info   
Wilfried: 0495/22.03.87

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

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 15 mei
Dagsoep

Verse Fish Sticks 
met tartaresaus

Donderdag 16 mei
Dagsoep

Kip Archiduc 
met frietjes

Vrijdag 17 mei
Dagsoep

Kabeljauw Dugléré

Maandag 20 mei
Dagsoep

-
ken aardappeltjes

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.
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09.30 uur: welkom kleuters en ouders
09:45 uur: lesmoment in het 1ste lj.
10.15 uur: praatje met de juf 

Openklasdag 1ste lj.
za 25 mei

www.basisschooldevlinder.be
Lage Kaart 266

De algemene 
vergadering van 
de Sportregio 
Antwerpse Kem-
pen (Brasschaat, 
Brecht, Essen, 
Kalmthout, Kapel-
len, Schoten, Sta-
broek en Wuust-
wezel) stelde een 
nieuwe voorzitter 
en ondervoorzitter 
aan. Adinda Van 
Gerven, sportsche-
pen Brasschaat, 
werd in unanimiteit 
verkozen tot voor-
zitter van deze sa-

menwerkende vereniging. Zij zal de volgende 6 jaar bijgestaan 
worden door de schepen van sport van de gemeente Kapellen, 
Koen Helsen. 
Adinda Van Gerven neemt dit voorzitterschap met veel enthousi-
asme op. ‘Het bovenlokaal samenwerken mbt het sportbeleid en 
sportaanbod brengt zeker synergievoordelen met zich mee: ken-
nis- en ervaringsuitwisseling, samenaankoop van materialen, 
overkoepelende organisatie van activiteiten… Het zijn allemaal 
onderdelen van een positief en dynamisch beweeg- en sport-
beleid voor al onze inwoners. Ik zal de volgende 6 jaar mij dan 
ook met volle goesting volledig inzetten om piepjong tot wijsoud 
beweeglijk te verbinden’.

NIEUWE VOORZITTER SPORT-
REGIO ANTWERPSE KEMPEN

Christophe werkt met een uitvaartverzekering die
geen medische vragenlijst oplegt.
Deze uitvaartverzekering is tevens de goedkoopste
op de markt. Vraag meer informatie aan Christophe.
Christophe is gediplomeerd, onafhankelijk en heeft 14 jaar ervaring.
Funerarium en kantoren: Kapelsesteenweg 639 - Ekeren-Mariaburg  -  christophebruyneel.be

Begrafenissen
Christophe Bruyneel

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

GRATIS fles
cava Eleonora

Bij aankoop vanaf 10 euro en afgifte van deze advertentie in Combidee, 
maximum 1 per gezin. Niet cumuleerbaar. Geldig tot en met 1 juni 2019 - Code BF

Meer dan
30 aanbieders

in 1 winkel!

BELEVENISZATERDAG
25 mei 2019

Demo’s, workshops, Proeven,..

Open woe - za: 10u-18u

shop 24/7 op

BREDABAAN 225 - BRASSCHAAT
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Wat vorig jaar startte als een pop-up naar aanleiding van het WK voetbal op groot scherm, kent dit jaar 
een mooi vervolg. Nieuwithof wordt een pop-up eventlocatie voor alle feesten en events, zowel privé 
als voor bedrijven. Familiefeesten, brunches, babyborrels, personeelsfeesten, dansfeesten, seminaries, 
klantenhappenings, workshops, productpresentaties, mini-festivals, ... Nieuwithof is de geknipte locatie!
Een nieuw concept voor kasteel Withof
Het kasteel heeft een facelift gekregen met een eigentijdse, originele inrichting, zonder afbreuk te doen 
aan de grandeur van het statige kasteel Withof uit 1904. De locatie is te huur van eind april tot eind sep-
tember en heeft een capaciteit tot 750 personen. Kleine groepen zijn uiteraard ook welkom. Nieuwithof 
beschikt over verscheidene ingerichte zalen, zodat elk feest en event de juiste invulling kan krijgen. Bo-
vendien is er op technisch vlak een degelijke basisuitrusting voor klank en licht.
Het terras is deels overdekt door een zomerse stretchtent, die beschutting geeft tegen zon en regen. 
Daarnaast is er de mooie, grote kasteeltuin die ook extra ruimte biedt voor bijkomende randanimatie.
Op het vlak van catering zijn verschillende formules bespreekbaar, in functie van de wensen en het be-
schikbare budget. De bar exploitatie wordt op elk feest en event door Nieuwithof zelf verzorgd.
Interesse om Nieuwithof pop-up eventlocatie te ontdekken? Wij ontvangen u graag ter plaatse voor een 
rondleiding.                                                                               www.nieuwithof.be – 0495 26 26 86

Een nieuwe lente, een Nieuwithof

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

Actieve, leuke
m/v vinden hier 
nieuwe liefde 

Grootste bureau
in de regio 

+32 474 263 751

MET 2 IS ALLES
ZOVEEL LEUKER! 

www.b-loved.com

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.
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25 JAAR GARAGE FRIJTERS
U PROFITEERT VAN 13 T.E.M. 25 MEI!

* 50% korting is geldig op alle opties met uitzondering van FlexCare, kit voor ingebruikname en carrosseriekleuren tegen meerprijs. De Vivaro en Movano zijn uitgesloten. Aanbod voor particuliere klanten, geldig van 1 mei t.e.m. 30 mei 2019 

opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be.
volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.

CORSA 5D 5,6-6,6 L/100 KM 128-150 G/KM GRANDLAND X 4,0-5,5 L/100 KM 108-130 G/KM CROSSLAND X 4,0-5,7 L/100 KM 105-130 G/KM

Garage Frijters
Essensteenweg 82  •  2920 Kalmthout  •  Tel. : 03 677 03 33
www.garagefrijters.be

Tot 

korting op opties*
verlengde garantie 

(max. 75.000KM)

Ongeziene 

op onze 
tweedehandswagen
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Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Dé ambachtelijke bakkerij te Brasschaat
la-boulangerie.be              Bredabaan 466 - Brasschaat

AMBACHTELIJK   DESEMBROOD

SMAAK BOVEN ALLES, PUUR NATUUR, (H)EERLIJK IN HUN EENVOUD 

WOENSDAG
spelt volkoren

kurkuma 
kamut khorasan

DONDERDAG
molensteen
campagne
tradition

VRIJDAG
rustique céreal
eenkoorn spelt

rogge

ZATERDAG
tritordeum

brioche
boekweit

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

DRUKKERIJ MARC TROCH 
KAPELSESTEENWEG  3 0 3
2 1 8 0   E K E R E N - D O N K
T E L. :  0 3  -  6 4 5 . 3 0 . 6 9
www.drukker i j t roch .be

COMMUNIE
KAARTEN

PRINTEN
THESIS -10%

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

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

Man zoekt werk, tuinwerk, 
schilderen. 0497/231 373

Ik zoek werk: tuinwerk, 
mach., schoonm., strijk. 
0465/976 714

Concert Brasschaats 
Mandoline-Orkest (BMO) 
in Wuustwezel-Kadans

Een concert met het BMO bijwo-
nen? Dan mag je uitkijken naar 
aangename luistermuziek met 
veel variatie, gericht naar een 
breed publiek. Het programma 
‘BMO en Co – afwisseling troef’ 
zal dit meer dan ooit illustreren: 
het BMO staat al jarenlang voor 
‘kwaliteit verzekerd’, en die ‘Co’ 
verwijst naar een aantal geta-
lenteerde gastsolisten: zang, 

-
lofoon, een formule die blijkbaar 
een schot in de roos was want het 
concert op 24 maart jl. was in een 
mum van tijd uitverkocht. 250  en-
thousiaste luisteraars konden ge-
nieten van het meest gevarieerde 
concert uit de BMO-geschiede-
nis. Dat vroeg natuurlijk om een 
herhaling, een bis-concert, en dat 
komt er, opnieuw in de mooiste 
concertzaal van de omgeving: GC 
Kadans in Wuustwezel (Achter 
d’ Hoven 15). Praktische info: 
vrijdag 31 mei 2019 – begin van 
het concert 20.15u – deuren open 
vanaf 19.15u. Kaarten à 12 €: bij 
voorkeur via www.curieus-wuust-
wezel.be (indien geen internet: 
sms naar 0477 60 79 81) of via 
Marcel De Cauwer: 03 542 19 70 
/ 0473 85 20 48.

Garageverkoop 18-19 
mei 10-17u. Waterdreef 
13, 2990 Gooreind 

Gezocht: halftijdse colle-
ga om ons team in slagerij 
te versterken. Uren over-
een te komen. Slagerij 
Pieters 03/653.05.38

Kaartlegger voorspelt toe-
komst. Info 0468/178 070

Dame zoekt thuiswerk. 
Info: 0472/883 227

Tekenen & aquarel, begin-
ners. Info: 0472/883 227

Vakantie Côte-D’Azur te 
huur pr twee weken of lan-
gere 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

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

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

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

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

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

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

Opruimen van inboe-
dels bel vrijblijvend 
0489307835

Asian woman, relax. ont-
spanning massage. Gsm 
0465/366 807

Chopin Braschaat: Wij 
zijn op zoek naar zaal, keu-
kenpersoneel en jobstu-
denten. Info 0494/913 125. 
chopinbrasschaat@telenet.be
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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)

Op zaterdag 27 april 2019 vond het eerste bowlingtornooi van Ludentia Vrijetijdsdienst OLO vzw 
plaats in Blue Ball. Er kwamen net geen 100 spelers vanuit heel Vlaanderen naar Brasschaat. Alle 
spelers gaven het beste van zichzelf. Het werd een prachtig tornooi met veel vriendschap, mooie 
resultaten en veel sfeer. Er werd gestreden in verschillende categorieën. Heren A  & B, Dames 
A & B en spelers met hulpmiddelen. Ook werd er een prijs voorzien voor regelmatigste speler en 
de speler die de hoogste score behaalde. Graag bedanken we alle spelers, vrijwilligers, clubs en 
Blue Ball! Op naar volgend jaar?

EERSTE BOWLINGTORNOOI VAN LUDENTIA 
VRIJETIJDSDIENST OLO VZW

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

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

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Concert - “Cobra gaat naar Spanje” op za 8 en zo 9 juni 
“Op een dag krijgt het orkest een brief. In het Spaans. Of we geen zin hebben 
om met z’n allen een concert te gaan spelen. Ergens ver weg. In Spanje.” 
Stap mee de bus op met de Conceptband Brasschaat op haar muzikale 
concertreis naar het zonnige zuiden, en beleef ons reisverhaal vanop de 
eerste rij.   Dit Brasschaatse harmonieorkest zal ook deze keer weer ver-
rassend uit te hoek komen en u een mooie avond en/of middag bezorgen. 
De voorstellingen gaan door op zaterdag 8 juni (20u) en zondag 9 juni (15u) 
in Theater Hemelhoeve in het Gemeentepark van Brasschaat. De inkom is 
gratis, wij durven een vrije bijdrage vragen bij het buitengaan. Reserveren 
is verplicht, je kan je (gratis) tickets reserveren via http://www.cobravzw.be
Voor meer informatie, aarzel niet ons te contacteren via onze website (http://
www.cobravzw.be), via bestuur@cobravzw.be of op 0474/20.01.09 (Joris Van 
der Auwera) Iedereen van harte welkom!

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys&-
Co. Bredabaan 246 Bras-
schaat. 03/430 20 83

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: be-
zetting, gyproc, betege-
len, parket, schilderen, 
afbraakwerk, Nederlands-
talig. Gratis prijsofferte. 
Referenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Te koop: Verduisteren-
de overgordijnen (grijs) 
H 1,75m - Br. 3,25m, H 
1,75m - Br. 2m, H 1,78m 
- Br 2,95, H 1,77m - Br 
3,30m. Bijhorende rails, 
prijs o.v.t.k. Tel. 03/663 31 
13 - 0479/862 937

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 

-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betal ing. 

www.goldcompany.be

Ik zoek werk: Tuinwerk, 
Eng. speaking. 0465/746 
931 - 0486/619 068

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

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

Te huur: Gar.-box Au-
gustijnslei. Drg, veilig, 
verlicht. €75/mnd, vrij 1/6. 
0475/292 311

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 
zijn. 0499/103 000

Alle schilderw., binnen+-
buiten, werkt goed en 
proper. 0487/740 335

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

Te huur: -
lei 8 Brasschaat, 2slpk, 
tuintje, garage, onm. vrij 
850€ tel 0470/313 126

Te koop: Gasvuur + ijs-
kast p.o.t.k. Tel. 03/651 26 
58 na 18 uur.
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Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

BEUKENHAAG IN POT, HORTENSIA’S, 
VASTE PLANTEN, 

SIERGRASSEN EN TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

Maandagavond 6 mei werden in het atrium van het Gemeentehuis 
Jacques Decru en Guido Geysens gevierd voor hun decennia lange 
inzet resp. in de culturele en toeristische sector. Schepen Carla 
Pantens (bevoegd voor o.a. cultuur & toerisme) noemde in haar 
speech beiden "2 Brasschaatse iconen". Jacques startte 32 jaar ge-
leden met de oprichting van De Lezer die het lezen in het algemeen 
promoot. “Via deze weg ben ik later in de Cultuurraad terecht geko-
men. 4 Jaar lang ben ik voorzitter geweest en Jan Van den Eynde 
zal me nu opvolgen. Ik stop enkel met het voorzitterschap maar blijf 
nog wel actief als bestuurslid van het Cultuurcentrum en ook bij De 
Lezer.”, aldus Jacques.
Guido Geysens startte 50 jaar geleden als onderwijzer bij het Ge-
meentelijk Instituut Driehoek. “7 Jaar later werd ik voorzitter van 
de Cultuurraad voor een periode van 20 jaar. Dan heb ik tevens 
de Gemeentelijke Bibliotheek mee opgestart, programmatie vzw 
Hemelhoeve, enz. Na 20 jaar heb ik mijn werkterrein verlegd naar 
Toerisme, zo ben ik ook in de Verkeerscel beland alsook bij Noor-
dertuin Antwerpen. Ik stop met alle beleidsfuncties dwz geen voor-
zitter, ondervoorzitter of secretaris meer. Wel zal ik met plezier nog 
meedraaien in verenigingen of organisaties. Grootste voordeel is 
dan voor mij: je neemt de problemen niet meer mee naar huis, die 
worden door anderen opgelost.”, vertelde Guido.

JACQUES DECRU EN GUIDO GEYSENS 
IN DE BLOEMETJES GEZET

Al meer dan 30 jaar zorgt Top Storage voor de stockage van vele meubelwinkels en zelfstandi-
gen. Heb je ruimte nodig? Wij hebben de plaats. Top Storage heeft zijn self-storage-boxen uit-
gebreid zodat ook jij je spullen en persoonlijke goederen kan stockeren bij ons voor meer ruimte 
in je eigen leef- en werkruimte.

 Opslag van documenten: boeken, archief, bankdocumenten, facturen en medische dossiers
 Inboedels: stockage van meubels en volledige inboedels
 Professionele opslag: stockage van je voorraad, technisch materiaal en documenten
 Seizoensartikelen:

Bel ons vandaag voor een offerte of een afspraak: +32 3 651 30 30 of welkom@topstorage.be

TopStorage | Lage Kaart 460 | 2930 Brasschaat | +32 3 651 30 30 | welkom@topstorage.be | www.topstorage.be

BELASTINGBRIEF !!!
Belastingadviseur

komt bij u thuis
en berekent uw voordeel.
Inlichtingen: 0486 382 228

Te koop: kinderencyclo-
pedie, 50 del. met foto, 
oph. en tel. 0486 037 097

Pedicure Eline komt bij u 
aan huis! Basis pedicure + 
voetmassage € 30 Spa pe-
dicure € 40 Basis pedicure 
+ gellak € 45 Wilt u mooie 
verzorgde voeten aarzel 
dan niet om een afspraak 
te maken op het nummer 
0499 693 661

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

Ik haal en breng jouw 
strijk (dienstencheques). 
Tanja 0476/631 335
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Akkerveken 3
2990 Wuustwezel
BTW BE0474 949 513

info@degroeneboerderij.be
www.degroeneboerderij.be

Tel. 0495 573 875

Voor al uw biologisch vlees, groenten, fruit, 
melk- en zuivelproducten, droogwaren, 
vegetarisch en glutenvrije producten.

www.degroeneboerderij.be

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag: 09.00-18.00

zaterdag: 09.00-16.00 | zondag gesloten

Bioslagerij & verswinkel

Bio sinds 2003

Info! Bel ons!
03 / 651 90 97
0479 764 758Comforthome

Alle dagen welkom van 9u. tot 17u.

Als familiaal dienstencheque bedrijf werken wij hard 
aan een langdurige tewerkstelling. Dagelijks streven 
we naar kwaliteit met o.a. opleidingen en begeleiding 
op de werkvloer.

Onze huishoudhulpen krijgen een correcte verloning 

Wij geven  en rekenen

GEEN EXTRA KOSTEN
aan voor de klant.

Wij informeren u graag geheel vrijblijvend (ook indien 

WIJ ZIJN STEEDS OP ZOEK 

in het huishouden van grotere woningen. 
Poetsen, strijken, koken, ...

Meerdere uren en dagen bij zelfde gezin. 
Werkdagen en uren in overleg. U kan rekenen
op zeer correcte verloning en permanente 
ondersteuning.

Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren, 
zelfs indien u reeds werkt bij gezinnen.

Wij zoeken dringend
enkele nieuwe hulpen

om ons team te versterken!

Van 19 t/m 29 juni komen er 1500 hockeyers uit de hele wereld naar 
Dragons te Brasschaat voor de Grand Masters Hockey European 
Cup & Trophy. De spelers (feren en dames) zijn allen 60 jaar en ou-
der. Tijdens het tornooi worden meer dan 200 wedstrijden gespeeld, 
dagelijks vanaf 9 uur. Voor Belgie doen 3 teams mee: Heren 60+ 
Heren 65+ en Heren 70+. Het tornooi wordt geopend op 19 juni om 
15 uur. De eerste wedstrijden zijn op 20 juni vanaf 9 uur. Inwoners 
van Brasschaat zijn van harte welkom om te komen kijken en de 
teams aan te moedigen. Het wedstrijdprogramma vindt u op de web-
ste. inkom is gratis. Meer informatie op www.eurocupgm2019.com

GRAND MASTERS HOCKEY 
EUROPEAN CUP & TROPHY 

TE BRASSCHAAT

• 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
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Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor 
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er 

info@prinskavelhof.be    t. 03 340 18 75    www.prinskavelhof.be

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

kaveltafel@meeza.be  •  t. 0493 89 14 44  •  www.prinskavelhof.be

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

FEESTEN DOE JE SAMEN
Heb je iets te vieren? In de aansluitende 
feestzaal met terras maken wij van elk 
moment een ware belevenis.
Vraag naar onze mogelijkheden of kom langs 
en snuif alvast de sfeer op bij een hapje en 
een drankje

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

CULINAIRE KALENDER
Onze deur staat steeds voor u open voor 
een hapje, drankje of gewoonweg een leuke 
babbel.
Echter organiseren wij op regelmatige basis 
culinaire events. Wees erbij en hou het in de 
gate op onze facebookpagina.

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een 
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.

Geldig t.e.m. 1/08/2019

Naam: .......................................................

Adres: .......................................................

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

• Door samenwerking met BIO boerderij

 “WIJNGAARDHOF uit Westmalle”

 Groenten REGIONAAL en VERS van het veld!

• Vegan - glutenvrije lactosevrije voeding

• Brood en gebak

MOLENWEG 18 - BRASSCHAAT

REEDS MEER DAN 20 JAAR
UW BIO VERSWINKEL !

GROENDESIGN

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

Tuinaanleg van A tot Z

Tuinonderhoud

van natuursteen tot klinker

Omheiningen,



Brasschaatse Film,     Nr. 20,     15-5-2019  13

Met steun van 

Bredabaan 220   |   2930 Brasschaat   |   03 344 66 58   |   mr-boo.be

www.facebook.com/mrboobrasschaat           mrboobrasschaat

Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u   |   zo en ma gesloten

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

*

* Actie geldig t/m 
 30 juni 2019.
 Info en voorwaar-
 den in de winkel.

De glazenwasser bvba

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

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

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

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

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

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

Te koop: Dames E-bike 
frame 45, prijs €250, he-
renfiets Norta frame 54 
prijs € 100. Gsm 0485/162 
327

Mooi app. te huur in Cen-
tr. Brass. 2e Verd. lft, 1 slk, 
open ing. kk, incl. douch, 
terras, berg. gn huisd. 
0475/903 853

“Praat voor je gaat”
Voordracht over vroegtijdige planning van je zorg.

Iederaan kan onverwachts ziek worden. En wie zorg nodig heeft, moet 
soms moeilijke keuzes maken. Nog moeilijker is het wanneer familieleden 
die keuzes voor iemand moeten maken. Zeker als ze de mening van de 
zorgbehoevende niet kennen.  Daarom is het goed om hier tijdig rond stil te 
staan. Op die manier sta je als persoon mee aan het roer van je eigen zorg 
en word je niet meegesleurd in een behandelingstrein die je zelf niet wenst. 
Je kan hier uiteraard best aan beginnen wanneer je in staat bent om je wil 
uit te drukken. Je krijgt uitleg over vroegtijdige zorgplanning. Waar kan je het 
best bij stilstaan? Wat is een zorgdoel?  Wat kan je op papier zetten? Hoe 
kan je hierover in gesprek gaan ?  Wat is de rol van een vertegenwoordiger  
De bedoeling is dat mensen de problematiek van het levenseinde niet uit 
de weg gaan maar een aanzet krijgen om hierover te kunnen spreken. 
Deze voordracht duurt 1 uur + 30 minuten tijd voor vragen. Dit aanbod is 
GRATIS. Dinsdag 21 mei 2019 Organisatie: OKRA Brasschaat Centrum 
We starten om 15u30 in de Emmauszaal van Ons Middelheem, Bredabaan 
425, Brasschaat. Info en inschrijven bij Agnes De Meyer - tel.: 03 651 96 53

Te huur: Pr. Kavelhof 
assistentiewoning 2 slk, 
vloerverwarming, bij ont-
haal en restaurant - tel 03 
666 37 58

Te huur: gerenoveerde 
grote assistentiewoning 
met 7/24 verzorging in 
Lindenhof Kapellen - tel 
03 666 37 58 

STEM FENOMENAAL

SOCIAAL

pvda.be

STEM
PETER & ROB
IN HET PARLEMENT

PETER MERTENS
LIJSTTREKKER FEDERAAL PARLEMENT

ROB EEMAN
14e PLAATS  FEDERAAL PARLEMENT

BRASSCHAATSE KANDIDAAT

LIJST

12

Line De Wit
Lijsttrekker
Europees parlement

Jos D’Haese
Lijsttrekker
Vlaams parlement

Raf Van Gestel
25e plaats
Vlaams parlement

Stefanie Boons
4e plaats opvolgers
Vlaams parlement

Linda V.d. Schoepen
10e plaats opvolgers
Vlaams parlement

BRASSCHAATSE
KANDIDATEN
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www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.
ZEER GOEDE VERDIENSTE.

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0475/444 243 
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Flying Pig laat u de start van het weekend beleven zoals het 
hoort in ons mooi Bourgondische België. Na een werkweek die 
veel te lang is, wordt er op Flying Pig gestreeft naar de perfecte 
vrijdagavond.
Naar goede gewoonte serveert men zomerse cocktails, frisse 
wijn en gerstenat van tap. Natuurlijk worden er nabij de bar en-
kele foodtrucks geplaatst zoals o.a. Jean sur Mer en Madame 
Fourchette... 'cause you don't make friends with salad! ;) Live 
bands en DJ's doen de rest, voor het schoon volk rekenen we 
op jullie! Flying Pig op het Kerkplein in het Centrum op vrijdagen 
17 mei, 14 juni, 9 augustus en 30 augustus.

FLYING PIG IN BRASSCHAAT

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

Met BLOEMENREMEDIES van Dr. BACH
weerbaar en vreugdevol in het leven

Al 80 jaar een dankbare hulp bij faalangst, stress, burn-out, 
onzekerheid, angst en verlegenheid, verdriet, heimwee, concen-
tratieproblemen, piekeren, ongeduld of boosheid - totaal zonder 
risico of bijwerkingen, natuurlijk, voor baby tot bejaarde - eenvou-
dig zelf te leren Basiscursussen, Zelfstudiepakket, Opleiding tot 
Bach Consulent erkend door het Bach Centre Engeland. Indivi-
duele consultaties op afspraak, 35 jaar professionele ervaring. 
BASISCURSUS te BRASSCHAAT weekend 25-26 mei 2019. 
bachbloemen@dewalnoot.be. DE WALNOOT VZW. Hanendreef 
135, 2930 Brasschaat. 03/653.47.53. www.dewalnoot.be

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Slagerij De Clerck
Bredabaan 1091 M-t-H

03/663 01 39 
woens- en zondag gesloten

GEVRAAGD
GEMOTIVEERDE

WINKEL-
BEDIENDE M/V
STUDENT/FLEXI 

voor vakantie en 
zaterdag.

FLEXI 
voor ‘s avonds.

Links liberale partĳ “Genoeg voor iedereen”
Gelukkiger, gezonder en klimaatvriendelĳk

Vlaams parlement lĳst 24
Lĳsttrekker Ilse Houben
Ilse is verpleegkundige, massagetherapeute, zangeres en staat op de spirituele beurzen
Mario Roels, 1ste opvolger. Mario werkt als arbeider in de fabriek en helpt mensen op de spiri-
tuele beurzen
Gelukkiger: Basisinkomen tussen de 1000 à 1500 euro zodat iedereen zĳn basisbehoeften zĳn vol-
daan en daarnaast nog zoveel bĳverdienen als men wil. Welzĳnscheques waarmee je massages,
yoga en sauna bekomen. Meditatie en yoga in de school om zo de kinderen tot innerlĳke rust en 
kalmte te brengen. Het vak emotionele intelligentie in de school.
Gezonder: Meer preventieve en alternatieve geneeskunde met het aanmoedigen van voedings-
supplementen zoals de transfer factors om zo de immuniteit van het lichaam te verhogen en 
ervoor te zorgen dat iedereen gezonder blĳft.
Klimaatvriendelĳk: Hernieuwbare energie stimuleren. 6% btw voor alle vormen van hernieuw-
bare energie. 6% btw op elektriciteit. Subsidies geven voor hernieuwbare energie. Er voor zorgen
dat alle auto’s tegen 2035 geen co² meer uitstoten. Verandering brengen door belonings-
systeem en subsidies i.p.v. boetes geven om gedrag te veranderen.
Voor inschrĳving, lidmaatschap of info kĳk op www.genoegvooriedereen.com

Lezing over de standpunten van “genoeg voor iedereen”, 
geleide meditatie en muzikaal intermetzo. 
21 mei van 19u30 tot 22u30 • Brasschaat • Inkom: Vrĳe bĳdrage

Meer info: 0485/289 282 of ilsehouben77@gmail.com

Ja kan bĳ Ilse ook terecht voor ontspannende lichaamsmassage. 
Maak een afspraak via 0485/289 282 of ilsehouben77@gmail.com www.ilsehouben.beMario Roels, 1ste opvolger

Lĳstrekker Ilse Houben
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Wat mag u verwachten?
•  We verwelkomen u met een lekker aperitief !

• Ontbijthapje aan tafel geserveerd. 

•  Een gevarieerd koud buffet  met o.a.  runds-
 carpaccio, vitel lo tomato, tomaat met gri jze garnalen,. . .

•  Heel wat smaakvolle warme gerechten  zoals o.a.  parel-
 hoen ‘Baluchon’,  zeevruchten à la minute, gamba’s op de   
 gri l l ,  versneden lamsnoot, Ierse entrecote , . . . l ive gebracht 
 vanop de OFYR-bbq.

•  Een uitgebreid dessertenbuffet  met een variatie aan 
 ovenverse taarten, t iramisu van de chef,  warme tartaar 
 van ananas, . . .

•  Het menu wordt aangepast volgens de seizoenen.
   www.kasteelvanbrasschaat.be/brunch

       

Ook voor vegetariërs en personen die een gluten-of lactosevrij 
dieet volgen voorzien we graag de aangepaste gerechten.

Reserveer nu via: 
info@kasteelvanbrasschaat .be -  Tel  03/650 11 00

Park van Brasschaat
Hemelhoevedreef 1, Brasschaat

BRUNCH
ZONDAG 26 MEI ASPERGEBRUNCH 

ZONDAG 2 JUNI, 7 JULI EN 4 AUGUSTUS BBQ BRUNCH 
ZONDAG 8 SEPTEMBER BACK TO SCHOOL BRUNCH

Volwassenen
€65/pp
( inc l .  btw,  inc l .  forfa it  dranken:  aper it ief, 
koff ie ,  wi jnen,  f r isdranken en waters)

Kinderen 5-12 jaar
€29/pp
( inc l .  btw,  inc l .  forfa it  dranken:  aper it ief, 
f r isdranken en waters)

Kinderen t.e.m. 4 jaar
gratis

                                                  
vanaf 11 uur  

NEEM EEN KIJKJE OP www.kasteelvanbrasschaat.be/brunch 
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parkbodeactueel

Meer info
www.brasschaat.be onder de rubriek
inwoners/leven/verhuizen

Vanaf 6 mei kan je de parking van 
dc Vesalius met de wagen alleen bereiken via 
de inrit van AZ Klina aan de Augustĳ nslei. De 

toegang via Prins Kavellei wordt dan afgesloten.

Neem een ticket bĳ  het oprĳ den van de parking (zie plan):
• Parkeer je wagen aan dc Vesalius;
• Na het einde van je bezoek aan het dienstencentrum 
laat je je ticket gratis ontwaarden in de cafetaria (alleen wie 
deelneemt aan een activiteit van het dc, als vrĳ williger komt 
werken, iets komt eten of nuttigen in de cafetaria kan zĳ n 
ticket gratis ontwaarden);
• Bezoekers die minder dan 30 minuten gebruik maken van 
de parking moeten het ticket niet ontwaarden (in- en uitrĳ den 
is dan gratis met het parkingticket); 
• Je rĳ dt buiten via uitrit Augustĳ nslei.

belangrĳ ke afspraken

• Parkeer je wagen binnen de gemarkeerde parkeerplaatsen 
(niet op de brandweg!). We controleren op foutief parkeren. 
• Betalen aan de betaalautomaat (hoofdingang) kan alleen 
met bankkaart. 
• Bezoekers Balderhof ontwaarden bĳ  voorkeur op afdeling 
Lavendel (4e verdieping). 
• Bezoekers woonzorgcentrum ontwaarden op de afdeling 
van de persoon die ze bezoeken.

wĳ ziging toegang 
parking dc Vesalius

aanvragen 
parkeerverbod

We merken dat aanvragen voor 
parkeerverbod nog te vaak 
TE LAAT aangevraagd worden.
Deze aanvragen moeten min-
stens 5 werkdagen op voorhand 
toekomen.

Voor het plaatsen van parkeer-
verbodsborden heb je ALTĲ D een 
vergunning nodig.

Bezorg ons je foto’s tegen 16 juni
ikdoemee@brasschaat.be of T 03 650 29 30

herinneringen aan 
75 jaar bevrĳ ding

Het is 75 jaar geleden dat onze 
regio werd bevrĳ d na wereldoorlog II. 
In het najaar organiseert Brasschaat 
enkele activiteiten rond deze 
bevrĳ ding. 

We zĳ n daarvoor op zoek naar lokale 
verhalen van Brasschaatse inwoners 
en foto’s van de bevrĳ ding in 
Brasschaat. 

Wil je deze herinneringen met 
ons delen?

Bĳ voorbeeld: bĳ  een levering 
of voor het plaatsen van een 
verhuiswagen, een ladderlift , een 
container die op een parkeer-
plaats komt te staan.

Omdat onze diensten deze 
aanvragen vaak te laat ontvangen 
kunnen we geen parkeerverbod 
meer uitreiken. We vragen met 
aandrang de aanvraagtermĳ n van 
5 werkdagen te respecteren.

Aanvragen komen minstens 
5 werkdagen op voorhand toe!

Stel je voor 31 mei schrift elĳ k kandidaat: 
ruimtelijkeordening@brasschaat.be of per brief, gericht aan het 
college van burgemeester en schepenen, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat 

Het gemeentebestuur zoekt nieuwe leden voor de 
gemeentelĳ ke commissie voor ruimtelĳ ke ordening, 
kortweg Gecoro. De Gecoro geeft  advies over ruimtelĳ -
ke planningsprocessen, strategische ruimtelĳ ke visies 
en grote beeldbepalende projecten rond ruimtelĳ ke 
ordening, milieu en wonen in onze gemeente.

Gecoro zoekt leden

Bepaal jĳ  graag mee het ruimtelĳ k beleid van de 
gemeente Brasschaat?

Concreet zoeken we:
• vertegenwoordigers van Brasschaatse 
verenigingen: cultuur, sport, jeugd, handelaars, werk-
gevers, defensie, duurzaamheid...;
• deskundigen op gebied van ruimtelĳ ke ordening.
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KURT koopt voor 
eigen rekening!

Heeft u een woning, 
bouwgrond,

projectgrond of 
afbraakpand?

Discretie verzekerd!

0475 421 326
coolmorenv@gmail.com

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

LingerieBo
zoekt

VERKOOPSTER
FULL TIME OF 4/5

voor onze winkels in Brasschaat en Berchem 

C.V sturen naar: Lingerie Bo, Bredabaan 414, 2930 Brasschaat
of mailen naar info@lingeriebo.be

35 jaar al Nekarea ple-
zier in Brasschaat

Op 23 en 24 mei 2019 vinden 
voor de 35e maal de Nekarea 

meentepark van Brasschaat. 

ciaploegen gaan voor de eer 
om tot kampioen te worden. 

strijden voor mensen met een 

deeld over 6 afdelingen. Ook 

den en Slovenen proeven. We 

al 11 jaar mee aan Nekarea, en 

nen te feliciteren. ‘t Is gewoon 
plezant! Wie zich nog meer wil 

steeds aanmelden. Je vindt alle 

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

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

Tante D. Hondenparadijs
Opvang voor honden, niet 
in kennels, los op weiland. 
Loenhout. T. 0472 191 258.

Goedk. verw. van bomen, 
hagen, coniferen. Gratis 

Zaaien van nieuwe ga-
zons,  g ra t is  o f fe r te . 

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage, pla-

Beuken Dementie

Gratis.  Iedereen welkom.  

0486/817 889

Te huur: In rustig geb. re-
cent mod. glvl app. tuintje 
terr., gar. alsook mooi app. 
1e V. 2 slpk, terr., gar., 
volledig herschilderd, rust 
omg. Brass. C. Hofstr. 40 

R o m m e l m a r k t  O u -
 Bras-

huisraad, LP’s, kleding, 
gereedschap, autogerief, 
meerdere deelnemers. 

Te koop: Propere golf-
ballen € 50 voor 100. Tel. 

Omspitten van tuin en 

Te huur: Brass. C. in rust. 
geb. app. 1e V. lift, 2 slpk, 
2 toil., zonter. Donksest. 

Gezocht: Op zoek naar 
een babysit, naschoolse 
kinderopvang, opvang 
zieke kindjes? Stuur me 
maar een mailtje: 
nanny-opvang@hotmail.com 

Te huur: Gooreind, Wa-
terdreef 15 2e verdiep, 
studio, dichtbij centrum. 
1 slpkr, Z-O gericht terras 
en garage. Vrij 1 augustus 

Dame(58j.) met referen-
ties zoekt werk als zorg-
kundige. Beschikbaar voor 
nachtdienst. GSM 0474 
702 594 

Ik zoek tuinwerk, schil-
deren, boodschappen. 

Gezocht: Vriendel., eer-

zocht voor boodschap., 
alle huish. werk, terrasje, 

bij een mevr. met lichte 

877 tss. 11u-12u ‘s’mid-
dags bezit rijbewijs.

 jonge man zoekt 

Bej. weduwnaar zoekt 
partner weduwe dus gezel-

Polyvalent en flexibel 
werkman. Brazi l iaan 
zoekt werk zoals poet-
sen, tuinonderhoud, kleine 
klusjes, schilderwerk, enz. 
Goede referenties. Nilson. 

Grondwerken DDA,
voo r  a l l e  a l gemene 
u i t g r a v i n g e n , u i t g r a -
ven en leggen van op-

van tuinen,ophogingen 
gsm:0470100114 email:-
dave.d@skynet.be 

nJOY LIFE presenteert:

25 mei: 38j - 50j
1 juni: 50j - 65 j

om 17u 

in‘t Heuveltje
Bredabaan 588, te Wuustwezel

Info prijs + menu: zie website 
Meer info & inschrijven:

info@njoylife.be
0486/21 95 41 

www.njoylife.be

EET & DATE 

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

Boxen met toegang

WWW.HUUR1BOX.BE  
KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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Vraag je gratis 

pocket asbak 

op café of in het 

gemeentehuis!
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

SCHOTEN
KRUININGENSTRAAT 181
Gezellige woning met veel lichtinval, 3 slaap-
kamers, ingerichte badkamer, eilandkeuken 
met lichtstraat, cv gas, apart toilet, tuin en ruim 
atelier. EPC: 222

€ 225.000

SCHOTEN
VORDENSTEINSTRAAT 77/81
Laatste stijlvol appartement in ‘Vordenstein’ van 
113 m² met ca 20 m² Zuid terras in hartje Schoten, 
voorzien van alle moderne comfort en afgewerkt 
volgens de huidige normen. Er zijn tevens 6 bo-
vengrondse garageboxen, 3 parkeerplaatsen en 
5 afgesloten kelderbergingen beschikbaar. EPC: 49

€ 299.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT      BRASSCHAAT           TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

STABROEK

KAPELLEN

HOEVENEN

KAPELLEN

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor 
verblijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 
m². Aangename ligging in een groene woonomg. 
op kleine afstand van centrum. Mogelijke bebou-
wing van max 60 m² met bijkomend verdieping en 
kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m². 
Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting.
€ 109.000

LEEUWERIKLAAN 3/2DE VERD. 
Gunstig gelegen appartement met garage. Betreft 
een verzorgd appartement voorzien van alle he-
dendaags comfort. Ruime living, ingerichte keuken 
met toestellen, badkamer met inloopdouche, 
lavabomeubel en aansluiting wasmachine, apart 
toilet, 2 ruime slaapkamers waarvan één met 
achterterras. EPC: 267
€ 700

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

BREDABAAN 344
Zeer gunstig gelegen opbrengsteigendom be-
staande uit handelsgelijkvloers met tuin. Hogerop 
duplexappartement met 2 slaapkamers. Achter-
aan op het perceel een ruime garage voor 2 wa-
gens met uitgang naar Aerdenlei. Mooie opbrengst 
ca. 2.220,- euro/maand. TOPLOCATIE!!! EPC: 331

€ 530.000

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

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

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

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

MIKHOF
Mooi perceel bosgrond gelegen in het ‘Mikhof’ 
nabij Sint-Jobsesteenweg en Bevrijdingslei. 
Aangename ligging nabij domein ‘De Mick’ en 
‘kinderboerderij’. Perceelbreedte 33,25 m

€ 14.500

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

€ 349.500

ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw gelijkvloersstudio met slaaphoek en 
privatieve tuin van 120 m² gelegen in het centrum 
van Kapellen. Autostaanplaatsen en kelders 
beschikbaar in de ondergrondse parking. Meer 
informatie, lastenboek en plannen vindt u op www.
goetstouwers.be. EPC: 66

€ 168.800

KASTANJELAAN 18
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

€ 169.000

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

STERREHOEVELAAN 44 GLV
Mooi en ruim gelijkvloersappartement in een recent 
gebouw (2005) gelegen in een rustige woonwijk 
nabij het centrum van Stabroek. Dit eigendom be-
schikt over 3 slaapkamers, inpandige garage met 
extra autostaanplaats ervoor en verzorgd aange-
legde tuin van 117 m² (oriëntatie: zuidwest). EPC: 277

€ 289.000

ANTWERPSESTEENWEG 273
Ruim app. gelegen in resid. Vijverhof nabij winkels 
en openb. verv.. Dit app. beschikt over een inkomhal 
met gastentoilet, ruime liv., kkn, terr. van 15 m² met 
prachtig zicht op groen en vijver (oriëntatie: ZW), 
bdkr met bubbelb. en 2 slpks waarvan 1 met dres-
sing. In de kelderverd. 2 indiv. bergkelders en auto-
stnplts. Dak vernieuwd en geïol. in 2018. EPC: 209
€ 269.000

EKEREN

SINT-JOB-IN-’T-GOOR

ZANDVLIET

BRECHT

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

ZOUTESTRAAT 177
Vrijstaande woning op een perceel van 850 m², 
bijgebouw met vele mogelijkheden (bijberoep) en 
achtergelegen weiland van 4780 m² eveneens 
bereikbaar via servitudeweg. Ideaal voor paar-
denliefhebber. EPC: 639

€ 349.000

KLIMOPDREEF 4
Gunstig gelegen recente ‘open bebouwing’ met 
3 slpks, inpandige garage en aangelegde tuin. 
Het eigendom is verzorgd en netjes onderh.en is 
instapkl. Verder ook voorzien van alle hedendaags 
comfort. Zeer rustig gelegen in een mooie lande-
lijke woonomg. op kleine afstand van centrum. 
Bouwjaar 2008. Gunstig EPC! EPC: 232
€ 365.000

WUUSTWEZEL
KLOOSTERSTRAAT 94
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

€ 269.000

(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)

MERKSEM
MOESHOFSTRAAT 139
Klein, gezellig en goed verzorgd appartement 
(50m²) met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer met douche, apart toilet en 1 
slaapkamer. Onder het schuine dak is nog een 
zolder maar momenteel niet bereikbaar. Met 
2x kelder. Openbaar vervoer en winkels in de 
nabijheid. EPC: 634
€ 109.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Verzorgd en netjes onderhouden app. Liv. ca. 50 m², 
volledig inger. eetkkn en bdkr, apart toilet en 3 ruime slpks, 
terr. voor- en achteraan. Bouwjaar 1990. Opp. ca. 135 m². 
Recente renov.; verw.ketel, ramen met hoogrend. begl., dak 
conform. EPC is nog van voor de renovatiew.. Gunstig gel. in 
centrum nabij winkels, scholen en openbaar vervoer. Park 
van Brasschaat en ‘Peerdsbos’ op kleine afstand. EPC: 233
€ 298.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN
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

€ 359.000
(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)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(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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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

De enthousiaste 
amateursch i l -
dersgroep hier 
voor hun groot-
ste werk in ont-
wikkeling op een 
woensdagavond 
olv. Erik Floth-
mann (links op 
de foto).

OPSTART
In september 
1998 startte in 
Tracé Ekeren 
een amateur 
schildersgroep 
onder impuls van 
Paul De Roy, 

een krachtige leider en bezieler en gewaardeerd kunstenaar. De locatie werd al 
vlug te klein en men verhuisde naar een nieuw lokaal van Lucas Creativ in Merk-
sem, waar op twee avonden geschilderd werd. Einde 2017 moest men noodge-
dwongen weer een nieuwe ruimte zoeken. 
NAAR WIJKCENTRUM NA 20 JAAR
Met Sint-Mariaburgerse deelnemers was keuze snel gemaakt: “Wijkwerking Mari-
aburg VZW werd gecontacteerd”. Paul besliste tijdens zijn eerste bezoek meteen 
de ruimte voor een gans jaar te huren vanaf januari 2018, wekelijks op maan-
dagavond en donderdagavond. De nieuwe vaste stekplaats was een feit en het 
enthousiasme ook! 
Maar door ziekte geveld, moest Paul reeds na een tweetal maanden zijn begelei-
ding onmiddellijk stoppen. Hij overleed helaas in juni 2018. Na een korte bezin-
ningsperiode werd op woensdagavond terug gestart o.l.v. Erik Flothmann.
TENTOONSTELLING
Zij werken in een beperkte groep van ±10 deelnemers en schilderen wat zij zelf 
willen. Dit zowel wat betreft het onderwerp als de grootte. Ze schilderen in olieverf 
naar een voorbeeld van een foto, een ander schilderij of een tekening. 
Nu wil de huidige ploeg als ode aan oprichter en bezieler Paul De Roy het 20-jarig 
bestaan toch vieren met een tentoonstelling in het Wijkcentrum - Van de Weyn-
gaertplein 38, 2180 Ekeren - met op vrijdag 17 mei te 20 uur inleiding en opening 
door enerzijds Erik Flothmann begeleider van de groep en anderzijds cultuur-
schepen district Ekeren Marc Elseviers. Zaterdag 18 mei en zondag 19 mei is er 
verder een doorlopende tentoonstelling van de werken van deze groep telkens 
van 11 uur tot 17 uur.

VAN TRACÉ EKEREN NAAR
WIJKCENTRUM MARIABURG

Een weg van 20 jaar amateur schilderen

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-

AUTOMATISATIE
van uw

hekken,

rolluiken,

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

of

opruimings en 
schilderwerken als ook 
asbestpl. 0499 817 663

Te huur: App. 1eV liv., 
kkn, badk., ap. wc, gr. 
berg., 1 gr. slpk. € 625 + 
30 mnd. Kapelsesteenweg 
328. 0476/708 819

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

Ik zoek alle tuinwerk, ha-
gen scheren, onderhoud. 
0474/453 834

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

*** MEI = GRATIS HOOGRENDEMENTSGLAS
BĲ  AANKOOP RAMEN ***

De volgende bloedgevers ontvangen 
een getuigschrift voor:

25 BLOEDGIFTEN
Brocatus Ludovicus, Cox Mireille, 
Hommelen Sandra, Joossen Thomas, 
Lauwers Helena, Leenaerts Kevin, 
Maes Dirk, Peeters, Katleen, Van den 
Heuvel Els, Van de Paer Peter, Van 
Velzen Willem, Van Zeebroeck Hilde-
garde

50 BLOEDGIFTEN
Anthonissen Guy, Matheyssen Frank, 
Verstraelen Emiel

75 BLOEDGIFTEN   
Dierckx Ronny, Maes Rita, Peeters 
Peter, Pelemans Lutgarde, Smits 
Christel, Stuyck Patrick

100 BLOEDGIFTEN
Borgers Nancy, Mortier Carine, Van-
dueren Hubert, Van Laerhoven Maria

300 PLASMAGIFTEN
Van Staeyen Els

HULDIGING BLOEDGEVERS, PLASMAGEVERS
EN VERDIENSTELIJKE MEDEWERKERS

VERDIENSTELIJKE MEDEWERKERS
Mevrouw Annemie Blomme, in 2008 in het Rode Kruis gekomen als hulpverlener, werd onge-
valssimulant in de Hulpdienst, afdelingsverantwoordelijke Vorming en is thans adjunct-afde-
lingsverantwoordelijke Vorming met meer dan 10 jaar dienst. Zij verkrijgt de Zilveren Medaille.
Mevrouw Rita Schroeven, eveneens in 2008 in het Rode Kruis gekomen als vrijwilliger in het 
Woon- en Zorgcentrum “De Mick” en is daar thans coördinator van de dienst “Thuis in m’n 
tehuis”, met meer dan 10 jaar dienst. Zij verkrijgt de Zilveren Medaille
Mevrouw Marie-Astrid Van de Velde is zoals de vorige gehuldigden in het Rode Kruis begon-
nen in 2008, was aanvankelijk als jeugdleider bij het Jeugd Rode Kruis en vervolgens hulpver-
lener in de Hulpdienst met meer dan 10 jaar dienst. Zij verkrijgt eveneens de Zilveren Medaille
Mevrouw Chris De Cleer is sedert 2003 actief in de afdeling als niet dienstgebonden mede-
werkster voor het ontvangen van de lidgelden en het ronddelen van de lidkaarten, met meer 
dan 15 jaar dienst. Zij verkrijgt de eerste zilveren Barette op de Zilveren Medaille
Mevrouw Veerle Huybrechts is sedert 2003 actief als hulpverlener in de Hulpdienst, met meer 
dan 15 jaar dienst in het Rode Kruis. Zij verkrijgt de eerste zilveren Barette op de Zilveren 
Medaille
Tenslotte hebben we nog twee vrijwilligers met meer dan 20 jaar dienst. Vader en zoon zijn 
namelijk in 1998 in het Rode Kruis gekomen.
De eerste, namelijk Ronald Janssens is lid van het comité, was ondervoorzitter en is thans 
verantwoordelijke Communicatie en Werving alsook Webmaster van de afdeling. Hij verkrijgt 
de tweede zilveren Barette op de Zilveren Medaille
De tweede is Mike Janssens Hij is actief in de afdeling als hulpverlener en ambulancier en is, 
naast lid van het comité, ook adjunct-afdelingsverantwoordelijke van de Hulpdienst. Hij ver-
krijgt eveneens de tweede zilveren Barette op de Zilveren Medaille.

Moto te koop gevraagd. 
0496/533 827 Dirk

Aanl. en onderh. van tui-
nen, ontmossen, renov. 
van gazons, snoeiwerken.
Tuinwerk Ronny Kanora

ronny.kanora@telenet.be
0477/306 423

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

Klusjesman zoekt werk, 
tu in,  schi lderen. Tel . 
0486/797 441

Klusjesman zkt werk 
sanit. elektr., tegels, tuinw. 
0487/608 078

Gedipl. pedicure & mani-
cure komt aan huis. Agnies-
zka. Gsm: 0484/949 951

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

Te huur Mallorca: Glvl 
app. 2 slpk met toegang tot 
privé tuin met zwembad en 
toegang tot 1 der mooiste 
familiestranden van Mal-
lorca. Max. 4 pp. Vrij 21/7-
15/9. Tel. 0468/202 298
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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

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.

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

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

TE HUUR

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

Lid B.I.V. - C.I.B.

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.
Handelspand met woonst. Nieuwe 
ramen en deuren + dak- en muur-
isolatie. GLVL handelsruimte of 
praktijk, gr. keuk., terras, hof, wc, 
garage met servitude. 1e verd. 
living en keuken. 2e verd. 2 slpks 
m; ingem. kasten, badk. en wc. 
O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname). Bezichtigen al-
leen na afspraak. Zeer lage EPC: 128

Vief Brasschaat genoot van een midweek in Bleiwasche met lekker 
eten en goed weer. De manager deed er alles aan om iedereen een 
prettig en onvergetelijk verblijf te bezorgen.

VIEF BRASSCHAAT OP UITSTAP

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Deluxe Services Bvba
Ontmossen, reinigen en 
coaten van dak, gevel, 
oprit, terras. Algemene 
schilder-/spuitwerken bin-
nen en buiten
0484/461 020

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
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KORTINGEN TOT -60%

Showroomkeukens maken 
plaats voor nieuwe collectie

Enkel geldig zaterdag 18 en zondag 19 mei van 10:00 tot 17:00 

NewLook Keukens & Interieur
Bredabaan 360 - 2930 Brasschaat - Tel. 03 294 45 70

www.newlookkeukens.be

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Iedereen kent wellicht de Remise in het gemeentepark. De 
offi ciële benaming is Vzw +3 centrum. Tal van Brasschatena-
ren volgden er al cursussen of gingen er al eens binnen om 
iets te drinken. Enkele weken geleden werd gestart met de 
inschrĳ vingen voor het nieuwe cursusjaar. Rĳ en dik stonden 
de mensen geduldig aan te schuiven om erbĳ  te kunnen 
zĳ n. 
Het cursusaanbod is bĳ zonder gevarieerd. Er zĳ n taallessen, 
maar ook hobbycursussen die de creativiteit aanscherpen. 
Denken we maar aan schilderen, kalligrafi e, tekenen, aqua-
rel en zo meer. Er zĳ n ook kook- en wĳ ncursussen. Zeer po-
pulair zĳ n de computerlessen. Senioren willen steeds meer 
op de hoogte blĳ ven van de nieuwe ontwikkelingen in de 
informatica. Zĳ  doen dat om het contact te onderhouden 
met de kleinkinderen. Brasschaatse senioren hebben voor-
rang bĳ  de inschrĳ vingen voor de cursussen. 
Een jaarlĳ ks hoogtepunt is het seniorenfeest in de Ruiterhal. 
Twee namiddagen in de maand februari loopt de zaal hele-
maal vol met senioren die komen genieten van optredens. 
De Remise is elke werkdag geopend van 9u tot 12u. Dins-
dagnamiddag kan met er ook terecht van 14u tot 16u. De 
cafetaria en de cursussen draaien allemaal op vrĳ willigers. 
De inschrĳ vingsgelden liggen dan ook zeer laag. Dat geldt 
ook voor de drankjes die men in de cafetaria kan nuttigen.
Wie de fysieke conditie wil onderhouden, kan terecht ach-
ter de Remise. Daar staan een reeks beweegtoestellen op-
gesteld die door iedereen kunnen worden gebruikt. Vanuit 
de Remise is ook de seniorenraad actief. Deze seniorenraad 
geeft advies aan de bevoegde schepen. 
Wie nog niet overtuigd is van het bruisende karakter van dit 
vzw + 3 centrum moet maar eens een kĳ kje komen nemen. 
Onnodig te vertellen dat het in de zomermaanden zalig ver-
toeven is op het ruime terras met zicht op het kasteel en de 
rozentuin.

(vg,wp,gmo,gvkr) EPC 483 kWh/m²

KAPELLENBOS

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

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

enz.  

BUITENKANS!

€ 795.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2019

K
w

aliteit in vastgoed!

44 jaar GROUP B

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

Pasar Wuustwezel - Fietstocht Rondje Markiezaatmeer
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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

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

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

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

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

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
MERKSEM: Zwaantjeslei 84 – gunstig en rustig gelegen 
rijwoning met 3 slaapkamers, hal, garage, keuken, living, 
badkamer, tuin met tuinhuis.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.
ESSEN: perceel grond met herbestemming ‘verblijfs-
recreatie’ naar ‘woongebied’:  Hazenpad 1 - 1.390 m² 
(grond + bungalow)

schap!

spannende strijd worden tussen de 5 deelnemende groepen….

PODIUMPLAATSEN VOOR ACRO II GYM 
OP VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN!

In 2018 vierde Van der Valk Hotel 
Dennenhof in Brasschaat zijn 60 
ste verjaardag. Dat jaar stond he-
lemaal in het teken van een gron-
dige vernieuwing van de hotelac-
commodatie.
Het oude blok van 40 kamers ver-
dween. Op die plaats verscheen 
een moderne nieuwbouw met 42 
ruime, comfortabele kamers. Ruim 
een jaar na de start van de werken 
is het nieuwe hotelgebouw klaar 
om de gasten met meer luxe en 
comfort te verwelkomen.
Na de afbraak van het oude hotel-
gebouw kon de aannemer in april 
2018 starten met de bouw van het 
nieuwe complex. Onder begelei-
ding van architecten Luc Elsen 
en Karen Rossie kozen Marc en 
Marie-Paule Wohrmann, de di-
rectie van Dennenhof, voor een 
hedendaagse architectuur met 
ook enkele klassieke elementen. 
In overeenstemming met de bouw-
wijze in de omgeving kreeg de 
nieuwbouw in zwarte gevelsteen 
een schuin dak.
De 42 hotelkamers in het nieuwe 
gebouw zitten verdeeld over de 
benedenverdieping en de 1 ste 
en de 2 de verdieping. Op het 
hoogste niveau bevinden zich ook 
3 luxe duplexsuites met sauna. 
Er zijn bovendien enkele familie-
kamers met verbindingsdeur en 
enkele kamers zijn uitgerust en 
ingericht voor mensen met een 
beperking. Alle kamers beneden 
hebben een eigen terrasje en de 3 
suites boven zijn voorzien van een 
ruim balkon met zicht op het bos.
Dennenhof ligt in een groene, na-
tuurrijke omgeving. Aansluitend 
daarbij komen in de inrichting van 
het nieuwe hotel veel natuurlijke 
materialen aan bod, waaronder 
hout. In de ruime kamers is veel 
glas gebruikt, onder meer ter 
hoogte van de douche. Elke ka-
mer kreeg een ander natuurthema 
mee. De nieuwbouw is heel ener-
giezuinig opgetrokken en super 
geïsoleerd, en is verder ook uitge-
rust met zonnepanelen.
“Het oude gebouw moest wijken, 
niet omdat we meer kamers nodig 
hebben maar wel meer luxueuzere 
kamers. De vroegere hotelkamers 
waren gewoonweg te klein. We 
willen het familiale karakter van 
Dennenhof zeker behouden. De 
kleinschaligheid is onze grootste 
troef. Maar we willen ook meegaan 
met onze tijd en moderniseren 
door meer luxe en
comfort aan te bieden aan onze 
gasten volgens de huidige Van der 
Valk-standaard”, benadrukt mana-
ger Pierre van den Broek.
Dennenhof aan de Bredabaan 940 
in Brasschaat telt nu in totaal 84 
kamers: 42 in het nieuwe gebouw 
en 42 in het bestaande bijgebouw. 
Een nieuwe realisatie is ook de 
zaal die voor het ontbijt gebruikt 
wordt. In deze vierkante zaal kun-
nen 150 gasten zittend plaats ne-
men of 200 mensen staand voor 
een receptie. Daar hoort een mooi 
ingesloten terras bij. Aan de ont-
bijt- en brunchzaal werd een vol-
ledig nieuwe keuken geïnstalleerd 
waar live-cooking mogelijk is. Het 
nieuwe hotelgebouw beschikt ook 
over 2 vergaderkamers voor 2 tot 
9 personen. De 5 zalen in Den-
nenhof bieden vergadermogelijk-
heden voor groepen van 2 tot 200 
personen.

DENNENHOF IN 
BRASSCHAAT NEEMT 

NIEUW HOTELGEBOUW 
MET 42 LUXEKAMERS 

IN GEBRUIK
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eigendom verkopen?

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

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

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

 

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

S
IN

D

S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

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

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

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

GRATIS SCHATTING

Uw vertrouwde Immopartner bĳ 
verkoop en verhuur van uw eigendom

Ruim aanbod aan mooie woonsten, 
appartementen & nieuwbouw.

Nu ook met kantoor in Brasschaat

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

GRATIS EPC of AREI keuring 
bĳ de verkoop van een woonst. 

GRATIS ROOKMELDER 
bĳ verhuur van een eigendom. 

Tĳdelĳke actie tem 30/06/2019.

Tijdens het ontbijt voor het ontbijt van CD&V Wuustwezel werd er 
gestemd voor de nieuwe partijvoorzitter en de voorzitters van de 
verschillende geledingen. 244 zoveel sympathisanten mochten we 
verwelkomen op ons jaarlijks ontbijt. Koen Van Den Heuvel gaf een 
boeiende uitleg over de toekomst en onze burgemeester (Dieter 
Wouters) bedankte alle raadsleden waarvan we afscheid namen. 
We namen afscheid van onze uittredende voorzitter Mai Van Thillo 
en waren zeer blij met de mooie verkiezingsuitslag voor onze nieu-
we afdelingsvoorzitter Cathy Lenaers. Bedankt Mai voor jouw gren-
zeloze inzet voor onze partij!   En veel succes toegewenst aan onze 
nieuwe afdelingsvoorzitter.
Ook onze uittredende voorzitters van vrouw & maatschappij, senio-
ren en jeugd werden in de bloemetjes gezet. Bedankt al onze gewe-
zen voorzitters voor hun inzet voor de verschillende geledingen. Blij 
waren we met onze nieuwe voorzitters: Petra Beyers voor vrouw & 
maatschappij, Fonne Gommers voor senioren en Ilke Pompen voor 
jeugd. Wij wensen ook hen veel succes toe.

CD&V WUUSTWEZEL HEEFT 
NIEUWE PARTIJVOORZITTER
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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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

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

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

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

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

Op woensdag 1 mei nam JONG CD&V Brasschaat naar jaarlijkse 
traditie de straten van onze gemeente onder handen op zoek naar 
zwerfvuil. Samen met enkele vrijwilligers werd er een mooi werk ver-
richt. Afgelopen jaren namen de leden van JONG CD&V Brasschaat 
meerdere plekken onder handen in Brasschaat. Om dit jaarlijks initi-
atief verder te zetten, koos JONG CD&V Brasschaat dit jaar voor de 
speelbossen en bermranden in de omgeving van Ploegsebaan. Na 

-
ligers veertien afvalzakken en een autoband in.

JONG CD&V ORGANISEERDE 
JAARLIJKSE ZWERFVUILACTIE

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

Gevraagd: Paletten of 
afvalhout, regelmatige 
ophaling. 0486/245 784

Garageverkoop: zondag 
19 mei van 10u tot 15u. 
Bredabaan 1155, Richting 
SOC Tennis M-t-H Bras-
schaat.

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

Te koop tuinset. Taf. + 6 
stoelen + kussen €95. Tel. 
0473/186 205

Te koop: 2 electr. mini-

0473/186 205

Te koop of te huur: Span-
je Orapesa Del Mar. App. 
living, keuken, 2 slpks, 2 
douches met wc’s, 2 bergin-
gen, zwembad, lift, garage, 
airco. Tel. 0473/730 224

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

Ik zoek werk poetswerk, 
naaien, koken. 0483/231 
101 - 0485/841 860

MEIMAAND - MARIAMAAND
Een mooie Vlaamse traditie. Wie 
komt er samen met ons bidden? 
(rozenkrans en kruisweg). Elke 
vrijdag om 14.15 uur in de kerk 
van Brasschaat-Centrum (Ma-
riakapel). Iedereen welkom. Er 
is zoveel om voor te bidden en 
zoveel om voor te danken. L.V.

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

Te koop: Oldtimer Yama-
ha Virago 19.000km. 1e 
eig. T. 0495/123 344

Heb je zin in gezonde duurzame 
voeding, verrassend lekker, biolo-
gisch, seizoensgebonden, lokaal 
en tegen een eerlĳke prĳs?
Kom vrĳblĳvend luisteren hoe 
het werkt en hoe jĳ kan mee-
doen. Maak kennis met lokale 
producenten en leden bĳ een 
drankje en proevertjes!
Wanneer? Woe. 22 mei om 20 
uur
Waar? De Walnoot vzw, Hanen-
dreef 135, Brasschaat
Info en inschrĳven: 
brasschaat@voedselteams.be

GRATIS - IEDEREEN WELKOM

Startavond 
Voedselteam Brasschaat
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN 
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE 

DAKWERKEN
Van Zantvoort

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

Voor inlichtingen bel nu 
alle dagen van 8u tot 22u, 
ook tijdens de weekends

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

ERIKADREEF 14
2900 SCHOTEN

-10% KORTING
GRATIS
OFFERTE

0479 946 932

• Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder 
coating en garantie.

• Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi 
(alle kleuren)

• Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

• Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

Dienstencentra Brasschaat
Oefenstemcomputers ter jouw beschikking in àlle Dienstencentra + Remise tem 
24/05. De burelen van de dienstencentra zijn gesloten op donderdag 30 mei. In 
Vesalius zijn restaurant en cafetaria wel open!

1) Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, 2930 BRASSCHAAT
tel  03 663 77 07 – fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Elke maandag namiddag (behalve bij Bingo): kaarten RIKKEN
Elke vrijdag namiddag: kaarten SLAGEN HALEN
STOELYOGA : nu ook op donderdag om 13u30 : ! nog slechts enkele plaatsen vrij
Ma 13/05 om 14 uur: smulnamiddag ZWAANTJES (eur 1,50/stuk) + gezel-
schapspellen
Do 16/05 om 10u: boekvouwen
Vrij 17/05 om 09.30 uur : Mandala
Do 23/05 om 9.00 uur: Patchwork
Do 23/05 om 10.00 uur: rondleiding ‘BIB Achter De Schermen’ - gratis (incl. 

Vrij 24/05 om 9.30 uur: Zentangle
Ma 27/05 om 14.00 uur: BINGO

Di 28/05 om 14.00 uur: Bloemschikken ‘BAROK’

2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Do 16/05 om 14u: smulnamiddag in onze cafetaria ‘Brusselse wafels met suiker 
en slagroom’. 2 euro per stuk, op voorhand inschrijven is nodig
Ma 20/05 om 14u: voordracht ‘Phantom of the Opera’. Deelname is gratis, wel 
op voorhand te reserveren, zodat je plaats verzekerd is
Di 21/05 om 13u: naai- en brei-atelier ‘Moeders voor Moeders’. Kom gerust een 
handje toesteken.

alcohol of andere verslavende middelen?’ Deelnameprijs is 5 euro. Op voorhand 
inschrijven is verplicht.

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-
nenstemmen)
Elke di : patchwork: 10.15 - 15.30 uur
Op dinsdagochtend: nordic walking (mét of zonder stokken) vertrek aan Sportoase 
(9.45 - 11.15). gratis

Vrijdag ochtend: Spaanse conversatie
Do 16/05: 14 uur: bezoek wijkinspecteur
Ma 20/5: 13.30 uur: naald en draad, en kantklossen

Vr 31/05: géén sport overdag
Ma 3/6: 14 uur: bingo in plaats van 10/6
Vanaf ma 3/6 tot half september: wandelzoektocht van Wijkwerking: brochures 
in Antverpia te bekomen
Di 04/06: 9.30uur: centrumraad
We gaan nog eens op uitstap met een bus, richting Poperinge: 20 juni. 50 € . 
Je kan al inschrijven.

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
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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):

18-19/05 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

18-19/05 Mertens Els 0478/259 198

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

18-19/05 Dr. De Meulenaere 03/605 62 38

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

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

MAANDAG    13
DINSDAG    14
WOENSDAG  15
DONDERDAG   16
VRIJDAG      17
ZATERDAG   18

Ophaling huisvuil mei

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil mei

GFT

MAANDAG   20
DINSDAG   21
WOENSDAG  22
DONDERDAG   23
VRIJDAG     24
ZATERDAG     25

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

OPVOEDEN, DAT DOEN WE SAMEN
Gezinsbond en Bibliotheek Brasschaat organiseren op 25 mei 2019 van 10u tot 15u. Kin-
derdag in de hoofdbib, Bredabaan 407. Kindertalentenfluisteraar voor 7 tot 16-jarigen, 
knuffelturnen voor kleuters, samen met één van de (groot)ouders, verhaaltjes om van te 
smullen, lego/duplobouwfestijn, coole tattoo’s. Lees meer op brasschaat.gezinsbond.be en 
brasschaat.bibliotheek.be Deelname is gratis en iedereen is welkom. Inschrijven verplicht 
voor de talentenfluisteraar en het knuffelturnen via 03/650 03 60 of info.bib@brasschaat

FIETSEN VOOR DE KADE
Zondag 2 juni 2019

Ten voordele van De Kade
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* Vanafprijs occassie wagens zijn enkel geldig op speciaal geselecteerde en omschreven modellen inclusief alle toepasbare premies en kortingen. Informeer bij Opel Garage Frijters naar de exacte voorwaarden. Druk- en typefouten

opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be.
volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.

 

KARL
COSMO

ADAM
JAM

MOKKA
INNOVATION

MOKKA
INNOVATION

ASTRA
TOURER EDITION

ASTRA
INNOVATION

CROSSLAND X
AUTOMAAT INNOVATION

CASCADA
COSMO

MERIVA
COSMO

CORSA
AUTOMAAT ENJOY

ZARFIRA
TOURER EDITION 7-ZIT

CORSA
ENJOY

ZAFIRA
TOURER INNOVATION AUTOMAAT

INSIGNIA
SPORT TOURER INNOVATION

GRANDLAND X
INNOVATION AUTOMAAT

RIJD NU VOOR 
11.250 €*

RIJD NU VOOR 
12.500 €*

RIJD NU VOOR 
18.900 €*

RIJD NU VOOR 
19.999 €*

RIJD NU VOOR 
15.900 €*

RIJD NU VOOR 
16.900 €*

RIJD NU VOOR 
18.900 €*

RIJD NU VOOR 
14.900 €*

RIJD NU VOOR 
9.999 €*

RIJD NU VOOR 
12.900 €*

RIJD NU VOOR 
18.900 €*

RIJD NU VOOR 
9.999 €*

RIJD NU VOOR 
21.900 €*

RIJD NU VOOR 
23.500 €*

RIJD NU VOOR 
26.999 €*

08/2017 • 1.0 BENZINE 

05/2018 • 1.4 BENZINE 

05/2017 • 1.4 BENZINE 

02/2017 • 1.4 BENZINE 

10/2016 • 1.0 BENZINE

03/2016 • 1.4 BENZINE 08/2017 • 1.2 BENZINE 

04/2013 • 1.4 BENZINE 02/2014 • 1.6 DIESEL

08/2018 • 1.4 BENZINE 03/2018 • 1.4 BENZINE 

10/2016 • 1.2 BENZINE 01/2017 • 2.0 DIESEL 

05/2018 • 1.5 BENZINE 01/2018 • 1.6 DIESEL

18.200 KM

10.020 KM

55.422 KM

3.915 KM

34.514 KM

25.254 KM 3.652 KM

90.031 KM 63.006 KM

23.154 KM

47.944 KM 35.463 KM

25.846 KM 12.885 KM

GARAGE FRIJTERS
OPENDEUR CONDITIES 
VAN 13 T.E.M. 25 MEI 2019

ALTIJD RUIME KEUZE BIJ GARAGE FRIJTERS. MINSTENS 100 OCCASIES OP VOORRAAD
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Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

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

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

FRIGO-TECHNIEK
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - 03/651 68 43

www.frigo-techniek.be

werft aan

INSTALLATEURS AIRCO & WARMTEPOMPEN
KOELTECHNIEKERS

part time of full time

Functies:
 • Installeren van airco’s en warmtepompen
 • Onderhoud aan installaties
 • Opsporen en oplossen van storingen

 • Opleiding koeltechnieker of ervaring in de sector
  is een noodzaak
 • Rijbewijs B
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Klantgericht, een teamspeler en een doener met
  passie voor techniek.

Wij bieden u een afwisselende job in een familiale sfeer.

E-mail CV naar Dave Verhofstadt:
info@frigo-techniek.be of bel voor afspraak op 0478 760 844

INNOVATIVE HEATING AND COOLING

* Niet geldig voor gecertifi ceerde sleutels. Enkel geldig op vertoon van deze originele bon. Deze actie loopt t.e.m. 31 mei 2019.

Bezoek onze toonzaal
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

30 JAAR ERVARING

1 SLEUTEL 
+ 1 GRATIS

Laat een sleutel* bijmaken en 
krijg er dezelfde extra gratis bij!

Op vertoon van deze ingevulde, originele bon
Voornaam + naam:

E-mail:

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

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

Dakherstellingen, her-
stellen van isolatie en 
dakgoten. 0489/717 125

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


