
ZOMERKLEEDJE SNEL GEMAAKT!
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS
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BREDABAAN 358

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

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

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
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

43PUS6804

Geleverd & geplaatst
€ 599

W W W . K L E D I N G W I L A N . B E  •  I N F O @ W I L A N H E R E N . B E

HOOGZOMERCOLLECTIES

Bredabaan 1003 • Brasschaat
 Tel. 03 633 09 88

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

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

Van € 29995    nu voor € 23995

Van € 39995    nu voor € 31995

KOSTUUMACTIE -20%KORTING

Geldig t.e.m. 30 juni 2019

Van € 49995      nu voor € 39995

Van € 59995    nu voor € 47995
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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

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

Eredienst elke zondag om 10 uur.

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

tuinaannemer

Denk nu aan het verticuteren 
van uw gazon aanleggen van uw tuin

en vernieuwen van de oude gazon.

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN 

 ALLE 
 

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

Woe 09-13u * Zat 10.30-17.00u 
 

 

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

Moeke: Alice Van Puyenbroeck 25.10.1943, Brasschaat. Oma: Kris-
tel van den Bleeken, 18.05.1969, Brasschaat, woonachtig te St Job. 
Mama Eveline Gielen, 22.12.1992. Kleine Olivia, 07.04.2019. Hun 
huisje staat aan het Zoerselbos.

BRASSCHAATSE OVERGROOTMOEDER 
MATER FAMILIAS VAN VIERGESLACHT

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN BRASSCHAAT TOT € 50 TERUGBETAALD

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

BRASSCHAAT Bredabaan 346

WIJ GEVEN GELD VOOR UW GOUD TEGEN DE HOOGSTE DAGKOERS...

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 436 737

Hoe werkt het?

A
Breng uw 
goud naar 
ons

B
Wij onderzoeken 
en taxeren uw

SIERADEN

C
Meteen
contant
GELD!

INKOOP OUD GOUD 03 283 81 13
Bredabaan 346 2930 Brasschaat

Open van ma. tot vr. van 10.30 tot 15.45 u. • 
Zaterdag en zondag gesloten

Wat wij inkopen:
Oud goud • Sloop goud

Puur goud • Munten
Tandgoud (met of zonder tand)

Alle soorten zilver
Horloges

(Rolex, Breitling, Patek, enz.)

Diamanten / briljanten 
(vanaf 0,5 ct)

BRENG UW GOUD NAAR
INKOOP OUD GOUD

Alle kleine graafw. , 
greppels, uitgr., stron-
ken, hagen, enz. Kleine 
afbraakw., garage aan-
bouw tuinh., vijvers tot 1m 
diep. Gratis prijsopgave. 
0474/204 607

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
30 AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Wist je dat ook jij
een persoonlijke
beleggingsadviseur 
hebt?

Kennismaken? 
Kom gerust eens langs.

Nu 

0%
instapkosten*

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 

Beleggen bij Argenta.
Dat is een persoonlijke beleggingsadviseur
voor iedereen.
Deze actie geldt op alle bancaire kernfondsen
van Argenta Asset Management SA
en loopt tot en met 30 juni 2019.

argenta.be/beleggingsadviseur

ELECTRO QUIRIJNEN

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat 
T: 03 663 57 25 - info@electroquirijnen.be

* Getest met de Samsung WW8800M en vergeleken met de WW8500K 
(5kg, 40°C katoen was).

Volle  
waskracht

Halve tijd*

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

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)

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

GEZOCHT
Kapsalon 

Walter&Team te 
Brasschaat zoekt een
 

gemotiveerde en 
enthousiaste 

KAPSTER 
met ruime ervaring om 

ons gezellig tem te 
versterken!

Ben jij kandidaat? Twijfel 
dan niet en contacteer 

ons om kennis te maken.

0494/125 496 of 
03/651 60 48

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

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

BELASTINGBRIEF !!!
Belastingadviseur

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Te koop: instapklare half-
open eengezinswoning 
met tuin te Brasschaat. 
Details woning te be-
zichtigen op immoweb 
(code 8129071) Contact: 
0497/53.25.71 

Poetsen van kantoren, 
woningen, bedrijven, enz. 
0465/213 985 

Te huur: Garagebox 16m² 
Bredabaan 965 M-t-H € 95 
per maand. 0475/381 970

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

PARKETVLOER: reinigen,
herstellen of opschuren.

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

Jou kapster aan huis! 
Gsm 0497 736 371

Vanaf 1 juni kunnen alle Wuustwezelnaars eigen ideeën 
over de toekomst van hun gemeente delen via de campagne 
Wuustwezel wenst. Een nieuw participatieproject waarbij de 
inwoners het voor het zeggen hebben. In het verleden kende 
het gemeentebestuur van Wuustwezel al mooie projecten 
waarbij ze aan participatie deden op kleine schaal zoals het 
oprichten van buurtplekjes en inrichten van openbaar domein. 
Het gemeentebestuur ziet het groots en wil participatie breder 
open trekken.  Via www.wuustwezelwenst.be  laten ze alle 
inwoners dromen over hoe hun gemeente er uit zou zien in 
hun ogen. Mensen kunnen ideeën aanbrengen van 1 juni tot 
31 augustus. Voor geïnteresseerden die thuis niet online kun-
nen is die optie er wel bij de bibliotheek of het gemeentehuis.  
Omdat het gemeentebestuur daarnaast graag persoonlijk 
wensen van zo veel mogelijk mensen ontvangt, organiseert ze 

GEMEENTEBESTUUR PEILT NAAR WENSEN
VOOR TOEKOMSTIG WUUSTWEZEL

een Toekomstdag op het gemeentehuis op maandag 17 juni 
van 18.00 tot 21.00 uur. Daar kan men bij een hapje en een 
drankje wegdromen samen met de burgemeester, schepenen 
en enkele ambtenaren. Iedereen is welkom op deze Toekomst-
dag om zijn ideale Wuustwezel te verkondigen. “We houden het 
niet alleen bij deze ene bevraging, ook in de toekomst zullen 
wij sneller inspraak vragen bij bepaalde thema’s, zo was er al 
het thema plannen voor plaats waar maar liefst 100 mensen 
mee nadachten over de toekomst van de open ruimte van 
Wuustwezel. Verder zullen onze adviesraden ook meer open 
raden organiseren rond bepaalde thema’s.” aldus Kris Van 
Looveren (CD&V) schepen buurtonwikkeling en participatie. 
De schepen hoopt op een mooie opkomst op de Toekomstdag 
en een groot engagement van de Wuustwezelnaars op het 
online platform. 
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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

Bredabaan 1129  •  Brasschaat M-t-H  •  Tel. 03 663 00 27  •  www.wemers.be

DECORATION
Wemers

88
JAAR

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

STOFFERING

 
www.HERFIL.be

ROMMELMARKT 
Tolbareel & Innemen

9 juni van 8u30 tot 14u00

BRASSCHAAT
AVONDMARKT
ARMAND REUSENSPLEIN

VRIJ. 7 JUNI
VAN 17.00U TOT 22.00U

WWW.ANTWERPSEMARKTEN.BE

Te koop: App. Centr. 
Brassch., 2 slpk, gr. berg., 
bdk., kkn, gar. Prijs be-
spreekb. Tel. 03/664 30 
26 - 0474/640 541

Te huur: Zonnig app. 2de 
verd. met lift, 2 slpk, ber-
ging, terras, nabij AH. Vrij 1 
juli 2019. Tel. 0472/344 250

Binnen - buiten Rommel-
markt 13/7 van 9u - 17u. 
14/7 van 10u - 17u. D’ou-
we kerk Lage Kaart 644. 

en thee. Informatie: stefan.
vanwerde@outlook.com. - 
Tel. 0493/825 756

I’m looking for work! Cle-
aning and ironing, I speak 
english. Tel. 0465/506 415

Dameskapper aan huis, 
ervaren en lage prijs. 
0471/038 747

Gevraagd 4 job studenten 
m/j vanaf 18 jaar voor en-
kele festivals op 26/6 en 
27/6 de ganse dag, tegen 
zeer goede vergoeding 
voor goede krachten, eten 
en drank is voorzien op-
gehaald en gebracht door 
ons zelf omgeving Bras-
schaat. T. 0475 953 253

Te huur: gerenoveerd ap-
partement 1ev te Schoten, 
Ridder Karel v Praetstraat 
27, 3slk, living, kk, bk, wc, 
veiligheidsdeur, gvl: inpan-
dige autostnplts, berging, 
gem wasplts en tuin. Epc 
261, € 755 gem kost € 40. 
Contact : 0476 231 276

Te  huur :  Gar.  B re -
dabaan   M. t .H .  ru i -
me in- & uitrit. 03/236 
49 53-0497/895 359

Gezocht:  L ieve be-
trouwbare naschoolse 
hulp gezocht voor 2 kids 
(2j&3.5j) op di-en don-
derdag 15u-19u in Bras-
schaat. Kids ophalen van 
school/creche (rijbewijs), 
avondeten maken & badje 
geven. Hart voor kinde-
ren? Bel op 0499 865 782. 

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 
T. 03/651 77 68

Te koop: Zilver en brons 
beeldjes, boeken. Tel. 
0486/037 097
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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

OVERLIJDENSBERICHT

Alfons Bijvoets,
dochter Martine Bijvoets

en kleinzoon Cedric
melden u het overlijden van

Denise Vermeiren
Echtgenote van Alfons Bijvoets

Leerkracht o.r. Lagere School Kon. Atheneum Brasschaat
Lid van Breesgata

Lid van V.O.P. Brasschaat
Enthousiast Kalligrafiste

° Antwerpen, 8 juli 1943
† Brasschaat, A.Z. Klina, 25 mei 2019

Het afscheid heeft in intimiteit plaatsgehad.

ENIGE KENNISGEVING

Correspondentieadres :
Familie Denise Vermeiren

p/a De Meyer Uitvaart
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

OVERLIJDENSBERICHT

Servaas, Karin en Michelle
melden u het overlijden van

Maria Bové
Weduwe van Lode Eynatten

° Antwerpen, 19 augustus 1923
† Merksem, ZNA Jan Palfijn, 26 mei 2019

Het afscheid heeft in intimiteit plaatsgehad.

ENIGE KENNISGEVING

Correspondentieadres :
Familie Maria Bové

p/a De Meyer Uitvaart
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

www.denoogst.com

Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

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

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

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

Ter gelegenheid van deze vie-
ring worden twee boeken aan-
geboden door VZW Toerisme 
Brasschaat. Vriendenboekje 
(kleurboek) en Het Sprook-
jespad 25 jaar 1994 - 2019 te 
verkrijgen aan balie Toerisme -
Bredabaan 407 (Bib centrum)

SPROOKJESPAD
25 JAAR

Nu inschrijven mét grote korting voor een
najaarscursus in het Dakhuus

Je kan na de grote vakantie meedoen met één van de bijna 
zeventig taalcursussen. Maar je kan ook hobby- en informati-
cacursussen volgen. Wie zichzelf eens lekker wil verwennen, 
kan dan weer kiezen voor een wellness-cursus massage en 
ontspanningstechnieken. Snelle beslissers krijgen tot 7 juli e.k. 
een mooie vroegkorting van 10 euro! Graag meer info? Neem 
een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en 
do 13.30-16.30u, wo 17.30-18u) of mail naar info@dakhuus.org 
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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!
BAKKERIJ

Weekend werken, weekend thuis 
Nederlandstalig vereist

Meer info: 0475 311 804

WINKELMEISJE
VOLTIJDS

Wij zoeken voor 
onze vestiging in Kapellen:

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

CULINAIR GENIETEN OP ÉÉN VAN 
DE MOOISTE TERRASSEN VAN DE KEMPEN

Nieuwe grote speeltuin!!!
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1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen

KOPPEL
VERKOOP 
VANAF VRĲ DAG 7 JUNI
Op aangeduide artikelen, 
bĳ  aankoop van 2 artikelen -50%

-40%

-30%

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

Te koop: Camper van Glo-
bescout, 2009, 145.000 
km, zonnepaneel, luifel, 

rek, 4 winterwielen, 1e 
eig., perf. st. € 23.500. 
0476 552 410

Minder Mobielen Centrale  
zoekt  vrijwilligers voor 

dispatching!
Heb je wat vrije tijd? Wij zoe-
ken voor onze telefoon-dis-
patching nog vrijwilligers die 
in een beurtrol op werkdagen 
in de voormiddag  oproe-
pen noteren, inbrengen en 

tacteren … Je werkt in een 

contacteer Bart Gijsel, co-
ordinator MMC Brasschaat 

03 650 25 82

Rue Blanche
Outlet

Special days
Speciale korting in onze 

Rue Blanche Outlet.

€ 50
op blouses, overhemden

en een selectie van truien.
Geldig van 7 juni t.e.m 22 juni

Bredabaan 176 - Brasschaat - 03 652 12 74

op een selectie
van artikelen€ 50

Wanneer hulp zoeken?

WAT TE DOEN BIJ WARM WEER? Minder Mobielen Centrale
Brasschaat  zoekt 

Er is altijd iemand uit je buurt 
op zoek naar iemand die met 
hen even naar de dokter, een 
winkel, een woonzorgcentrum, 

het contact tussen onze leden 
en een groep vrijwilligers voor 

liger worden bij de MMC, tegen 
kostenvergoeding (0,33 euro/
km + omnium), en ons daarbij 
helpen? We zoeken ook vrij-
willigers om met ons liftbusje 
(rijbewijs B) rolstoelgebruikers 

tingen contacteer Bart Gijsel, 
coördinator MMC Brasschaat  

03 650 25 82

Ik zoek werk: poetsen, 
strijken, restaurant, tuin, 
enz. 0489 636 583



Voor plaatsen aluminium ramen/deuren 
incl. beglazing.

Je werkt in ploegen van 2 à 3 monteurs.

CONTACT

Tel. 03/666 61 44
Mail: info@acobo.be

ACOBO NV, Helleven 20, 2920 Kalmthout

Wij zoeken

BOUWVAKKERS
M/V

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

FLORENZA

PROMOTIE PIOENEN
1 PAK KOPEN

+ 1 PAK GRATIS

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

Brasschaatse Film,     Nr. 23,     5-6-2019  9
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Bredabaan 356 2930 Brasschaat | 03/652.00.92
ludiekboutique@gmail.com | www.ludiekbrasschaat.be

Ludiek Boutique is dinsdag t/m zaterdag 
geopend van 11.00 -17.00 uur

Ruime keuze in tweedehands dames 
merkkledij, handtassen en schoenen

Wij zijn steeds op zoek naar merkhandtassen.
 Louis Vuitton, Furla, Prada, Gucci, Chanel, Delvaux, 

Michael Kors, e.a. Ophalen mogelijk.

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…

Op 9 juli 2019 gaat Bart Speltincx een enorme uitdaging aan. 
Hij gaat een poging ondernemen om van Dover (Engeland) 
naar Calais (Frankrijk) te zwemmen. Hij doet dit niet zomaar. Hij 
zwemt ten voordele van 2 goede doelen met name woon- en 
zorgcentrum De Mick (Brasschaat) en internaat De Link (St-
Niklaas). Dit is een internaat  voor kinderen met een beperking 
waar Bart werkzaam is als opvoeder.
Wanneer Bart van Engeland naar Frankrijk wil zwemmen, moet 
hij meer dan 32km zwemmen. Alsof dat nog niet moeilijk genoeg 
zou zijn, zijn er nog andere factoren die de poging kunnen be-
moeilijken. Zo moet er rekening gehouden worden met het feit 
dat je zeeziek kan worden van de deining van de zee. Een an-
dere factor waar zeker ook rekening mee gehouden moet wor-
den is de koude van het zeewater. Want tijdens de oversteek van 
het kanaal is het dragen van een pak verboden. De zwemmer 
mag zich wel inwrijven met vet om zich te beschermen tegen 
de koude.
Bart zal ongeveer 2 jaar aan het trainen zijn op het moment dat 
hij zijn poging onderneemt. Momenteel zwemt hij tussen de 35 
en 45km per week (in verschillende trainingssessies). Daarnaast 
wordt er ook getraind om te eten in het water, want het is voor 
de zwemmer, gedurende de ganse overtocht, verboden om de 
boot aan te raken. 
Wie meer wil te weten komen over dit project kan altijd terecht op 
de website: www.mlzwemt.be of op de sociale media (facebook 
en instagram): MLzwemt. We willen nog even meegeven dat gif-

ZWEMMEN VAN DOVER NAAR
CALAIS VOOR HET GOEDE DOEL

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

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

Alle renov. werken lami-
naat, schilderen, plamu-
ren. 0487/357 145

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

Vrouw zoekt  werk : 
Schoonm., babysit, strijk, 
afwas. 0468/580 664

Flexi-Job, part-time 
kamermeisje/jongen
voor hotel Dennenhof, 

gemotiveerd, ervaring
poetsen. Contacteer via 
housekeeping@dennen
hof.valk.com

Leegmaken van huizen, 
app., gar., mag., enz. Bor-
stel schoon opgel. Gratis 

Alle karweiwerken en her-
stel., metsel, riool, schou-
wen, enz. Gratis prijsop-

en isolatie-
werken, koepels, afvoe-
ren, enz. Gratis prijsopga-

Last van ratten in je huis 
of tuin ? Wij helpen je van 
je probleem af . Voor meer 
info : 0473 518 031

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

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

Korte/lange termijn.

9 - 23 u. - 7/7
WWW.HUUR1BOX.BE  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen uzelf 
v. 1 uur. Pedicure € 42 a. 
huis met voetmassage. 
Ingegr. nagels, eksterogen, 
lak, kalknagels. Manicure 

afspraak 0496 908 029, 



50
JAAR

Feest met ons mee...
50 jaar van schittering, dit vieren we graag met jullie, onze klanten!

50 jaar Merksem
5 jaar Brasschaat

 

  

-10%
KORTING

*

WIN
een mooi
geschenk

TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

* Bij afgift e van deze advertentie - Actie geldig tot 30 juni 2019 - Niet cumuleerbaar
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

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

START TICKETVERKOOP
SEIZOEN 2019-2020

Woensdag 05/06 om 9u 

Verwacht je aan voorstellingen van bekende namen

Decleir, Rick de Leeuw, Bruno Vanden Broecke, …
Maar ook aan kleine pareltjes van jonge theatermakers 
zoals Matthias van de Brul, Lander Severins, en Myrthe 
Van Velden.

Opgelet, vanaf dit seizoen kan je enkel online vrienden-
passen en voorstellingen boeken via onze website www.
cultuurcentrumbrasschaat.be. Een duidelijke handleiding
van de webshop vind je terug op de website. 

Een Vriendenpas koop je voor jezelf of als koppel -
respectievelijk € 10 of € 20 - en is één theaterseizoen 
geldig. Met een Vriendenpas geniet je van voorkoop-
recht, goedkopere tickets en één gratis stipvoorstelling!

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

KERAMIEK
Bredabaan 652, Brasschaat
Zondag 16 juni 11u tot 18u
Zaterdag 22 juni 11u tot 18u
Zondag 23 juni 11u tot 18u

OPENINGSUREN ANDERE LOCATIES

BEELDHOUWEN &
 RUIMTELIJKE KUNST
Antverpia, De Vroente 7, Brasschaat

FOTOKUNST
Van Hemelrijcklei 90, Brasschaat

SCHILDERKUNST
Pastorijveid t.h.v. nr 59, Ekeren

TEKENKUNST & GRAFIEKKUNST
Jos Claessensstraat 8-16, Ekeren

Zondag 16 juni 10u tot 18u
Woensdag 19 juni 14u tot 18u
Donderdag 20 juni 14u tot 18u
Vrijdag 21 juni 14u tot 18u
Zaterdag 22 juni 10u tot 17u
Zondag 23 juni 10u tot 18u

Meer info: https://academie-noord.be/

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

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

STILTEMOMENT SINT-JOZEF(DRIEHOEK)
Woensdag 12 juni om 19.30 u. is er weer stiltemoment in de kapel. Thema: Rust en stilte, gelovig 
beleefd. Een middel tegen burn-out en depressie. Zoveel mensen verlangen naar rust, diepe 
rust. Rust in vrede, maar dan liefst niet met de woorden die we op het kerkhof gebruiken. We 
horen het elke dag: we leven in een hectische, opgedraaide, drukke wereld. We willen weg uit 
die wereld en kijken uit naar vakantie en ontspanning, stilte en vrede. Zoals het water stroomt 
door de rivier, zo drijft ons leven verder. Gelukkig is er de bedding die de stroom beheerst. Bid-
den is de rust van de bedding ervaren, als tegenpool van elke onrust en verontrusting. Het is 
de diepste vrede in jezelf mogen ontdekken en beleven. “Onrustig is mijn hart, tot het rust vindt 
in U”, zegt Augustinus. Deze vrede zal je vakantie of ontspanning ten goede komen. Nada te 
turbe… Iedereen welkom!

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

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

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

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

Vrijdag 24 mei 2019 huldigde de American Women’s Club of Ant-
werp (AWCA) een borstlounge in voor borstkankerpatiënten. De 
vereniging overhandigde symbolisch een cheque van 10 000 euro 
aan de Borstkliniek van AZ Klina. Patiënten kunnen in deze hui-
selijke en knusse ruimte terecht met hun praktische en emotionele 
vragen. 
Dr. Verhoeven: “Wij zijn bijzonder blij met de steun van de American 
Women’s Club of Antwerp. Patiënten met borstkanker worden be-
handeld en ondersteund door een multidisciplinair team van artsen, 
paramedici, verpleegkundigen, … Onze patiënten krijgen heel veel 
informatie. Het is een absolute meerwaarde dat onze patiënten en 
naasten in alle rust en discretie deze informatie kunnen verwerken, 
vragen kunnen stellen, emoties kunnen tonen. Omdat de ruimte uit-
kijkt op onze grote hal kunnen ze ook hun blik even afwenden … a 
room with a view.”
De meer dan 250 geopereerde borstkankerpatiënten per jaar krijgen 
in de borstlounge ook een kleurrijk hartvormig kussen. Ook dit initia-
tief danken we aan de vrijwilligers van het AWCA die deze kussens 
maken. Het kussen ondersteunt de oksel waarin eventueel lymfe-
klieren worden verwijderd. Een modezaak uit Zandhoven heeft ook 
aan de borstlounge bijgedragen. Telkens een klant bedankte voor 
een plastieken draagtas werd een spaarpotje gevuld. De eigenares 
sprokkelde zo maar liefst 300 euro bij elkaar.

AMERICAN WOMEN’S CLUB OF 
ANTWERP OPENT EEN “ROOM 

WITH A VIEW” VOOR BORSTKAN-
KERPATIËNTEN IN AZ KLINA

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Prachtige tervurense 
herderpups, stamboom 
St hubertus, opgegroeid in 
huiselijke sfeer. Meer info 
0486 690 675 

HK11055534

KFC BRASSCHAAT
ZOEKT NIEUWE

VOETBALLERTJES
Ben je geboren in 2014 en wil 
je aan sport doen, voetbal, sluit 
dan aan bij KFC. Brasschaat. 
Geboortejaar 2014 training om 
13.30 u. Kunstgrasveld nabij 
de Hemelhoeve Gemeentepark 
van  Brasschaat. Trainer Frans 
Van Bergen, T. 03/651 48 90; 
0477/575 411. kfcbrasschaat@
gmail.com. Frans geeft nog les 
tot 19 juni 2019. We hervatten 
onze training half augustus.

Te koop: Massieve zetel. 
Tel. 03/651 30 96

Te koop: Overgordijnen 
grijs, 8,6m x 1,5m hoog-
te. Grove structuur. € 95. 
GSM 0468/351 488

Te koop: Antieke Drie-
band Biljart in eik. Bellen 
na 19 uur. 03/633 17 98

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

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

Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.
Trappen - Leuningen - Inox design.

Seth Van der Velde
Goordijk 10
2930 Brasschaat

tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41

swslaswerken@gmail.com
www.s-w-s.be

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Het Sprookjespad naast de Kinderboerderĳ bestaat 25 jaar.  
Professionele vertellers en vertelsters nemen er de kinderen 
op sleeptouw voor een tochtje vol fantasie. Ze wĳzen de kin-
deren op de aanwezigheid van trollen en kabouters. Met een 
beetje verbeelding is dat allemaal te zien in de zeer oude en 
waardevolle flora van het domein. In park De Mik bevinden 
zich immers de oudste Amerikaanse eiken van Europa. Die 
werden meegebracht door de bewoner van het kasteel na 
zĳn vlucht naar Amerika. Hĳ was op de loop gegaan voor de 
Franse Revolutie die het niet zo begrepen had op de adel 
en de kerk.
Brasschatenaar Berre Van Deuren bracht de geschiedenis 
van het Sprookjespad samen in boekvorm. Hĳ legt uit hoe 
25 jaar geleden de toenmalige oppositiepartĳ Agalev pro-
testeerde tegen de plannen voor deze nieuwe wandeling. 
Zĳ vreesden immers voor een tweede Efteling.
“Zo ver is het natuurlĳk niet gekomen”, zegt Van Deuren, 
voorzitter van de vzw Toerisme Brasschaat. “Een van de 
hoogtepunten tĳdens de wandeling is het bezoek aan de 
toren. Tot in de jaren zestig was die bewoond. Hĳ werd ge-
bouwd in de 19de eeuw naar het model van een stadspoort 
in de Franse stad Bourges. De kinderen kunnen in de toren 
een wens doen. Het gebouw is aan de ene kant ook voor 
rolstoelen toegankelĳk gemaakt”, gaat Van Deuren verder.
De sprookjeswandeling wordt afgerond aan de heksenberg. 
Daar krĳgen de kinderen een heksendrankje voorgescho-
teld en leren ze vliegen door met de armen te wieken. Som-
migen geloven dat ze echt van grond zĳn gegaan. 
Naast de heksenberg stond tot begin januari van dit jaar het 
houten Golembeeld. Het beeld ging toen in de vlammen op. 
Er hangt nu een bordje waarop te lezen staat dat de Golem 
weldra uit zĳn as zal herrĳzen. In de gemeentemagazĳnen 
wordt de romp gemaakt en leerlingen van het KTA maken 
het hoofd en de handen.

SLAGERIJ
SCHELTJENS

te Hoogboom

zoekt

POETSHULP
om de winkel op maandag

 extra te kuisen

0485 747 856

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

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

Te koop: Piano HP302 
Ro land  d i g i t a l .  Te l . 
0494/179 707

59 jarige man zoekt lieve 
vrouw. 0472/641 207

Te koop: Wasmachine 
Whirlpool z.g.s. € 150. 
Tel. 0479/381 137

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

Te koop: Antiek Trogtafel 
en Bolpoottafel in eik. Bel-
len na 19 uur. 03/633 17 98

Dringend gevraagd: 
merkhandtassen

ophalen mogelijk. Ludiek 
Designer Fashion 

0488/095 356 - 03/652 00 92

43ste Stratenloop van JH HOB NOB
Op zaterdag 24 augustus is het weer zover: de jaarlijkse Stratenloop 
van JH HOB NOB, voor de 43ste keer voorzien we weer een leuk 
gevuld programma. Ons feestelijk programma ziet er als volgt uit: 
•Tussen 16:00 en 18:00 doorlopend kinderanimatie met springkasteel, 
ballonplooien en glittertattoos. 16:00 – start inschrijvingen  • 17:00 – 
start Babyloop • 17:30 – start 1KM  • 19:00 – start 5,25KM en 10,5 
KM • 21:30 – Afterparty. Voor de sportievelingen voorzien we douches 
en kleedkamers. Honger en dorst hoef je niet te lijden dankzij ons 
gezellig terras met friet – en hamburgerkraam. Het evenement gaat 
door aan JH HOB NOB, Turfaard 1, Brasschaat. Meer info op www.
stratencross.be en info@stratencross.be
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

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

KAPELLEN
ANTWERPSESTEENWEG 273
Ruim app. gelegen in residentie Vijverhof nabij winkels 
en openb. vervoer. Dit app. beschikt over een inkomhal 
met gastentoilet, ruime living, keuken, terras van 15 m² 
met prachtig zicht op groen en vijver (ZW-oriëntatie), bdkr 
met bubbelbad en 2 slpkrs waarvan 1 met dressing. In 
de kelderverd. 2 individuele bergkelders en autostaan-
plaats. Dak vernieuwd en geïoleerd in 2018. EPC: 209
€ 269.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT      BRASSCHAAT           TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTEN

KAPELLEN

HOEVENEN

HOEVENEN

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 m². 
Aangename ligging in een groene woonomgeving 
op kleine afstand van centrum. Mog. bebouwing 
van max 60 m² met bijkomend verdieping en 
kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m². 
Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting.
€ 109.000

EKSTERLAAN 2
Gunstig gelegen appartement met 2 slaapkamers 
in klein gebouw nabij ‘Brasschaat-Golf’op kleine 
afstand van Centrum. Aangename rustige woon-
omgeving. EPC: 221

€ 695 + € 65 kosten

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 
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
€ 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

MOLENSTRAAT 59
In het centrum van Hoevenen gelegen perfect in 
orde woning met 2 slaapkamers, living, open keuken 
met lichtkoepel, ingerichte badkamer, wasplaats en 
veranda. De woning heeft een grote, zonnige tuin 
met zwembad en tuinhuis. TIPTOP in orde! EPC: 459

€ 229.000

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.

€ 209.000

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

AKKERSTRAAT 7
Mooi gerenoveerde woning met zij-ingang op een per-
ceel van 340 m² gelegen in een rustige woonwijk nabij 
het centrum. Dit instapklaar eigendom beschikt oa over 
een living van 38 m² met bureelruimte, ruime modern 
ingerichte keuken, badkamer met douche en ligbad, 
wasplaats en berging, 2 slpks en verzorgd aangelegde 
tuin van 144 m². De elektriciteit is conform. EPC: 670
€ 232.500

EKEREN

MERKSEM

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

NIEUWDREEF 119
INSTAPKLAAR, ruim appartement met panoramisch 
uitzicht! Inkomh., living, ingerichte HO keuken, 1 
ruime slpk, een badk., 2x bergpl.,2x terras. Met 
autostaanplaats. Overal automatische verlichting, 
met anyway doors. Cv gas gemeenschappelijk 
vernieuwd in 2016. Gelegen nabij het “Runcvoort-
park”. EPC: 230
€ 179.000

KLOOSTERSTRAAT 94
Gunstig gelegen ruime halfopen bebouwing met 
4 slaapkamers, garage en tuin. Aangename 
ligging in centrum van Wuustwezel.De woning 
dient wel gerenoveerd te worden. Mooi project 
voor beginners. EPC: 584

€ 245.000

LAAGLAND 105
Rustig gelegen EGW met 5 slks, inpandige garage 
en tuin. Alle hedendaags comfort aanwezig. Kind-
vriendelijke omg. met enkel plaatselijk verkeer en dit 
op kleine afstand van het centrum van Brasschaat, 
park en domein ‘Den Inslag’. Ook ideale woning voor 
‘samengesteld’ gezin. Mogelijk bijgelegen garagebox 
bij te kopen mits meerprijs 20.000,- euro. EPC: 205
€ 369.000

SINT-JOB IN ‘T GOOR
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

(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)

KAPELLEN
ANTWERPSESTEENWEG 107
VERKOCHT - 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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Verzorgd appartement met 3 slk. Opp. ca. 135 m². 
Gunstig gelegen in centrum van Brasschaat nabij 
winkels, scholen en openbaar vervoer.  Park van 
Brasschaat en ‘Peerdsbos’ op kleine afstand. Bouw-
jaar 1990. Recente renovaties; verwarmingsketel, ra-
men met hoog rendementsbeglazing, dak conform. 
EPC is nog van voor de renovatiewerken. EPC: 233
€ 298.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN
BEENHOUWERSTRAAT 41
Hoekwoning met 3 mogelijk 4 ruime slaapkamers, 
badkamer, douchekamer en stadstuin van 17,50 
m² gelegen nabij winkels, scholen en openbaar 
vervoer. EPC: 699

€ 229.000
(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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Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 1100 € 198.000

€ 379.000,- € 279.000 € 419.000

€ 365.000

TE HUUR:
Brasschaat, Zilverberkenlei 86

TE KOOP:
Brasschaat,  Hemelakkers 41

TE KOOP:
Brasschaat, Langestraat 33

TE KOOP:
Berendrecht, Prelatenstraat 42

TE KOOP:
Schoten, Vuurkruisenlaan 27

TE KOOP:
Brasschaat,Bredabaan 773 

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

EW 4 slpk gar tuin 
EPC:950 kWh/m²

app 2eV 2 slpk 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:271 kWh/m²

landhuis 3 slpk 2 gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:680 kWh/m²

HOB 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:317 kWh/m²

HOB 2 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Vv,Wg,EPC:236 kWh/m²

HOB 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC 582 kWh/m²

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

 WOONKREDIET

Denkt u aan bouwen, kopen of 
verbouwen?

Weet dat het interessant is om voor uw droomwoning of 
bouwproject uw woonkrediet bij ons te nemen.
  

 U hebt 1 aanspreekpunt voor al uw vragen en advies.

 U bent zeker dat uw krediet en verzekeringen passen bij  
uw persoonlijke situatie

Advies nodig over uw woonkrediet  
of hulp bij uw dossier?

We helpen u graag.  
Spring gewoon binnen, 
de koffie staat klaar. 

Meer info over de voorwaarden op www.dvv.be

Als u een klacht hebt, kan u zich eerst richten tot de Klachtendienst van DVV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.
be). Indien u niet tevreden bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van  de verzekeringen,  de Meeûssquare 35, 1000 
Brussel (info@ombudsman.as).

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 05/2019

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Vlaamse zanger en liedjesschrijver Dennie 
Damaro (47) uit Wuustwezel weerlegt met-
een de stelling dat Vlaamse schlagermuziek 
vandaag de dag populair zou zijn. Als je mijn 
rapport bekijkt kan je toch niet anders dan toe-
geven dat ons genre nog steeds niet de waar-
dering krijgt die het verdient, zegt Dennie. Al 
meer dan 30 jaar sta ik wekelijks op het po-
dium en werk jaarlijks meer dan 100 optredens 
af. De laatste 7 jaar stond ik met 22 van mijn 
25 uitgebrachte singles wekenlang hoog in de 
Vlaamse Ultratop en met 2 singles (waarvan 
één duet met wijlen Paul Severs) behaalde ik 
zelfs de 2e plaats. Verder kom ik alle dagen 
veelvuldig met mijn clips op Ment-tv en mijn al-
bums behoren al jaren tot de best verkopende 
in het genre. Toch is er bij het grote publiek of 
de gewone man in de straat bijna niemand die 
mij of mijn muziek kent. Het is toch niet nor-
maal dat artiesten die 25 jaar geleden scoor-

den dankzij “10 om te zien” nu nog steeds de plak zwaaien met de liedjes van 
weleer. Bijna geen enkele van de nieuwe generatie artiesten geraakt door de 
barrière of kan een hit scoren. De laatste 15 jaar zijn de echte schlager-hits die 
iedereen kan meebrullen op één hand te tellen en dan komen die meestal nog 
uit Nederland ook. Volgens mij denkt het grote publiek dat er in Vlaanderen geen 
goede nieuwe muziek meer gemaakt wordt en dat terwijl er wekelijks zo’n 25 
liedjes in het schlagergenre uitkomen. Dat is toch een teken aan de wand!
Ondanks alles blijft Dennie toch investeren in zijn carrière en blijft hij hopen op 
die ene grote hit. Onlangs stelde hij al zijn 18e album “Ode aan de Keizer van 
het Vlaamse lied” voor. Op dit album brengt Dennie in zijn eigen herkenbare stijl 
13 liedjes van Will Tura. Om dit album te promoten bracht hij “Wat je diep treft” 
als single uit en hiermee stond hij opnieuw 10 weken in de Vlaamse Ultratop 50. 
Momenteel toert hij samen met Luc Caals doorheen het Vlaamse land met de 
voorstelling “Ode aan de Keizers van het Vlaamse en Nederlandse lied”. Tijdens 
deze voorstelling brengen beide artiesten de bekendste hits van Will Tura en 
André Hazes. Deze zomer zijn ze hiermee ook te zien in “Het Witte Paard” te 
Blankenberge. 
Dat Dennie blijft proberen een hit te scoren bewijst hij met zijn allernieuwste 
zomersingle “Rosanne”. Het populaire Nederlandse duo Nick & Simon bracht 
dit nummer in 2007 op de markt en dit betekende voor beide heren de absolute 
doorbraak. Of  Dennie’s nieuwe versie ook voor hem een doorbraak zal opleve-
ren moeten we nog afwachten maar voor zijn talrijke fans is de zomerhit 2019 
ongetwijfeld al binnen!                                                        www.denniedamaro.be 

DENNIE DAMARO STAAT AL MEER DAN 30 
JAAR OP HET PODIUM EN BLIJFT VECHTEN 

VOOR ZIJN SCHLAGERMUZIEK !
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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

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

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

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

DE VILLASPECIALIST ZOEKT VILLA’S TE KOOP

CONTACTEER ONS VOOR EEN SCHATTING & ADVIES

T 03 281 08 08 | www.sorenco.be | vastgoedexperts

43 jaar gespecialiseerd in verkoop/verhuur van vastgoed
Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

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

ONTMOSSEN EN HERSPUITEN VAN DAKEN

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

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

3x
uitgeroepentot beste dakschildervan België

Kwaliteit
is onze specialiteit

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

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

info@dirkschoonvliet.be • www.dirkschoonvliet.be

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.

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Ons schoolfeest dreigde even weggespoeld te worden door de re-
gen die er ’s voormiddags goed uitviel. Maar een uurtje voor de start 
straalde de zon en vlogen we erin.
Het jaarthema ‘Tuur in de natuur’ werd met de vier natuurelementen 
‘water, lucht, aarde, vuur’ een daverend succes. Onze kinderen de-
den een  vlammen- of regendruppeldans, vlogen rond als bijtjes en 
vliegtuigen, waren prachtige bloemen die uit de aarde groeiden door 
de goede zorgen van tuinmannen.
Ook het klimaatvraagstuk werd belicht door de leerlingen van ons 
zesde leerjaar. Ze maakten hun nummer voor de voorstelling hele-
maal zelf.

-
kleed als groente, fruit, karton, pmd-zak, groene vuilbak en batterij 
in het Engels en daarna iedereen samen in het Nederlands.
Na de show ging de spelenmarkt open en zorgde de ouderraad voor 
heerlijk cocktails, kinderwijn, hotdogs, pannenkoeken en hamburgers.
Kleuters, leerlingen, ouders, grootouders en familie genoten in de 
zon op de mooie groene speelplaats.

SPETTEREND SCHOOLFEEST 
IN MATER DEI DRIEHOEK



KASTEEL MISHAGEN
BRASSCHAAT

door Notaris Paul Wellens te Mortsel

Bieden vanaf € 2.000.000 op www.biddit.be
(Referentiecode: 154634)

Start biedingen: 25 juni 2019
Bezichtiging op afspraak

Historisch Kasteel Mishagen, gedeeltelijk gerenoveerd, met park en omliggende gronden met 
een totale oppervlakte van 72.390m². Het kasteel, een voormalige hoeve, heeft een bewoon-
bare oppervlakte van 1.870m² en is gelegen op een domein met hofgrachten en vijver in een 
oase van groen. Gelegen in woonpark met bestemming eengezinswoning volgens BPA. Het 
bevindt zich op de grens tussen Kapellen en Brasschaat, vlak aan het militair domein, het 
natuurgebied De Uitlegger en op slechts 3 km van de Royal Antwerp Golf Club. Centra van 
beide gemeenten in directe nabijheid en goede bereikbaarheid van de E19 Antwerpen-Breda.

VG, WP, GVV, VKR, GMO  – EPC:  153 kWh/m²/jaar

DIGITALE OPENBARE VERKOOP

Alle info: www.notariswellens.be
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AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...
BESTE PRIJS,

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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
KAPELLEN: Weerstandersdreef 5 – Villa met hal, wc, 
bureel, keuken, living met open haard, garage, wasplaats, 
overloop, 3 tot 4 slaapkamers, badkamer, bergkamer 
met lavabo, zolder, terras, diepe tuin doorlopend in bos.
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.
BRECHT: Korte Nieuwstraat 19 – woning halfopen be-
bouwing met hal, keuken, eetkamer, living met kachel, 
berging met CV, wc, kelder, 3 slaapkamers, badkamer met 
zitbad en lavabo, zolder met mogelijkheid tot uitbreiding, 
diepe tuin en garage.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.
ESSEN: perceel grond met herbestemming ‘verblijfs-
recreatie’ naar ‘woongebied’:  Hazenpad 1 - 1.390 m² 
(grond + bungalow)

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 145 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP
Voor al onze panden zie onze website

www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be

OPENBARE VERKOOP
Kortestraat 53
2930 Brasschaat
Bezichtigingen: 
1 juni t.e.m. 15 juni, 
iedere zat. van 10u30 tot 12u00

Meer info: 
Notaris Buytaert 
03/650 14 40 of 
www.zimmo.be

Biedingen vanaf 10 juni,  
13u tot 18 juni, 13u op
www.biddit.be

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

PRINTEN
THESIS
-10% KORTING

ECOLOGISCH 
I N B I N D E N

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

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

Te huur app. 2de verd. 
De aard 115 Brasschaat, 
2slpk-groot zonneter-
ras-garage-onm.vrij- 800€  
tel 0470/313 126

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

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

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

OXFAM WERELDWINKEL BRASSCHAAT 
CONCERT IN ST. JOZEFSKAPEL

Tamburini brengt het programma VIAJE SEFARDI op zondag 16 
juni 2019 ten voordele van de werking van Oxfam Wereldwinkel 
Brasschaat. Een Sefardische reis met oude muziek : muziek van 
de Sefarden die zich liet beïnvloeden met de plaatselijke cultuur 
waar ze zich vestigden. Tijdens dit concert vergezellen we de 
Sefarden op hun tocht. De voertaal voor deze muziek was het 
Ladino, Oudspaans, vermengd met Hebreeuwse woorden. De 
Balkan, Noord-Afrika en Klein-Azië zijn o.a. invloeden. Een oud 
verhaal, vandaag heel herkenbaar.
Plaats : St. Jozefskapel – Augustijnslei 76 – 2930 Brasschaat. 
Inkom : 20 EUR. Deuren : 19u30 – aanvang 20 uur. Welkom. 
Kaarten in de Wereldwinkel : Augustijnslei 78 – 2930 Brasschaat 
Open : maandag 10 tot 12u 30 Dinsdag t/m vrijdag : 14 – 17u30 
Zaterdag : 10 – 12u30 en 14 tot 17 uur. Of : 0474 595 299 of via 
ria_janssens1@hotmail.be

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

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

Ik zoek tuinwerk, schil-
deren, boodschappen. 
0465/591 870

Ik zoek werk strijk, poet-
sen, schilderen, tuinw. 
0465/976 714

Schilderwerken binnen/
buiten. Gratis bestek. Kri-
stof. 0479/178 474

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

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

Te koop gevraagd: Schil-
derijen, spullen v. zolder, 
allerlei. 03/663 65 70

Manicure, esthetische 
wenkbrauwen, epileren. 
0484/689 476 Frans & 
Portugees
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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

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

 

Nieuwbouw en renovatie

Binnen- en buitenwerk

Gratis prijsofferte

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

32 JAAR  “VRIJDAGAVOND FIETSEN”
KWB  BRASSCHAAT  DRIEHOEK 
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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):

8-9/06 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

8-9/06 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 

8-9/06 Dr. Attenhoven 03 568 15 12

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

functie: Als gemeenschapswacht sta je mee in voor het sensibiliseren van het publiek aangaande de 
veiligheid en de criminaliteitspreventie, het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen 
en verordeningen in het kader van artikel 119bis, §6 van de nieuwe gemeentewet die uitsluitend het 
voorwerp kunnen uitmaken van gemeentelijke administratieve sancties en inbreuken op de gemeentelijke 
retributiereglementen. Je oefent toezicht uit op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij 
evenementen georganiseerd door de overheid. Je helpt kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij 
het veilig oversteken.

profiel: Belg • Diploma hoger secundair onderwijs • Rijbewijs B • Goede kennis van office-toepassingen 
• Je bent graag buiten en hebt respect voor de medemens • Je hebt burgerzin • Je kan je mannetje staan 
zonder de kalmte te verliezen • Je hebt respect voor plichten en procedures.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met 
respect voor de work-life balans? Werk je graag resultaatsgericht samen met een enthousiast team? 

 
Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job via www.brasschaat.be  
en klik door naar vacatures.

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

GEMEENSCHAPSWACHT 
C1-C3 • contractueel • onbepaalde duur • voltijds  

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 12 juni 2019. Toon in je motivatiebrief 
duidelijk aan waarom je voor een functie als gemeenschapswacht kiest. Tijdens een eerste 
cv-screening zal hiermee rekening gehouden worden.

MAANDAG    10
DINSDAG    11
WOENSDAG  12
DONDERDAG   13
VRIJDAG      14
ZATERDAG    15

Ophaling huisvuil mei/juni

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil juni

GFT

MAANDAG   3
D I N S D A G    4
WOENSDAG  5
DONDERDAG   6
VRIJDAG     7
ZATERDAG     8

Rest-
Afval

rode
straten

PMD Papier

GEEN OPHALING
OP MAANDAG 10 MEI
OPHALING HUISVUIL

VERSCHUIVD NAAR 14/6 
(RECYCLAGEPARK 10/6 

GESLOTEN)

FIETS- en WANDELZOEKTOCHT OUDERVERENIGING ROTONDE
-

-

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

VOCHTBESTRIJDING
Muren-gevels buiten
Kristof 0479/178 474

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

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

Opruimen van inboedels 
bel vrijblijvend 0489/307 
835

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

Te koop: dakapp. Gr. Z. 
Ter. Gar + gezam. tuin,o-
pen kkn, 1 gr. slpk. Bos-
duinstraat 65 b, Gooreind. 
175 000€ 0486/331 068  

Ik zoek poetswerk met 
ervaring Frans + Portu-
gees, beetje Nederlands. 
0466/181 844

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

Moto te koop gevraagd. 
0496/533 827 Dirk
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Uw Amplifon hoorcentrum is dagelĳks open. 
Maak nu een afspraak in een centrum in uw buurt.
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T: 03 646 66 55
E: info@sinjoor.be

www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

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

€475.000

Brasschaat, Berrélei 20 
Nieuwe villa bij dorp Maria-ter-heide. U 
kan alles nog kiezen!
E-peil 50 Gvg Gmo Wg Gvv Gvkr
€772.000

Brasschaat, Miksebaan 287
Villa appartement. 3 SLK
EPC 121 kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr 

€459.000

Brasschaat, Peter Benoîtlei 54
Nieuwe woning in enkelrichtingstraat, 
bouwgrond van ca. 357m².
E-peil 40 Gvg Gmo Wg Vv Gvkr 
€357.725

Brasschaat, Parklei 13
Eigentijds design met charme-interieur 
in rustig groen villapark Vriesdonk.
EPC 296kWh/m² Vg Gmo Wp Vv Gvkr
€545.000

Brasschaat, Leopoldlei 161
Charmevilla in Leopoldslei. 3 grote SLK. 
EPC 340kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr

€535.000

Brasschaat, Bevrijdingslei 41
Ideaal als woon-werk combinatie! 5 SLK 
2 BK
EPC 530kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr
€759.000

Onze jarenlange ervaring 

maakt het verschil!

Vraag nu een 
vrijblijvende schatting 
op 03 646 66 55!

Brasschaat, Elisalei 23
Villa in hartje Maraburg! Zuid gericht. 3/4 SLK
EPC 632 kWh/m² Vg Gmo Wp Gvv Gvkr
€465.000

NIEUWE PRIJS

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

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

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-

GSM 0475/768 188

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

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


