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

S O L D E N
3+1 gratis op alle buitenplanten

Vanaf -30% korting

Tot -50% korting

-10% korting

enkel geldig op identiek dezelfde artikelen

op tuinmeubelen

op diverse artikelen aangeduid in de winkel

op interieurmeubelen, tapijten, lusters en verlichting, ... 

-10%

-30% -50%

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  W I N T E R-

schilderwerk !   

Christoph

GEZOCHT
ervaren

ploegbaas

Bredabaan 1003 • 2930 Brasschaat
 Tel. 03 633 09 88 • info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

Grootste keuze 
aan Ray Ban 
zonnebrillen!

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

Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren

SOLDEN tot -50%

EXTRA OPEN nu zondag 7 juli van 13u tot 17u

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

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

UITVERKOOP

50%
Beter dan...

Door
stockvermindering
en overname tot

Paul Van der Auwera

KORTING + COUPONS

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

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

KOM 

LANGS

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING
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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

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

Eredienst elke zondag om 10 uur.

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

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

BRASSCHAAT
AVONDMARKT
ARMAND REUSENSPLEIN

VRIJ. 19 JULI
VAN 17.00U TOT 22.00U

WWW.ANTWERPSEMARKTEN.BE

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

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
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
30 AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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

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

   JA AR
celebrate

19
69

 -
 2

01
9

Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be

omdat hier 
een goed advies
en mooi passende lingerie
belangrijk zijn

like us on 

SOLDEN
 

van 1 tot 31 juli
 

 

Geen vakantie?
Kom gerust langs en 
maak hier een echte 

ontdekkingsreis
P. v.d. Auwera - over Post 

of bel 0497 62 15 62

Man zoekt werk, tuin, 
poetsen, etc. 0467/645 311

Man zoekt werk, stelling-
bouw, schild., cameraser-
vice. 0465/834 007

Man zoekt werk, tuin, 
schilderen, klusjes. Tel. 
0488/ 591 112

Te koop: Marklin sprint 
autobn. ± 50m baanl. 
vele toebeh, 18 auto’s, € 
690,potk. 0486 065 285

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken,  terras-
sen, r ioleringswerken 
ea Tel 0494/160 412 

Ervaren kaartlegster te 
Ekeren voor job/relatie/
toekomst. Ik kom ook aan 
huis als u geen vervoer 
hebt. Tel na 17 uur 0478 
986 311 
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-5   
-6   

-7   %

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

INTERIEURINSPIRATIE?

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

zondag
14 & 28 juli
 open

SPRING EVEN BINNEN 
in onze showroom
OPEN MA TOT ZA 10 - 18u

SUPERSOLDEN  OP TOPMERKEN
VOOR EEN OVERZICHT GA NAAR HEMELAER.BE/STOCKVERKOOP

zoekt

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER

Functie

Interesse in deze functie:

Het gemeentebestuur realiseerde samen met huisvestingsmaat-
schappij De Voorkempen 16 nieuwe woningen in Het Bunder. 
Samen met de bouw van deze woningen voerde de gemeente 
ook wegenwerken uit. Er zijn 16 woningen gebouwd met 3 slaap-
kamers waarvan 6 koopwoningen en 10 huurwoningen. Architec-
tenbureau Hatrik uit Mechelen ontwierp de gebouwen, aannemer 
Sogiaf uit Kontich voerde de bouwwerkzaamheden uit. In samen-
werking met het gemeentebestuur werd ook de omgevingsaanleg 
uitgevoerd. Zo werd er een speelbrug aangelegd, wadi’s (kleine 

zitbanken werden geplaatst en de toegangsweg werd aangelegd. 
De woningen zelf zijn verschillend van sfeer naargelang de lig-
ging: De woningen achteraan het bos zijn de boswoningen. Het 
pad naar de toegangen zit wat verborgen langs de perceelgrens 
en de tuinen vloeien als het ware over in het bos. De erfwoningen 
hebben dan weer zoals klassiek de voordeur aan de publieke 

-
ding vormt tussen de erfwoningen en de achterliggende buren. 
De huurwoningen worden vanaf 1 juli verhuurd. De verkoop van 
de 6 sociale koopwoningen is opgestart. Hiervoor kan u zich 
nog steeds aanmelden. De woningen worden verkocht aan € 
228.934,33 incl. BTW. De woningen hebben 3 slaapkamers, een 
tuin en een aparte carport. Er moet wel voldaan worden aan ei-
gendomsvoorwaarden en inkomensvoorwaarde. Indien u interes-
se heeft, kan u contact opnemen met SHM De Voorkempen-h.e. 
op 03 690 09 20 of per mail info@devoorkempen-he.be. 

NIEUWE WOONEENHEDEN
IN HET BUNDER

  

Freelance Commerciële en admi-

Advies en ondersteuning mbt in-

Gsm 0468 14 93 85
tom.rapol@zephyros-intl.com

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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LUXE FOTOBOEK 
“50 JAAR MERCKX”
- 144 pagina’s
917966

TOUR DE FRANCE T-SHIRT 
+  TOUR DE FRANCE PETJE 
+  TOUR DE FRANCE BIDON 
+  TOUR DE FRANCE HANDDOEK
+  TOUR DE FRANCE SOKKEN 
+ Panini “TOUR DE FRANCE”-stickers
     917965

PAKKETTOUR DE FRANCE

€5,- Met 88 EXCLUSIEVE FOTO’S van fotograaf 
en persoonlijke vriend Tonny Strouken

€ 9,99
€ 35,85

Van WOENSDAG 3 JULI t.e.m. ZATERDAG 6 JULI

* Uitgezonderd houtbescherming en testers.

-30%
op alle verf !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERFACTIE !SPECIALE 

BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20 • TEL.: 03/651 72 43
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HANDS-ON LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE 
Wij zijn op zoek naar:

TOTAALPROJECTEN BINNEN- EN BUITENLAND • RESIDENTIEEL • B2B

Geniet nu van onze SOLDEN

www.divani.be
www.camerich.be

www.thelounge-by-divani.be

Vlaamse Kaai 35-39
2000 Antwerp - Belgium

Alle dagen open van 10 tot 18u
OPEN OP ZONDAG

AIRCONDITIONED
SHOWROOM
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Marktmenu juli

Carpaccio van St.-Jacobsvrucht met granaatappel en limoendressing
of

Een salade van gerookte eendenborst met mango, appel en abrikoos
~

Prosecco sorbet
~

Sliptongetjes met garnalen en peterselieboter
of

Gesmoord melkbig met gebakken romanesco en een mosterdsausje
~

Aardbeien “Romanoff”
of

Passievruchtenbavarois verfrist met sorbet

€46,00

Liever een snelle lunch? Dat kan reeds vanaf €29,50

Jaarlijks verlof

Wij zijn er even tussenuit van 
21 augustus tot en met 3 september.

Vanaf 4 september staan we weer 
klaar met nieuwe suggesties.

45 jaar E10 Hoeve

En dat vieren wij samen met al onze 
klanten. Kom genieten van het 

marktmenu en ontvang een glaasje 
Champagnebier uit eigen streek.

Dat is aangenaam genieten...
restaurant

www.e10hoeve.be

Wij zoeken

KELNER
voltijds

en

KOK
voltijds

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Melkerij Peerdsbos
Bredabaan 93 • 2930 Brasschaat

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

TOPSOLDEN BIJ JE VAKMAN
www.electroquirijnen.be

A+++

A++

A+++-50%A+++8KG

8KG

7KG

Wasmachine L6FBI84W
• 1400 tr/min
• Prosense
• Startuitstel
• Aquastop

ADVIESPRIJS

62999

47999

Wasmachine WEB035WPS
• 1400 tr/min • Capdosing
• DirectSensor
• SoftCare-trommel

ADVIESPRIJS

94995

77995

Wasmachine L8FSE96B
• 1600 tr/min
• Ökomix

ADVIESPRIJS

94999

79999
Bij aankoop van dit toestel tussen 1/7 
en 30/9/2019 ontvang je een gratis 
Dash&Lenor pakket van 100 was-
beurten. Gedetailleerde actievoor-
waarden via www.aeg.be/promoties

9KG

5
JAAR

GARANTIE

5
JAAR

GARANTIE

Droogkast T8DSE84B
• Warmtepomp
• Incl. afvoerset

ADVIESPRIJS

84999

69999

Eendeurskoelkast
ZRA25600WA
• A+
• 235L
• Hoogte 125cm

Combi koel/vries RDSA240K20W
• A+
• Koeling 177L + vriezen 46L
• Ledverlichting
• Hoogte 145,8cm

ADVIESPRIJS

27999

26999

ADVIESPRIJS

37990

28590
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Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout - 03 613 21 32

Ontdek vanaf 1 juli onze zomeracties 

Jaarlijkse vakantie van 22 juli tem 5 augustus

Dinsdag - vrijdag 9 tot 18 uur - Zaterdag 10 tot 17 uur 
Zondag en Maandag gesloten

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 

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De voorbĳ e dagen verbleef een delegatie uit het Boliviaan-
se Tarĳ a in Brasschaat. Het bezoek kaderde in het 15-jarig 
bestaan van de Stedenband die Brasschaat met Tarĳ a onder-
houdt.  De Stedenband werd opgericht in 2004 door toen-
malig schepen voor ontwikkelingssamenwerking Camilla 
Decleer. 
Tarĳ a ligt in het zuiden van Bolivia, op een hoogte van 1860 
meter. De stad telt 135.783 inwoners. Dat is bĳ na vier keer 
meer dan Brasschaat. Sinds 2004 zĳ n er talloze delegaties 
in de twee richtingen gereisd. Het doel van de Stedenband 
is het uitwisselen van kennis en ervaring. Zo werd onder be-
geleiding van Brasschatenaren in 2005 in Tarĳ a een vrĳ wil-
lig brandweerkorps opgericht. Acht Bolivianen kregen een 
opleiding. Ook op het gebied van de bestuurlĳ ke organi-
satie ging er Brasschaatse steun naar het zuiden. Jongeren 
uit Tarĳ a volgden een monitoropleiding jeugd en sport in 
Brasschaat. In 2014 kwam er dan een grote delegatie naar 
hier ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Ste-
denband.
Schepen voor ontwikkelingssamenwerking Carla Pantens en 
gemeentesecretaris Ward Schevernels ontvingen de Tarĳ a-
nen vorige week in de Remise. Carla Pantens haalde haar 
beste Spaans boven en oogstte heel wat applaus.
Naast de Stedenband met Tarĳ a is er natuurlĳ k ook nog de 
verbroedering met het Duitse Bad-Neuenahr Ahrweiler. Aan 
de basis van deze verbroedering lag Frans Bellens. Intussen 
loopt die samenwerking al 37 jaar. Er gaan ieder jaar onge-
veer 300 Brasschatenaren naar Bad-Neuenahr dat vooral als 
kuuroord bekend staat. Men kan er ook prachtige wandelin-
gen maken doorheen de wĳ ngaarden rond de stad. In om-
gekeerde richting komen er jaarlĳ ks 200 Duitsers naar hier. 
Intussen is Carina Verster voorzitter van de Verbroedering. 
Ieder jaar met Dorpsdag staat een delegatie Duitsers uit 
Bad-Neuenahr aan het oude gemeentehuis om de Brasscha-
tenaren te laten kennis maken met de Duitse Ahrwĳ ntjes. 

Wandelzoektocht 2019 Wijkwerking Mariaburg
Deelnemen kan nog altijd tot maandag 16 september Wandelzoektocht 2019 wandelt een stuk door ‘De Sterre’, 
een uitbreiding van Sint-Mariaburg eind jaren ‘50-begin ‘60 over de Kaartse Beek, rechterzijde Antwerpse 
steenweg richting Kapellen. Het parcours bevat 35 vragen, 15 fotovragen en bijkomend stukje culturele 
informatie. Onze prijzen worden geschonken door beenhouwerij – charcuterie Maes, Kapelsesteenweg 418, 
2930 Brasschaat (Hoek Gezondheidslei/Kapelsesteenweg) en omvat ook de schiftingsvraag. Brochures zijn 
nog steeds verkrijgbaar aan € 5 bij DC Antverpia Sint-Antoniuslei 95, 2930 Brasschaat (start en einde van 
het parcours) alle werkdagen 9.00 tot 17.00 uur; bij Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 
Ekeren op dinsdagmorgen 9.30 tot 11.30 uur (behalve dinsdag 2 juli - dinsdag 27 augustus en dinsdag 3 
september van 14 tot 16 uur), waar ook verdere informatie wordt bekomen (raadpleeg ook http://mariaburg.
be); bij Het Krantenkopje, Kapelsesteenweg 615, 2180 Ekeren maandag tot 12.30 uur - dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag van tot 18 uur, zaterdag tot 13 uur; DC Vesalius, Prins Kavellei 75, 2930 Brasschaat maan-
dag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 9 tot 16 uur en donderdag van 9 tot 14 uur. Antwoordgids kan tijdens 
vermelde openingsuren gedeponeerd worden in voorziene collectebox bij DC-Antverpia en Wijkcentrum. 
Deponeren in postbus Wijkcentrum (Wijkwerking Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren) kan 
altijd. Deze zoektocht loopt nog tot en met maandag 16 september. Dit is de uiterste datum van inlevering van 
de antwoordengids ! Uitslag volgt zondag 29 september tijdens Mariaburgse Feesten om 17 uur op podium 
Van de Weyngaertplein met duiding in Wijkcentrum te 14 uur. 
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Florema
Bloemen en planten
Bruids- en grafwerk

20 juni Nieuwe workshop 
bloemschikken 

“Simple fresh phalaenopsis”
Meer info in de winkel of via facebook

Met steun van 

Bossaersstraat 25 | 2930 Brasschaat
achter Kerk Maria-ter-Heide

Tel. 03 677 13 00 | di-za 9-18u | zo 9-14u
Like ons op Facebook | Volg ons op Instagram

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 eve-
nement gaat door aan JH HOB NOB, Turfaard 1, Brasschaat. Meer info op www.stratencross.be en info@stratencross.be

Boekenmarkt- FVG
Zaterdag 13 juli. 10u-16u. 
Academia & extra stock: 

(west/oost), Tibet, druïdis-
me, middeleeuwen, Boed-
himse, judaïca, Islam. 
FVG te Wilrijk. Kasteel 
Ieperman, Bist 164 164 - 
Wilrijk. Info: 0497/207 189. 
Gratis toegang.

Ik zoek tuinwerk, snoei-
en en tuinonderhoud. 
0465/993 577

Tuinman zoekt werk, di. 

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

Te koop: Staande West-
minsterklok. Perf. staat. 
0492/182 759 na 19u.

Gevraagd: Deftige NL-ta-
lige werkvr. ma.-vr. 9-12. 
Tel. 0475/746 507

Ik zoek werk als tuin-
man, schilderwerk, bezet-
ten.0487/566 652

Man 79j. weduwn. zoekt 
relatie met vrouw 75 tot 
79j. graag thuis + uitstap-
jes met de wagen. Tel. 
03/664 11 65

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA
LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat
Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Nu ook thuispraktijk

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

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

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

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80
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 S-MOTIVE SPORT 

418WH  22,5 KG

 S-MOTIVE DI2 + MAGURA HS11 

504WH  24 KG
€ 2299

€ 2499

€ 1799
€ 1999

INCLUSIEF

Hydraulische 
remmen

WIE ECHT VERGELIJKT, FIETST MET EEN ...

B-READY  B-ONROAD € 1699
€ 1999

€ 1999
€ 2199

HUIS LIPPENS
Alle herstellingen • Depannage

Hoogboomsteenweg 37
2930 Brasschaat • Tel. 03 651 48 54

Brasschaat Open Golf
& Country Club

LEREN GOLF SPELEN 
TIJDENS UW VERLOF?

 DIT IS MOGELIJK OP BRASSCHAAT OPEN 
GOLF & COUNTRY CLUB

Voor meer info en/of inschrijving 
kan u terecht aan onze balie op de golf of: 
info@brasschaatgolf.be • tel 03/653.10.84

Wij bieden de beginnende golfer de mogelijkheid om  
5 x 25 minuten privéles te nemen bij één van onze 3 leraren.
U kiest zelf de dag en het uur dat u deze lessen wil nemen.

Prijs p.p.: € 150 inclusief huur materiaal & ballen

MIKSEBAAN 248 • 2930 BRASSCHAAT
WWW.BRASSCHAATGOLF.BE

AZ Klina campus De Mick zet in op het gespecialiseerd zorg-
programma Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en investeert 
hiervoor in het allernieuwste C-Mill toestel voor revalidatie. Dit 
hoogtechnologische toestel gebruikt virtual en augmented rea-

Een Niet-Aangeboren Hersenletsel zoals een beroerte, hersen-
bloeding, hersentrauma na een ongeval, … verandert het leven 

gespecialiseerd zorgprogramma is uiteraard de patiënt die zijn 

campus De Mick en campus Klina: 
“Het C-Mill toestel legt de patiënt heel concrete praktijksituaties 

een camera analyseren we ook continu het gangpatroon van 
de patiënt. Dit alles gebeurt voor de patiënt in een aangename 

te beleven nog groter wordt.” 
Met de introductie van het gespecialiseerd zorgprogramma wordt 

zet. Alle kwaliteitsdata worden gedeeld en vergeleken met andere 
Europese revalidatiecentra om de kwaliteit continu te evalueren, 
te verbeteren en te werken volgens de laatste nieuwe behande-
linzichten.                     

AZ KLINA CAMPUS DE MICK ZET 
HOOGTECHNOLOGISCH C-MILL 

LOOPTOESTEL IN VOOR REVALIDATIE 
VAN PATIËNTEN MET EEN NIET-
AANGEBOREN HERSENLETSEL

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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

DAGFIETSTOCHTEN 
zomer 2019 KWB 

BRASSCHAAT DRIEHOEK
Wij vertrekken stipt om 9 uur 

Brasschaat Driehoek voor een 
dagtocht van ongeveer 70 km. 
De terugkomst is voorzien rond 
17 uur. Wij stoppen onderweg 
driemaal, onder meer  voor 
onze picknick(niet vergeten!).  

een gezapig tempo. Iedereen 

zijn geen inschrijvingen, je 
komt gewoon tijdig naar het 

Dinsdag 23 juli Hemiksem olv 

çois en Marleen. Bijkomende 

(03/651.99.31).

Alle  uurwerkglazen 
(rond) kunnen 

Direct geplaatst worden
Augustijnslei 10 over post

GEZOCHT: Lieve dame 
voor opvang na school van 
2 kinderen van 4j. en 8j. 
Afhalen van school, eten 
klaarmaken, huiswerk. 
Drie dagen per week. 
Regio Brasschaat. Goe-
de bereikbaarheid met 
openbaar vervoer. Tel: 
0477/903 815. 

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

Alle pleisterwerken, klei-
ne werken, binnen de week 
uitgevoerd. Erk. vakman, 
35 jaar erv. 0468/328 347

Te koop gezocht: Twij-
fel zeker niet om ons te 
contacteren indien u uw 
wagen wenst te verkopen. 
Snelle en correcte afhan-
deling. Ook met schade of 
zonder keuring. Contante 
betaling. Steeds bereik-
baar (7d7 en 24/24h) Tel. 
0476/34.58.00
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 “ Comfortabel oefenen 

 in infraroodcabines “ 

 gerechten ontdekken “ 

 “ Centimeters verliezen 

 dankzij persoonlijke 

 coaching “ 

 Al 15 jaar afslankmethode nr°1 

€50
korting*

zomer
actie

(her)starter van 1/7/19 t.e.m. 31/8/19. Deze promotie
 

1 promotie per klant.

BRASSCHAAT ·  Bredabaan 824, 03 689 20 29
www.infraligne.be · 100% Belgisch

Dat is aangenaam genieten...

www.e10hoeve.be

Een unieke belevenis!

We bieden u vanaf onze eerste kennismaking een warm 
welkom en we begeleiden u graag bij het plannen van uw 

feest, seminarie of event van 20 tot 450 personen.

Beleef samen met uw gasten een onvergetelijke dag in 
onze sfeervolle zalen, met een feestconcept op maat, 

klassiek, eigentijds of heuse dinner & dance party.

feest- en vergaderzalen

45 jaar E10 Hoeve

En dat vieren wij samen met al onze klanten. 
Tot eind augustus verwennen we elke boeking voor een 

feest met een marktmenu in het restaurant. 

is op zoek naar :
Voor onze lakkerij zoeken we een spuiter en/of slisser

Je hebt bij voorkeur ervaring in de interieurbouw

De machinezaal heeft nood aan een teamleader en een machine-operator
Je bent technisch en de houtsector is jouw passie!

De afdelingen montage en maatwerk zoeken 2 monteurs
Met opleiding en/of ervaring als binnenschrijnwerker, bij voorkeur in de keuken- en/of interieurbranche

Medewerker aankoop/magazijn
Je zorgt voor de bestellingen en de opvolging ervan. Je bent nauwgezet wat cijfers betreft.

Collega catalogus – assortiment beheerder
Met ervaring in calculatie voor de keuken- en/of interieurbranche en een sterke IT-kennis, werk je 

samen met je collega aan de verdere uitbouw van ons assortiment

Keukenplaatsers met ervaring
Je houdt van ‘HOUT’ en keukens & Interieur plaatsen is een passie!

Ook mogelijkheden voor zelfstandige plaatsers!!

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

Kalmthoutsesteenweg 193 – 2990 Wuustwezel – 03/270.99.13

Totaalinrichting | Productie in eigen atelier | Corian verwerking
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†
Je bent gestorven zoals je hebt geleefd.

Vol liefde en werklust, moedig en tevreden.
Wij zullen proberen zo door te gaan, je blijft altijd in ons hart...

Mevrouw
Maria De Pooter

weduwe van de Heer
Jules Van den Brande

levenspartner van de Heer
Wim Krijnen

Geboren te Antwerpen op 9 november 1929
en onverwacht overleden thuis te Brasschaat

op 24 juni 2019.

Dit melden u:

Wim Krijnen
haar levenspartner,

Stanny en Martine Van den Brande - Bolsens
haar kinderen,

Yannick en Annick Lingier - Van den Brande, Simon
Dominique Van den Brande en verloofde Jonas Plancke

haar kleinkinderen en achterkleinzoontje,

haar zus, schoonbroers en schoonzussen,
haar neven, nichten, achterneven en achternichten.
 

De afscheidsviering heeft plaatsgevonden
op zaterdag 29 juni 2019 om 11 uur,

in de kerk Goddelijk-Kind-Jezus,
Lage Kaart 564 te Brasschaat-Bethanie.

We hebben haar te ruste gelegd op de begraafplaats van
Brasschaat-Centrum, gelegen aan de Miksebaan.

De familie dankt u oprecht
voor uw medeleven.

Condoleren:
www.condoleances.be/mariadepooter

PERSOON GEVRAAGD

Tel. 0475/261 111 
in omstreken van Antwerpen

2 dagen in de week- gepensioneerd persoon, 
gewezen chauffeur, technisch onderlegd, 

op de hoogte van huidige nieuwe technieken.
DIERVRIENDELĲK voor bĳstand in gezien

Eigen vervoer, werkdagen overeen te komen

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.

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

U6 KFC BRASSCHAAT VIEREN
DE 86E VERJAARDAG VAN 

COACH FRANS VAN BERGEN

De U6-kes van KFC Brasschaat sloten hun seizoen in het Bos-

Frans Van Bergen was jarig, hij werd 86! Frans kreeg een mooie 

OKRA TREFPUNTEN BETHANIE, CENTRUM, DRIEHOEK EN KAART
“Lekker actief: geef je gezondheid een boost” Wist je dat je spierkracht reeds vanaf 30 jaar van OKRA Brasschaat hebben beslist dit project aan te bieden, niet alleen aan OKRA-leden, 

alternatief pillendoosje, een magneet beweeg- en voedingsdriehoek, een beweegwekker en 
-

1 oorbel nodig of kwijt? 
100 modellen in stock

Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77

Vrouw zoekt poetswerk. 
Tel. 0488/272 116

Vacature Tuinarbeider: 
tuinaanleg en -onderhoud. 
minimum 2 jaar ervaring 
vereist. Stuur CV en mo-
tivatie naar info@tuinen-
krisherremans.be

Deftige dame zoekt werk 
als gezelschapsdame of 
bejaardenhulp bij oude-
re personen. met ref. en 
ervaring 24 op 24, 7 op 7 
met vervoer. Zone 03. Tel. 
0477/286 439

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-
wen en verbouwingen. 
Meer dan 20 jr. ervaring. 
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67
www.verbouwingenbenbogaerts.be

Ik zoek werk, electr., 
cleaning garden. Eng., 
french, It. 0466/256 056
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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

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

JAB Anstoetz is naast 
wereldleider in meubelen

en handgetufte tapijten.

gewenste afmeting. 
Alles wordt tot in 

 
www.HERFIL.be

Filip Meyvis 

JAB TAPIJTEN
graphic solutions 4 you

Van de Wiellei 33 • BRASSCHAAT • 03-651 41 78
ma-di-woe: 9-12 en van 13u30 tot 18 uur 

donderdag tot 19u30 uur • vrijdag 9-12 • zaterdag: op afspraak

De gezelligste winkel van Brasschaat

Open tijdens de koopdag op 7 juli 2019 van 13 tot 17 uur.

Openingsuren:
dinsdag tot en met vrijdag van
9.00u tot 12.30u -13.30u tot 18.00u
zaterdag van 9.00u tot 18.00u
maandag en zondag gesloten
Tel.: 03/653 33 11

Kookartikelen - Bamix - Gefu - Sus
Huishoudartikelen - Wesco - Dualit

Geschenkartikelen - Disney by Egan
Bestek en tafel - Portmeirion - Denby

Duurzame en milieuvriendelijke 
producten

Kom langs op zondag 7 juli en geniet van de vele zomerkortingen

Na 25 jaar actief te zijn geweest in de 
Brasschaatse gemeentepolitiek nam 
Steven Broos vanavond ontslag als 
gemeenteraadslid. Na iets meer dan 2 
legislaturen geeft Broos de fakkel door. 
’Soms moet je drastische keuzes ma-
ken. Volgend academiejaar wil ik terug 
gaan studeren. De combinatie gezin, 
werk, politiek én studeren is onmogelijk. 
Vandaar deze keuze.’
Steven zal na een schakeljaar starten 
aan de masteropleiding Opleidings- en 
Onderwijswetenschappen aan de Uni-

versiteit Antwerpen. ‘De kennis van deze opleiding kan ik dage-

Sint-Eduardusinstituut in Merksem.’ Steven Broos stapte in 1994 
in de politiek. Als toenmalig Vlaams Parlementslid vroeg ik hem 
om mee in een vernieuwingsproject te stappen in Brasschaat. 
Steven was toen voorzitter van de jeugdraad en groepsleider 
van scoutsgroep Jobertus. Later werd hij 10 jaar lang voor-
zitter van VU-ID. In 2000 kwam hij voor de eerste keer op bij 
de gemeenteraads¬verkiezingen. Hij werd toen vanop de 7de 
plaats net niet verkozen, maar als voorzitter was hij betrokken 
bij de beleidsdeelname van VU-ID met als schepen Wim Van der 
Steen. In 2006 werd hij verkozen als gemeenteraadslid en sinds 
2012 was hij fractieleider van Brasschaat 2012. 
Steven wordt als gemeenteraadslid opgevolgd door Kasper 
Vanpoucke.

GEMEENTERAADSLID STEVEN 
BROOS NEEMT ONTSLAG

0497 62 15 62
Augustijnslei 10 over post

 Da-
mes en heren, verwen 
uzelf  v. 1 uur. Pedicure 1 
pers. € 42, 2 pers. €70 a. 
huis met voetmassage. In-
gegr. nagels, eksterogen, 
lak, kalknagels. Manicure 
€25. Ervaring , enkel op 
afpraak 0496/908 029. 
Eva Strijbos

 
ervaren en lage prijs. 
0471/038 747

2 pers. slaap-
bank + 2 pers. bed incl. 
matras+bodem, nieuw. 
0479/381 137



SOLDEN IN B

Bredabaan 437 • Brasschaat

Bella Bolsa

-50%
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.

HEEL DE MAAND JULI SOLDEN
BIJ DE KRINGWINKEL BRASSCHAAT!

Bredabaan 651
2930 Brasschaat

*UITGEZONDERD SCHOON GOED

-50% OP ALLE DAMES- 
EN KINDERKLEDING*

Keurslager De Meulder is de ganse week doorlopend open,
behalve op donderdag. Op zondagen steeds tot 12u30.

Bredabaan 443 | Brasschaat
03 / 651.86.08 | www.keurslager-demeulder.be

Actie tot 21 juli

bij aankoop van 4 limousinburgers

GRATIS 

dé SHOPPINGTAS van Brasschaat

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 40 jaar  -

zowel staande, hang als antiek ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS
opgehaald en teruggeplaatst

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Ook alle goudsmederij
Oud-goudverwerking
zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG

 (over de Post) 

verhuist
naar Bredabaan 250

men

Laatste dag open 13 juli

MEGA KORTINGEN
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BRASSCHAAT

TOT -70% KORTING
Extra open

Maandag 1/7 van 10u tot 17u
Zondag 7/7 van 11u tot 17u

F A S H I O N
Voel je goed !

Bredabaan 832 • Brasschaat • Tel. 03 663 83 63 •     BOBO  Fashion
Open van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur 

Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35

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

easy to wear, easy to love

Guy Ophoff
Bredabaan 301 | 2930 Brasschaat | 03 651 78 54 | www.guyophoff.be

W

W
W

GU HOFF
.B

E

Het leven is aan de snelle….

-20% tot -50%
BREDABAAN 271 - T 03 283 83 22 - POULEPOULETTE.COM

HELE VAKANTIE OPEN

TOT -70% KORTING
Extra open

Maandag 1/7 van 10u tot 18u
Zondag 7/7 van 13u tot 17u

 15

Dream Beach
Bredabaan 332 | Tel. 03 645 19 99 | Brasschaat | dreambeach@telenet.be | www.dreambeach.be

GRATIS
VLAKKE LATTENBODEMS
t.w.v. € 350
bij aankoop van matras uit de Supreme Line Collectie.*

A mattress like no other

NÚ

2e ARTIKEL

50%
KORTING

*vraag naar de voorwaarden

*

* actie geldig t.e.m. 31/7/19

GRATISCOMFORTUPGRADE*

*vraag naar de voorwaarden
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Het INBO en Honeybee Valley vragen aan iedereen om uit te kijken naar de Aziatische hoornaar 
en waarnemingen te melden voor onderzoek en beheer. De Aziatische hoornaar is een inva-
sieve uitheemse wesp en vormt een bedreiging voor honingbijen en bestuivers. De overheid wil 
de impact van deze invasieve exoot zoveel mogelijk beperken.

Oproep deelname Vespa-Watch
Ga mee de strijd aan tegen uitheemse wesp die de honingbij bedreigt

Ook jij kan een steentje bijdragen door de ogen open te houden en bij het zien van een hoornaar 
of nest dit zo snel mogelijk te melden. Dit kan je doen op de website van de werkgroep Aziati-
sche hoornaar.

meldingen komen automatisch in de werklijst van de bevoegde brandweerzones terecht. De 
brandweer komt dan het nest vernietigen. Dit is gespecialiseerd en gevaarlijk werk waar je niet 
zelf aan kan beginnen.

Van de hoornaars hoef je zelf weinig schrik te hebben. De Aziatische hoornaar mag dan wel zeer 
agressief zijn als je haar nest verstoort, in de vrije natuur toont ze geen interesse in de mens. 
Met haar angel kan de hoornaar wel meermaals pijnlijk steken zoals andere wespen. Daag ze 
dus zeker niet uit!

Meer weten? www.vespawatch.be of vespawatch@inbo.be

Europese hoornaarAziatische hoornaar

Duitse wespHoningbij

ZWEM VEILIG!
Veilig zwemmen doe je sa-
men: zoals elk jaar vraagt 
Sportoase aan al haar klan-
ten, bezoekers, medewerkers
én bij uitbreiding iedereen 
die ergens deze zomer een 
zwembad, zee of plas induikt 
om extra aandachtig te zijn de 
komende zomerperiode.
De schooltijd zit er op en alle 
kinderen smachten, zeker met 
deze warme temperaturen, 
naar slechts één ding: een 
verfrissende duik in het water.
Maar een wateromgeving 
houdt altijd een klein risico 

in: reden ook waarom Sportoase vraagt om de komende zo-
mervakantie extra aandachtig te zijn voor alle kinderen die 
het water induiken.
Uiteraard kan en mag iedereen op de nodige oplettend-
heid van onze ervaren Sportoase-redders rekenen in de 
Sportoase-zwembaden, maar begeleiders, ouders, broers 
of zussen en eenieder in een water- of zwemomgeving zijn 
in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor al die kleine 
én zelfs grote zwemmers. Reden ook waarom Sportoase in 
aanloop van de zomervakantie maar wat graag een warme 
en positieve oproep doet naar iedereen om mee te waken 
dat al die kinderen én zwemmers een zorgeloze duik in het
water kunnen nemen. In onze zwemschool en dus ook tij-
dens de vakantiecursussen die we aanbieden tijdens de zo-
mer staat er standaard een ‘survival’-les op het programma, 
zo leren we kinderen op een juiste manier reageren in geval 
van nood.
Zwemmen doe je samen: laat ons dan ook samen waken, kij-
ken en aandachtig zijn naar iedereen die in het water speelt, 
zwemt of springt. Omdat iedereen, en zeker de kleinsten on-
der ons, recht heeft op een zorgeloze zomer vol waterpret.

Bredabaan
Brasschaat-Centrum

80 m²

Lage Prijs: € 990/mnd

WINKEL TE HUUR

Voor alle info: tel. 0476 328 864

IkBlijfThuis.be  wij werken voor ALLE ziekenfondsen 
Zo lang als mogelijk thuis blijven wonen met grote of  kleine hulpmiddelen! 

Rollators, Rolstoelen of seniorenscooters in volledige 
terugbetaling = € 0 of met de laagste opleg :info: 03 66 999 60 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 

 

Want een beetje klasse…kan geen kwaad! 
BREDABAAN 469 Wuustwezel, aan de stoplichten  (parking achter winkel) 

Din-Don-Vrij 14-18u   Woe 09-13u   Zat 10.30-17.00u 
 
 

HULPMIDDELEN & ADVIES door zorgprofessionals! 

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
DAGUITSTAP OOSTENDE : DROOM VAN PARELMOER   DONDERDAG 8 /08 Donderdag 8 augustus vertrekt 

toonstelling “ Dromen van Parelmoer “, volledig gewijd aan het werk van Ensor. Door de renovatie van het Antwerps 
Museum van Schone Kunsten, is een groot deel van de kollektie van Ensor naar het Muzee in Oostende verhuisd. 
In zijn geboortestad Oostende erfde Ensor van zijn oom een winkeltje van schelpen en souvenirs: vandaar de titel 
van de tentoonstelling “ Dromen van Parelmoer”. Naast marine-afbeeldingen en intimistische interieurs, is Ensor 

expressionistisch demasqué: hij onthult de ware boosaardige en lachwekkende aard van de mens. Ensor had een 

is er een plannetje van de uitgewerkte wandeling “ Street Art “: gigantische muurschilderingen – getekend door 
gekende “Street Art” artisten - zijn over heel Oostende te bewonderen. Met het plannetje kan u de wandeling – of 

Natuurgidsen regio Kalmthout

Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen is welkom!

Kalmthout. Gids: Jan Ingelbrecht

NL Thema: Tot aan de rand van de Brabantse Wal.- Gids: Han van 

* wandeling in samenwerking met Natuurpunt Noorderkempen
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is met vakantie

Onze volgende uitgave valt vanaf
maandag 5 augustus

weer bij u in de bus.

Ons kantoor
is weer geopend

vanaf maandag 29 juli

Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat
03 651 83 71

ze 3 disciplines uit de wielersport tot een goed einde brengen: 

-

-

-

N8 VAN BRASSCHAAT OP 
DINSDAG 3 SEPTEMBER

s e p t e m b e r 
wordt er weer 
gekoerst in 

-
-

lopen woens-

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

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

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)

garage te huur:  Au-
g u s t i j n s l e i  2 5 3 - 2 5 5 
te  2930  Brasschaa t 
90 euro /maand ver-
dere info via mail: na-
t h a l i e @ v a n e n d e . b e

Wij zoeken lieve betrouw-
bare naschoolse hulp voor 
2 kids (2j/4j) op di- en 
donderdag 15u-19u in 
Brasschaat. Kids ophalen 
van school/ crèche (rijbe-
wijs), eten maken en bad 
geven. Een hart voor kin-
deren? Bel 0499/865782. 

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

Gevraagd: Jong gepensi-
oneerde om gras te maai-
en en te wieden op een 
vast voormiddag, elke 
14 dagen. Ekeren-Donk. 
€13 per/u. 03/664 88 92 
(Telefoneren tussen 19u 
en 20u aub.)

Gezocht werk, huishoud-
hulp, poetsen, strijken, enz. 
Goede ref. 0484/500 433

Te koop: Elektrische mi-

0486/756 203 na 19 uur.

Huishoudhulp gezocht: 
eigen vervoer Wuustwe-
zel, Leemdreef elke don-
derdag van 9 tot 16 uur. Bel. 
03/666 68 99 Nederlands

Te koop Ant. kleinmeu-
belen, albasten, luster 
wegens verhuis.  Tel . 
0473/455 213 na 18u.

Alle uurwerkbanden
alle maten

alle kleuren
Paul v. d. Auwera

0497 62 15 62 

Gediplomeerde pedicure 
& manicure komt aan huis. 
Agnieszka. 0484/949 951

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

Terrasrenovatie: Aanleg 
en heraanleg van terras-
sen, plaatsen van tegels 
op balkons, uitslijpen voe-
gen + heropvoegen, enz. 
0491/883 597

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 

gebed 6x. p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-
mog. lijkt. Vergeet niet het 
H. Hart te danken met de 
belofte dit ber. te public. vr. 
de bekomen gunst. Dank. 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. M.C.

Zeer ruime keuze
KINDERARMBANDJES
zowel in wit als geel goud.

Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562

M 43j zkt lieve vr ts 20-70 
v relatie of latrelatie. 0486 
065 285

Vlaanderen Feest Paul 
Van Ostaijen  en de 
Vlaamse Beweging

Woensdag 10 juli 2019 – 20 uur 
Biboase, Bredabaan 407, Bras-
schaat Lezing door Matthijs de 
Ridder, schrijver en literatuurcriti-
cus In het kader van de Vlaamse 
Gemeenschap vertelt Matthijs de 
Ridder over de fanatieke strijd 
van Paul Van Ostaijen voor een 
zefstandig(er) Vlaanderen. We 
reizen met hem terug in de tijd van 
vlak na de eerste wereldoorlog in 
een sfeer van avant-gardisme en 
nationalisme. Deelname is gratis 
en iedereen is welkom!
Inschrijven via 03/650 03 60 of info.
bib@brasschaat.be Een organisa-
tie van de bibliotheek Brasschaat 
n.a.v.de 11-juli viering.

Minder Mobielen Centrale

Er is altijd iemand uit je buurt op zoek naar iemand die 
met hen even naar de dokter, een winkel, een woonzorg-
centrum, enz. wil rijden. Wij verzorgen het contact tussen 
onze leden en een groep vrijwilligers voor dit vervoer. 
Wil jij ook vrijwilliger worden bij de MMC, tegen kosten-
vergoeding (0,33 euro/km + omnium), en ons daarbij 
helpen? We zoeken ook vrijwilligers om met ons liftbusje 
(rijbewijs B) rolstoelgebruikers te vervoeren. Voor meer 
inlichtingen contacteer Bart Gijsel, coördinator MMC 
Brasschaat  Bart.gijsel@zorgbedrijf.be of 03 650 25 82
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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, kkn, terras van 15 m² met 
prachtig zicht op groen en vijver (ZO-oriëntatie), bdkr 
met bubbelbad en 2 slpks waarvan 1 met dressing. In 
de kelderverdieping 2 individuele bergkelders en auto-
stnplts. Dak vernieuwd en geïoleerd in 2018. EPC: 209
€ 269.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT         BRASSCHAAT           TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SINT-JOB IN ‘T GOOR

KAPELLEN

EKEREN

HOEVENEN

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.
€ 99.000

DURENTIJDLEI 100
Zeer mooie woning, TIP TOP in orde, met op het 
gelijkvloers de living, keuken, bergplaats een ruime 
tuin met terras en garage. Op de 1ste verdieping 
zijn er 3 slaapkamers en een badkamer. De woning 
heeft ook nog een zolder. Uitstekende ligging in een 
rustige omgeving! EPC: 294

€ 1.150

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

€ 169.000

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

VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Verzorgd en netjes onderh. app. in aangenaam gebouw.
Living ca. 50 m², voll. inger. eetkkn en bdkr, apart toilet en 3 
ruime slpks, terr. voor- en achteraan. Bwjr 1990. Opp. ca. 135 
m². Recente renov.; verw.-ketel, ramen met hoogrend.-be-
gl., dak conform.EPC is nog van voor de renovatiewerken.
Gunstig gel. in centrum nabij winkels, scholen en openb. 
vervoer. Park van Brasschaat en ‘Peerdsbos’ EPC: 233
€ 298.500

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

MOLENAARSTRAAT 50 GLV
Rustig en in het centrum gelegen gelijkvloersapparte-
ment met als indeling een inkomhal, living, keuken, 1 
à 2 slaapkamers en een badkamer. Met garagebox. 
In de nabijheid van winkels, openbaar vervoer en 
scholen. Te moderniseren. EPC: 399

€ 139.000

DE BORREKENSLEI 55
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, inpandige 
garage en mooi aangelegde tuin in centrum. Aan-
gename ligging nabij winkels, scholen en openbaar 
vervoer. Het ‘park van Brasschaat’ en Peerdsbos op 
wandelafstand. EPC: 427

€ 295.000

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

€ 345.000

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

BRASSCHAAT

MERKSEM

STABROEK

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

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

MAX HERMANLEI 177
Charmante landelijke HOB met 5 à 7 slaapka-
mers, inpandige garage, voor- en achtertuin, in 
aangename en kindvriendelijke woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’, nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer, dit alles op kleine afstand van 
het centrum. Ook ideale woning voor ‘samenge-
steld’ gezin. EPC: 565
€ 415.000

STABROEK
SMOUTAKKER 26
Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers, 
garage en tuin van 170 m² gelegen in een rustig 
straatje vlakbij het centrum van Stabroek. Alle 
nutsvoorzieningen zijn individueel. EPC: 819

€ 163.000

(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
LINDENDREEF 20
Prachtig gelegen perceel bouwgrond met opper-
vlakte van 2 236 m² geschikt voor het bouwen van 
een open bebouwing. Perceelbreedte bedraagt 33 
meter. Rustige en groene woonomgeving nabij het 
centrum van Putte-Kapellen. Vlotte verbinding naar 
autostrade. EPC: 49

€ 379.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
MIKSEBEEKSTRAAT 95/1
Zéér verzorgd, instapklaar, ruim app. met 3 slaap-
kamers en inpandige garage. Bouwjaar 2000. 
Bijzonder goed onderhouden appartement met 
leefruimte van 40 m² op massief parket, modern 
ingerichte keuken voorzien van alle apparatuur, 
badkamer en apart toilet. Ruim achterterras met 
mooi open zicht. Mooie gelegenheid !!! EPC: 119
€ 340.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

€ 209.000
(VG-WG)

(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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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

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

PORTUGAL

TE KOOP
deel van dorp

± 70 huizen of 
70 bouwplaatsen
(Serra de Estrela)

0495/504 635
www.portugaltekoophuizenenander.be

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

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

Goud terug goedkoop 
maar niet voor lang meer

bevoorraad u nu!
Augustijnslei 10 over post

0497 62 15 62

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

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat, app.3de ver-
diep, grote living, slaap-
kamer, dressing of bureel, 
bergplaats, balkon, onm.
vrij, € 685 + € 75 kosten 
(water-lift) tel 0470/313 126

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

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

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

Nieuwe collectie van 
Flanders designers 

te bekijken
Paul v. d. Auwera

03 652 17 77

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

Man zoekt tuinwerk , 
schoonm., huishoudwerk. 
0466/288 626

Te huur: Gr. gemeub. 
mod. studio Schoten C. 
€550. 0495/214 041

Op maat maken van 
alle uurwerkbanden

0497 62 15 62 

Poetsen van trappen 
groot en klein. Bel naar 

0498/938 711 
tom.wuyts1@telenet.be

Ik zoek tuinwerk, schil-
deren. Engelse les, wisk. 
0499/135 872

Ik zoek werk tuinwerk. Tel. 
0465/746 931 - 0486/619 
068

Te koop: Jongenfiets € 
50 zo goed als nieuw. 
0474/525 276

Vrijdag 21 juni, de langste dag van het jaar, was voor de deelnemers van ‘Wandel je Fit’ hun mooiste dag van het jaar! Tien weken 
lang bouwden zij samen en inclusief hun wandelafstand op van 5 naar 20km. Geen hindernis was té zwaar: de rolstoelgebruikers 
kregen een duwtje van de ervaren wandelaars én de minder validen overtuigden de validen om hun grenzen te verleggen. Het was 
dan ook een zeer gelukkige schepen van sport Adinda Van Gerven die alle deelnemers een mooi diploma en aandenken overhan-
digde.

DIPLOMA-UITREIKING ONDER EEN STRALENDE ZON
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! Kom langs in onze showroom en geniet van onze zomerse voorwaarden !

bouwverlof

BRASSCHAATSTEENWEG 290  - KALMTHOUT

BOOMSESTEENWEG 892 - WILRIJK MAANDAG tot VRIJDAG van  9 -18 uur 

ZATERDAG van 10 - 17 uur 

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.com

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

Elk jaar is voor Ludentia Sport het tornooi hét hoogtepunt voor het seizoen badminton, zwemmen 
of zaalvoetbal. Dan kunnen zij aan hun familie en vrienden, en aan elkaar, tonen wat ze waard zijn, 
waarvoor ze regelmatig naar de trainingen komen, en hoe knap hun prestaties wel zijn. Met de hulp 
van onze trainers en begeleiders – die dit allemaal belangloos, gratis en voor niets doen, waarvoor 
dank – hebben gasten van Rotonde, OLO, Monnikenheide, de Albe, de Vijver en anderen weer de 
bekers en medailles verdiend. En nu een verdiende vakantie! Op de foto, na het tornooi badminton, 
herken je wellicht ook ere-schepen Hugo Vanderbecken, en huidig schepen voor de sport Adinda 
van Gerven, die onze gasten kwamen aanmoedigen en ondersteunen.

TORNOOI LUDENTIA SPORT

KLEIN EN GROOT 
RENOVATIEWERK
Interieur, exterieur, 
bezetten, gyproc, 
isolatie, tegels, 

elektriciteit, 
schilderen, 

ramen, deuren, 
speciale projecten.

0496/781 768
zibi.arte@gmail.com
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Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

Bouwbedrijf J. Valckenborgh    .A.B.V.B

STARRENHOFLAAN  5  -  2950  KAPELLEN
TEL. (03) 660 14 20 - FAX  (03) 605 36 04 - www.valckenborgh.be 

Reeds 90 jaar de beste kwaliteit in:
Villa’s • Appartementen • Industriebouw • Verbouwingswerken • Binnen- en 

Buitenschrijnwerk • Kantoor- en winkelinrichting • Restauratiewerken • Zwembaden

Wij zijn op zoek naar ervaren stielmannen met passie voor hun beroep.
Daarom zijn ook 50-plussers meer dan welkom !

• Kraanman
• Meestergast metser
• Metser
• Schrijnwerker

Bent u werklustig en heeft u veel ervaring, gelieve zich dan te melden
op onze burelen of op het nr. 03/660.14.20.

WIJ BIEDEN: 

•  Goed loon

•  Werven
 ten noorden

 van Antwerpen

GEVRAAGD:

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

Leegmaken
van 

huizen

INBOEDEL
OPRUIMING

EINDELIJK LEEG
0484/429 232

GROTE JAARLIJKSE 
ROMMELMARKT

t.v.v. Samana (ziekenzorg) 
aan de Kerkedreef in Bras-
schaat Maria-Ter-Heide 
op zondag 15 september 
van 10 tot 17u. Prijs: € 
3 per meter. Opbrengst 
voor de verkoper. Inlich-
tingen en inschrijvingen 
Betty Germain 03/663 
38 80. Bij afwezigheid 
Rita Wens. 03633 21 65 

Schilderw., plam., bezett., 
tegel., dakw., isol. €10 p.u. 
of afgespr. Prijs. 0485/585 
825

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

Tuinaanleg - onderhoud,
 snoeiwerken, renovatie 

van tuinen
Ronny Kanora
0477 306 423

Te koop: Scootmobiel 
Calypso, heel goede 
staat. Weinig gereden, rijd 
35km ver - 12km p/u met 
batterijlader. Vaste prijs € 
650. gsm 0495/321 939

Inboedels opruimen 
bel vrijblijvend 0478 536 719

59 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Opruimen inboedels. 
Leeg van kelder tot zol-
der. Bel 0473 883 938

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

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

Alle weken iets
in aanbieding 

Kom eens kijken,
steeds de moeite bij
Paul v. d. Auwera

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

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

Te huur te Gooreind. App. 
verd 1, liv., kkn, badk, 
wc, 2 slaapk. en gar. Vrij: 
1/9/2019. Tel. 0494/989 221

Ik zoek werk. Cleaning 
babysit, massage, ironing. 
0465/611 812.

Zoekt u een loodgie-
ter? Bel Koen 03/663 
60 79. Ook voor klei-
nigheden

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

Uurwerkbat ter i j t jes 
v e r v a n g e n :  J u w e -
l ie r  Denys&Co.  Bre-
d a b a a n  2 4 6  B r a s -
schaat. 03/430 20 83

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Te koop: Aanhangwagens 
als nieuw, Open, Dicht, 
Bache. Wagen achter mo-
bilhome. ROCA zandvliet. 
ook weekends.INFO? 
0473/193 453. 

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

www.beenaerts.be • Gsm: 0499/102673
info@beenaerts.be

Beenaerts 

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

In het gemeentehuis heeft de gemeente Brasschaat vrijdagnamid-
dag tientallen mantelzorgers in de bloemetjes gezet. Want dag-
dagelijks zetten zij zich onvoorwaardelijk in voor de zorg van een 
familielid of kennis. Het gemeentebestuur wenste hen daarvoor 
uitdrukkelijk te bedanken via deze ‘dag van de mantelzorger’. De 
mantelzorgers werden in het atrium van het gemeentehuis verwel-
komd door schepen Karina Hans. Zij bedankte namens de burge-
meester en collega schepenen de aanwezige mantelzorgers voor 
hun enorme inzet. De deelnemers konden genieten van een kop 

de kookploeg van Open Huis Kabas. Daarnaast konden de deel-

komingen en poets- en karweidienst. Iedereen kreeg een map met 

gemeente Brasschaat zet verder in op de steun aan mantelzorgers 
met een eigen mantelzorgpremie. Wie hier meer informatie over 
wenst kan contact opnemen met het nummer 03 650 29 30 of een 
afspraak maken met de dienst pensioenen en tegemoetkomingen.

BRASSCHAATSE MANTELZORGERS 
IN DE BLOEMETJES GEZET KLOKKEN ATELIER

Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
0497-62 15 62

Huis te koop: Lage Kaart 
3slpks, 2 badk, studio ga-
rage. Nu verlaagde prijs. 
€269.000. Tel. 0496/998 
544

Man zoekt werk, tuin, 
schilder, loodgieter. Tel. 
0497/231 373

Snoeien en vellen gevaar-
lijke bomen, hoogtewerker 
en hakselaar. Snoeien 
van hagen. Gratis prijsof-
ferte. Tel 0470/03 75 16

Herstell ingen en ei-
gen ontwerpen: Ju-
we l ie r  Denys  &  Co. 
Bredabaan 246 Bras-
schaat. 03/430 20 83

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

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

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

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
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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

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.
KALMTHOUT: Beeklei 1 - Bungalow-woning met 2 slaap-
kamers, hal , keuken, woonkamer, badkamer, zolder, 
garage, veranda, tuin met waterput.

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

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

 

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

Berchem, Rysheuvelsstraat 10/12:
Gedeeltelijk gerenoveerd appartement met autobox in de wijk “Pulhof”.  Inkomhal, 
berging, 1 grote slaapkamer met terras en 1 iets kleinere slaapkamer, badkamer met 
lavabo, ligbad en aansluiting voor wasmachine/droogkast, een aparte toilet. Lichte 
woonkamer, vernieuwde keuken, houten ramen met dubbele beglazing, rolluiken aan 
de achtergevel, ruime privatieve kelder en Individuele verwarming met recente conden-
satieketel. Dak en lift van het gebouw zijn conform. EPC 142 kWh, elektrische keuring 
conform, K.I.: € 951 (VG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 8168050)
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Het was reeds de vijfde maal en dus stilaan een traditie dat het ondertussen Eu-
ropees spelende R Antwerp FC op bezoek kwam in het Louis De Winterstadion 
van Kfc Brasschaat. De allereerste  oefenpartij van het nakende nieuwe voetbal-
seizoen werkte “de ploeg van’t stad” tegen de  in tweede provinciale uitkomende 
jongens van KFC Brasschaat af onder een blakende zon en in een zo goed als 
volledig volgelopen stadion. Het ongewone aanvangsuur van 11h was dus geen 
struikelblok voor de talrijk opgekomen fans om er een sfeervolle en gezellige 
middag van te maken. De wedstrijd begon met de aftrap door burgemeester Jan 
Jambon en eindigde in een logische 0-3 overwinning voor de rood witte uit Deur-
ne. De genodigden en sponsors konden vooraf genieten van een uitgebreide 
brunch. De eerste supporters werden reeds om 9u. in het park gesignaleerd. Ook 
de aanwezigheid van talrijke Antwerp Legends werd zeker gesmaakt, dank aan 
Jonas de Roeck, Rudi Smidts, Cisse Severeyns, Marc Van Der Linden, Barry 
Budts en Dennis Fraeyman voor jullie aanwezigheid. Bij KFC Brasschaat nam 
speler Mats Verdy noodgedwongen afscheid van het actief meespelen maar we 
wensen hem alvast veel succes in zijn nieuwe functie als teammanager. Via deze 
weg willen wij onze sponsors en vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet alsook 
het bestuur, spelers en supporters van RAFC om van deze wedstrijd een traditie 
en onderlinge vriendschap te willen maken. KFC Brasschaat en R Antwerp FC 
maak er een topseizoen van en tot volgend jaar.

WEDSTRIJD KFC BRASSCHAAT - RAFC DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 750.000 € 365.000

€ 275.000,- € 279.000 € 319.000

€ 145.000

TE KOOP:
Merksem, Akkerbouwstraat 101

TE KOOP:
Brasschaat,  Bredabaan 773

TE KOOP:
Sint-Job-in-’t-Goor, Brugstraat 159

TE KOOP:
Berendrecht, Prelatenstraat 42

TE KOOP:

TE KOOP:

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

app-gebouw 4 app en 4 gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:248 kWh/m²

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

app 2eV 3 slpk staanpl 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:253 kWh/m²

instapkl EW 3 slpk tuin 
Nvg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:414 kWh/m²

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

EW 3 slpk dubb gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:246 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
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WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

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

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

6-7/07 Mertens Els 0478/259 198

13-14/07 Bart Danneels 03/290 63 27

20-21/07 Haemels Karin 0475/846 436

27-28/07 Slegers Cathy 0476/467 337

3-4/07 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

6-7/07 Slegers Cathy 0476/467 337

13-14/07 Pauwels Dirk 0468/211 404

20-21/07 Mertens Els 0478/259 198

27-28/07 Slegers Cathy 0476/467 337

3-4/07 Pauwels Dirk 0468/211 404

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 
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts

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

Papier

MAANDAG   15
DINSDAG   16
WOENSDAG 17
DONDERDAG 18
VRIJDAG     19
ZATERDAG   20

Ophaling huisvuil juli

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    22
DINSDAG    23
WOENSDAG 24
DONDERDAG 25
VRIJDAG      26
ZATERDAG   27

Ophaling huisvuil juli

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Papier

MAANDAG   29
DINSDAG   30
WOENSDAG 31
DONDERDAG 01
VRIJDAG     02
ZATERDAG   03

Ophaling huisvuil augustus

Rest-
Afval

rode
straten

PMDGFT

Papier

MAANDAG   05
DINSDAG   06
WOENSDAG 07
DONDERDAG 08
VRIJDAG     09
ZATERDAG   10

Ophaling huisvuil augustus

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

GFT

Papier

Ophaling huisvuil juli

Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   01
DINSDAG   02
WOENSDAG 03
DONDERDAG 04
VRIJDAG     05
ZATERDAG   06

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

Ophaling huisvuil juli

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Papier

Papier

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

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…
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BEVEILIGING IS 
BELANGRIJK VOOR 

IEDEREEN!

Echte inbrekers maken natuurlijk exact dezelfde overweging. Geen 
enkele villa, appartement of rijhuis is heilig voor deze professionals. 
Statistieken bewijzen dat ze met gemak tot de tweede of zelfs derde 
verdieping geraken, zonder (brand)ladder.

Wim Staessens, zaakvoerder van Taki, beveiligingsspecialist in 
Brasschaat, hoort vaak van mensen dat er bij hen toch niets te stelen 
valt. Dat klopt niet helemaal! Er zit waarschijnlijk wel een briefje van 
50 euro in je portemonnee. Of er ligt een juweel dat nog van je oma 
was in je nachtkastje. Als inbrekers een paar keer per dag inbreken 
in particuliere woningen of bedrijven, dan halen ze met gemak een 
mooie buit binnen.

Beveiliging is daarom belangrijk voor iedereen! Eens je inbrekers op 
bezoek hebt gehad, is je veiligheidsgevoel weg voor een lange tijd. 
De inbrekers hebben in je privé gezeten, in de kinderkamers. En weg 
is weg, dat juweel met grote emotionele waarde, of de spaarcenten. 
En dan is er nog de schade die inbrekers aanbrengen aan ramen en 
deuren en de bende die ze achterlaten. Inbrekers trekken al je kasten 
leeg, te beginnen in de slaapkamer en dressing.

Privé is privé, en dat bescherm je in eerste instantie met raam- en 
deurbeveiliging. Daar kunnen de vakmannen van Taki je bij helpen! 

Je woning of bedrijf beveiligen is een investering. Maar, een betere 
beveiliging zorgt ervoor dat inbrekers niet aan je spullen komen. 
Privé blijft privé. Net dat veiligheidsgevoel is onbetaalbaar. En door je 
huis van een professionele beveiliging te voorzien, bekom je ook een 
korting op je woonpolis.

Stel, je bent je huissleutels verloren. Daar sta je 
dan, voor je eigen voordeur. Hoe zou je in je eigen 
huis ‘inbreken’? Langs welk raam of welke deur ge-
raak je binnen? Het keldergat misschien? De kan-
telpoort van de garage? Het slaapkamerraam op 
kiepstand? Of gewoon een stevige duw tegen de 
voordeur die nog een verouderd slot heeft?

Advies nodig? 

Loop even binnen op 
de Bredabaan 340 in 
Brasschaat of contacteer 
Wim Staessens op 
03 646 13 78 voor een 
afspraak bij je thuis.
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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, Peter Benoîtlei 54
Nieuwe woning in rustige woonstraat 
ca. 357m².
E 50 Gvg Gmo Wg Vv Gvkr 
€357.725

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

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

€449.000

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
€749.000

Onze jarenlange ervaring 

maakt het verschil!

Vraag nu een 
vrijblijvende schatting 
op 03 646 66 55!

Donksesteenweg 87-89  Brasschaat
INVEST BUILDING 6 appten.
E50 Vg Gmo Wp Gvv Gvkr
€1.799.000

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

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

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


