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Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
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RADO CAPTAIN COOK AUTOMATIC

De klassieker uit 1962 stond model voor 
dit nieuwe Captain Cook uurwerk. 
Deze pionier is zijn tijd ver vooruit 
met het baanbrekende 
plasma hightech keramiek 
waarvoor Rado wereldberoemd is. 
Komt u deze Rado eens polsen?
                                        - Luc Spooren -

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 633 09 88
info@o-j-h.be  -  www.o-j-h.be

Bredabaan 1003 - 2930 Brasschaat

Formation Suite
DE PUURSTE VORM VAN GELUID

Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide - Tel. 03/663 37 33 - www.teletechnics.be

KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

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

De Beste Prijs = 

EEN ADRES

www.BUGA-AUTO.be / 

STOCKDEALS

NIEUWE COLLECTIE

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS
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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 energieJaak Coveliersstraat 7
2170 Merksem

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

Spelend Frans leren!Elke week 1 uurtje
Samen met Taal Plus

in BRASSCHAAT of in MORTSEL
woensdag of zaterdag

van 6 tot 16 jaar (6 niveaus)
Bijzonder leuke en leerrijke lesjes

Speels • attent • stijlvol • professioneel
 Reeds de 23ste jaargang! 

Info: 03/353.19.66 / info@taalplus.be / www.taalplus.be

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

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

Kom langs op ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 SEPTEMBER
tussen 10 en 16u en ontdek BeweegStudio 
Brasschaat onder het genot van een glaasje
fris en een gezonde snack! 
Een van onze gemotiveerde coaches zal je met plezier uitleg 
geven, samen een start moment inplannen en je begeleiden tot 

OPENDEURDAGEN
14 & 15 september

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

Verpleegkundige geeft professionele massage

praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11 
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Massage op maat

www.massagevanuitmijnhart.com

VINTAGE DA VINCI
5 oktober 20u. 500 jaar geleden stierf Leonardo Da Vinci, een groot 
renaissancekunstenaar en dat willen we graag in de verf zetten met 
muziek, zang, toneel met tekenaars ter plekke, met een kaartlegster, 
met vertellingen, met foto’s, tekeningen, schilderkunst en een grote 
bewegende vogel... De avond wordt geanimeerd door onze Maestro 
di Cerimonia Luc Geysen. in zalen Born en Thijs aan de Hemelhoeve, 
Park van Brasschaat. Meer info bij Madeleine Nieuwlaat 0486/895 054
Kaarten reserveren via www.echtgebeurd.be/contact

Vrouw zoekt poetswerk, 
oppas voor jong en oud. 
0486/944 454 

Te koop: 10m³ droog 
brandhout, 25 euro per 
kuub. 0476/266 050

Schilderw., dakgoot, gevel 
en badk. renovaties, Cerdi 
plakken. 0484/063 094

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Ook zaterdag en 
zondag. 0486/430 828

Topligging rustig app. 
te huur. 1-2 pers. 1eV., 
lift, 2 slpk, ter. a. gemeen-
tehuis Brasschaat 
Tel. 03/651 77 68

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

Te huur: kapellen hoog-
boom landhuis liv-kk-2sl-
ga knappe ligging vanaf 1 
dec. t. 03/664 50 14 

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

www.denys-co.be

Kapper aan huis!! Veel 
ervaring + lage prijzen. 
0471/038 747

Spaans. Info Tel. 0494/265 
289 of e-mail: 
dagelsenjef@telenet.be
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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

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 

Welkom in de familie
van zij die te snel groot worden
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Zorg nu al voor hun fi nanciële toekomst.
Voor ze écht groot zijn. Kom langs en ontdek onze 
mogelijkheden om te sparen voor je kinderen.

Meer info op argenta.be/jongeren.

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

GREENPAN STELT VOOR
MAKE THE SWITCH!
Geniet nu van speciale kortingen

GEZOND KOKEN IN
EEN GEZONDE GREENPAN?

1. Natuurlijk?
 Natuurlijk! 2. Minder CO2 3. We like it hot! 4. Keukenheld

 voor elke dag

Hou je van een premium look & 

feel? Deze pan heeft een elegant 

design, is gemaakt van extra dik

aluminium en heeft een ergono-

mische roestvrijstalen hand-

zorgt bovendien voor

 professionele

 bakresultaten! 

Switch promo’s!

MAKE THE SWITCH SET

(1+1 GRATIS)

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

2 dames zoeken poets-
werk, strijken, afwas res-
taurant. 0487/684 128

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

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

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

Een vakkundig schil-
der-behanger voor uw 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz.. Maak ge-
bruik van kwaliteirsverven 
zoals Sikkens, Boss en 
Sigma. gsm: 0479/28 49 

mans@telenet.be btw: BE 
0889 211 965 

Strijk ophalen en terug-
brengen met diensten-
cheques. 0476/631 335. 
Tanja

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02



Brasschaatse Film,     Nr. 37,     11-9-2019  4

DENNIE DAMARO FANDAG
& CD-VOORSTELLINGZONDAG 6 OKTOBER 2019

RUITERHAL - GEMEENTEPARK  - BRASSCHAAT

Aanvang: 14.30u tot 18.30u (deuren 13.30u)
Volwassene: € 18 (incl. CD-single)
Kinderen -10j.: € 5 (incl. CD-single)
Geen ticketverkoop vooraf (enkel aan de zaal de dag zelf)

Info: 0477 253 195 - www.denniedamaro.be

DENNIE DAMARO  •  DE ROMEO’S
SAM GOORIS

GARRY HAGGER • LUC CAALS
MICHA MARAH • STEVE TIELENS

SALIM SEGHERS • INGRII

Renoveren verlichting: 
Herbekabelen van luch-
ters en staande lampen, 
vervangen stekkers en 
schakelaars, installatie 
snoerdimmer, enz. Gsm: 
0475/796 512

Te koop: Ruime goed 
onderhouden woonhuis 
(4slpk) met aanpalende 
weide 3800m². 0474/321 
349

Te huur: Hanendreef 
Brasschaat, leuk app. 2e 
verd., woonk met voll. ing. 
open keuken, 1 slpk + ex-
tra slpk op zolder. voll. 
inger. badk. met ligbad, 
groot terras ZW-gericht. 
Vrij 1 dec. €650/mnd. al-
les incl. T. 0486/465 767

Oprit of terras? www.
p d s b e s t r a t i n g e n . b e 
04747/719 651  

Te koop: Eengezins-
woning + garage., Hoge 
Kaart 19 Brasschaat. 3 
slpks, afgewerkte zolder 
met vaste trap en po-
tentieel. Terrein: 366m². 
Ruimte 132m². Z à ZW 
natuurlijke tuin. VP 
325.000€ bespreekbaar. 
Tel 0479/99.41.81

Te koop: Strips, 
stripreeksen, dvd-series. 
0486/503 194

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

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

Te koop: Gereedschap, 
machines voor hout, 
bouw, metaalverwerking. 
0486/503 194

Leerkracht lager on-
derw. (20 j erv.)geeft bij-
les/huiswerkbegeleiding 
aan huis,+extra did. mate-
riaal indien nodig,geduld 
en pos. aanmoediging. 
0478/612 651 

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

Te huur: 2 slpk. app. Veld-
str. 8/1, onm. beschikb. 
Gsm 0479/381 137

Te koop: 2pers. bed, com-
pleet dennenhout. Nieuw 
€145. 0479/381 137

herstel-
lingen, vernieuwing, ook 
kleine werken. Gratis prijs-
opgave. 0474/204 607

Opruimen van huizen, 
appart.,  garage, enz. 
Kleine afbraakwerken. 
0474/204 607
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

SANI-DUMP MERKSPLAS SANI-DUMP ANTWERPEN SANI-DUMP GEEL
Steenweg op Hoogstraten 72a Bredabaan 1303c Schoten/Antwerpen Snelwegstraat 9 Geel/Westerlo

Naast de MediaMarkt Aan rondpunt/Watertoren

Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op www.sanidump.eu

Dé speciaalzaak in sanitair en tegels? Dat 
is Sani-Dump. Wij verwezenlijken dan ook 
met plezier elke sanitaire droom die je hebt. 
Badmeubelen, designsanitair, stoomcabines, 
whirlpoolbaden, douchewanden, kranen, 
tegels en nog zoveel meer. In ons uitgebreide 
aanbod vind je vast en zeker wat je zoekt! 

SANI-DUMP

What’s in a name 

Vergis je niet... Het enige wat wij dumpen, 
zijn de prijzen! Ons aanbod bestaat voor 
100% uit gerenommeerde A-merken, maar 
dan wel aan betaalbare prijzen.  

De goedkoopste, altijd  

Hoe het komt dat wij de beste merken aan 
de beste prijzen kunnen aanbieden? Dat is 
simpel. Wij kopen in grote hoeveelheden 
aan en dat heeft een positieve invloed op 
de prijs. We bieden dus geen oude collecties 
of gebrekkige producten aan. Integendeel. 
Bij ons vind je enkel de nieuwste trends en 
kwaliteit van de bovenste plank.  

Héél ruime toonzaal  

Omdat we graag de klant een ruime keus 
willen bieden om met eigen ogen alles te 
bekijken, zijn onze showrooms dan ook 
extra ruim. Kom dus gerust langs om de 
verschillende mogelijkheden te ontdekken 
en je te laten inspireren. Het professionele 
advies geven we je er graag bij! 

De grens over  

Met meer dan 40 vestigingen over heel
Nederland, dragen we ons succes nu ook de 
grens over. Onze locaties in België vind je terug 
in Antwerpen, Geel-Westerlo en Merksplas. 
Op elke plaats mag je dezelfde ruime keuze en 
uitstekende service verwachten. 

Professioneel advies  

Onze adviseurs staan steeds klaar om je met 
plezier verder te helpen. Weet je niet waar te 
beginnen ,heb je iets specifiek in gedachten 
of ben je op zoek naar een origineel idee? 
Hun expertise zorgt altijd voor het mooiste 
resultaat. 

Gratis 3D-voorstelling 
 Een project gepland, maar wil je graag eens 
weten hoe dat er in het echt gaat uitzien? 
Geen probleem! Bij ons kan elke klant 
terecht voor een gratis 3D-voorstelling. Wij 
bezorgen je dus niet alleen een voordelige 
prijsofferte, maar zoeken ook uit wat het 
beste in jouw plan past en stellen dat visueel 
voor.  

Meer informatie vind je op www.sanidump.eu of op onze Facebookpagina.

BESPAREN OP JE SANITAIR?
SPRING EENS BINNEN BIJ SANI-DUMP!

Enkel A-merken 
 Ons assortiment bestaat enkel uit A-merken 
van de beste kwaliteit zoals onder andere
 Grohe, Sphinx en Villeroy & Boch.  
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Dromen 
komen uit
Geniet nu van voordelen 
op de Original boxspring

Brasschaat • Bredabaan 515
T 03 653 03 60 • ma-za 10u-18u 

di gesloten • Open op zondag van 13u-17u
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Original boxspring
nu tijdelijk voor

€ 2.245
i.p.v. € 2.495
180x200 cm, stofgroep A, vlakke boxspring met 
spiraalbodem, 2 Inizio matrassen en hoofdbord Dublin
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-45%

19,99

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

201937BRAS - Geldig van 11/09 t.e.m. 22/09/2019

Wij zijn open van 
MAANDAG tot ZATERDAG van 9u.tot 18u. 

VIA HUBO.BEVIA HUBO.BE

OMVORMBAAR TOT WERKBANK!

 GEGALVANISEERD REK 
“HEAVY DUTY” 
180 x 90 x 40 cm 
 - 5 legplanken
- max. 250 kg per legplank. 
 893134 

PER PALLET (66 ZAKKEN) 

=€4,29/ZAK!

 PELLETS 15 KG 
-  80% loof- en 
  20% naaldhout 
   549466 

PER PALLET (66 ZAKKEN)

=€4,59/ZAK!

 - 100% naaldhout.   
 590876 

 OSB 3 244 x 59 cm 
- 12 mm 
 - tand en groef. 
 907501 

36,99

4,39
4,79

4,79
4,99

-22%
7,79

9,99

0,29/KG

0,32/KG

*  Bij afgifte van deze bon of bij gebruik van de code “CU8KEEMJ” online, 
krijgt u éénmalig 15% korting op het volledige assortiment. 

* Geldig tot 22/09/2019 * Max. 1 bon per klant. 
*  Niet cumuleerbaar met andere kortingen, folderprijzen, gashoudende producten,

Hubo-cadeaukaart en de “Box&Go”-pakketten

CU8KEEMJ -15% 
OP ALLES

KORTINGBON

BRASSCHAAT

Geldig tot 22/09/2019
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WAAROM NOG WACHTEN?

VIND ALLE ANTWOORDEN OP JE VRAGEN OVER DE TOEKOMST VAN MOBILITEIT OP MOBILITEITSGIDS.BE

FIFTY-FIFTY
50% KORTING

OP 100% VAN DE OPTIES*
OPENDEURWEEKEND

OP 14 EN 15 SEPTEMBER

CO2L/100 KM G/KM SUV 3008 : 5,0 - 8,0 • 132 - 181 | SUV 5008 : 5,0 - 8,0 • 132 - 181 (VOLGENS WLTP-NORM) 
Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fi  scaliteit van je wagen.       *Aanbieding geldig van 01/09/2019 tot en met 30/09/2019 op alle fabrieksopties van het Peugeot-gamma, uitgezonderd nieuwe 208, 508 Berline en 508 SW en uitgezonderd accessoires

Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be

VAN DONGEN EN GEMA Molenstraat 100 - 2960 Brecht - Tel. 03 313 85 22
www.peugeot-brecht.be

NIEUW
ADRES

Werft aan:

Voor zaterdag
variërende uren

Mail je c.v. naar:
info@patisseriemanus.be

of neem telefonisch contact op via
0496 128 766

KEUKENHULP
FLEXIJOB

KAPELLEN

BEWEGEN IS MEDICIJN

BODY-BOOST

ERGOTHERAPEUTE & PERSONAL TRAINER
MASTERCLASS

TOTAL BODY WORKOUT
Voor wie?
Voor mensen die preventief hun rug willen versterken, hun houding en 
conditie willen verbeteren, maar ook meer weerstand, stressbestendiger, 
verbeterd coördinatievermogen en minder ontstekingen willen.

www.rugschoolcarmen.be
Tiltechnieken, workshops en personal trainingen enkel op afspraak.
BRASSCHAAT:
1. Hemelhoeve, polyvalente zaal, Gemeentepark
 vrijdag 9.30 u. en 10.30 u.

2. Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31
 woensdagavond om 20.30 u.

Ook lessen te Mortsel

Lessen starten 18 september 2019

OPENDEURDAGEN 
TE BRASSCHAAT EN MORTSEL 

vanaf 24 september tot en met 4 oktober 
Voor meer info: Mevr. Carmen Winkelmans-Van Baelen,

Tel. 03/455 63 74 • carmen.van.baelen@telenet.be

TIP: Positief denken
overtuiging geeft kracht



1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen

ZONDAG 16/09 OPEN VAN 13U-17U 
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

ZONDAG 15/09 OPEN VAN 13U-17U 
Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur 

Ruime gratis parking bij de winkel

 Opendeur Opendeur
15% korting

Dit weekend

op gans de collectie

Fila

Boo

DL Sport

Cypres Hispanitas

Romagnoli
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12-13-14-15 september12-13-14-15 september
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Nieuws heet van uw warme bakker!

Je ruikt hem wel, maar je ziet hem niet. De 
oven draait immers op volle toeren achter 
de schermen.

Voortaan zullen niet enkel de papieren 
zakken kraken, maar ook de pistolets erin. 
Dat noemen we pas kraakvers. Als jij een 
bestelling plaatst en aangeeft wanneer je 
die komt ophalen, dan steken wij tijdig 
onze oven aan. Zo kan jij bijvoorbeeld ’s 
avonds nog in een ovenverse pistolet 
bijten. Begin je al te watertanden? Er is nog 

-
ken bakken en afwerken. Met veel liefde 
vullen we ze met pudding of bestrijken we 
ze met een chocoladelaagje. Dat is de kers 
op de taart, of beter de glazuur op een 

Zin in ovenverse pistolekes? Volg je neus tot bij Bakkerij 
Mortier. In onze winkel op de Hoogboomsteenweg staat sinds 
28 augustus een gloednieuwe oven te blinken. 

Dus voor dagelijks brood, zondagse pistolets 
en zoete zondes één adres: Hoogboomsteen-
weg 28. De heerlijke geur en warme glimlach 
krijg je er zomaar bij. Wij kunnen dat hier wel 
op papier zetten, maar je komt het beter met 
eigen zintuigen ontdekken.

Onze nieuwe winkeldames doen alvast 
hun uiterste best!

Wist je trouwens dat je ook online kan 
bestellen?  Surf via de smartphone of 
computer naar bakkersonline.be , zo 

omzeil je een lange wachtrij.
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 4,6 – 5,6 (l/100km) NEDC  105 – 129 (g/km) NEDC
 5,1 – 7,0 (l/100km) WLTP  133 – 160 (g/km) WLTP

Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04). www.mazda.be.
Info en voorwaarden op mazda.be. Afgebeeld model: All-New Mazda CX-30 SKYCRUISE in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. Wat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot betreft, vestigen wij er uw aandacht op dat de homologatie nog niet is afgerond 
en dat de cijfers in dit document niet de officiële cijfers zijn. De definitieve cijfers kunnen lichtjes afwijken van de gepubliceerde cijfers. Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light 
Vehicle Test Procedure). Tijdens een overgangsperiode (tot eind 2021), moeten de constructeurs nog een theoretische NEDC-waarde (gecorreleerde NEDC genoemd en berekend uit de WLTP-waarde) melden om de vergelijking mogelijk te maken met voertuigen 
gehomologeerd voor september 2018. Tot het einde van de overgangsperiode kan de overheid de gecorreleerde NEDC-waarden aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid kan echter reeds voor afloop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde 
hanteren voor belastingdoeleinden hetgeen tot een verhoging kan leiden van de belastingen rond de aankoop en het gebruik van het voertuig. De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende 
concessiehouder en Mazda zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovenvermelde evoluties en wijzigingen. Indien u graag meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder. V.U.: Mazda Motor 
Logistics Europe NV, handeldrijvend onder de naam Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

ALL-NEW MAZDA CX-30 
GEZINSUITBRE IDING B I J  MAZDA

De jongste telg in de Mazda-familie combineert de vloeiende lijnen van een coupé met het stoere karakter van een SUV. 
Compact vanbuiten, ruim vanbinnen: helemaal op maat van de stad én van uw leven.

ONTDEK HEM VANAF  14  SEPTEMBER IN  ONZE SHOWROOM!

GARAGE DE MEYER Miksebaan 132 - 2930 Brasschaat
03 651 59 31 - www.garagedemeyer.be

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

Raamdecoratie,tezamen 
met uw zetels, mooi op  
elkaar afgestemd, het is 
perfect mogelijk.
Stores, sierpanden 
of sluitgordijnen, 
binnenzonnewering.   
Plicé-, paneel- en 
rolgordijnen.
Wij staan garant voor 
een perfecte confectie 
en plaatsing.

 
www.HERFIL.be

Filip Meyvis

RAAMGARNIERING

Florema
Bloemen en planten
Bruids- en grafwerk

Nieuwe workshop bloemschikken:

Roses behind wooden bars
op  26 september  2019

Meer informatie via facebook of in de winkel
Reserveer tijdig uw plaats.

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

ENERGYmix (cardio, taibo, zmb, BBB) v.a. € 3/les 
Ma. 20u00:  Ekeren, Basisschool, Kruisboogstraat 49
Wo. 20u00: Brasschaat, Mater Dei, Vagevuurvelden 105

03/653 05 61 • hilde.janssens@pandora.be • (Lic. LO)

FIT & FUN
OP 16 EN 18 SEPT.GRATIS LES

KWB Driehoek
KOKEN ONDER MANNEN Herfst 2019

De lessenreeks start op dinsdag 17 (groep I) en donderdag 19 (groep II) september om 19.30u in het 
Drieheem - Rerum Novarumlei 47 te Brasschaat. Je maakt onder de deskundige leiding van Linda 
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INFORMATICA & GRAFISCHE TECHNIEKEN
DIGITALE FOTOGRAFIE | FIETSHERSTELLER  
ENGELS | FRANS | ITALIAANS | SPAANS 
CAD | KANT | KLEDING | PERSONENZORG 

... 

VOLWASSENENONDERWIJS 
JA! OOK VOOR JOU!

ONTDEK EEN WAAIER AAN OPLEIDINGEN

ZET JE DROMEN IN DADEN OM 

INLICHTINGEN 
03 605 15 24 | 03 235 99 24

www.lbconderwijs.be 
LESLOCATIE TE BRASSCHAAT, KALMTHOUT,  

BERCHEM EN DEURNE

www.lbconderwijs.be

Stap of loop je mee op zondag 29 september 2019 samen als de 
‘Pinkstappers’? Je steunt het goede doel en je hebt een leuke dag met 
vrienden en familie...
Natuurlijk willen wij als Lingerie An de grootste groep zijn en dat moet 
lukken met meer dan 3 duizend 

Doen jullie ook mee?
Schrijf je dan in om mee met onze groep ‘de Pinkstappers’ te wandelen 
(3km) of te lopen (6km). Onze teamcaptain is Frank De Boeck die alles in 
goed banen zal leiden.Inschrijven kan via:
https://www.think-pink.be/nl/acties/it/code/it/42 • Teamcode: BDE05

Meer info over het evenement vind je op:
   JA AR

cele
brate

19
69

 -
 2

01
9

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Verhuizen hoeft niet. 
Ouder worden en thuis blijven wonen 

kan prima in alle luxe & comfort.

Blijven genieten in uw eigen vertrouwde omgeving  

met het oog op uw privacy en rust.  

Thuishulp Koningshof biedt dé oplossing.

Onze missie is het bieden van persoonlijke hulp, gezelschap, 

opvang & ondersteuning én het ontzorgen van uw familie en 

mantelzorgers. Een vast en vertrouwd gezicht omringt u met 

aandacht, topservice en een warm hart.

Elke vraag is uniek. Het antwoord steeds op maat.

Een gespecialiseerde slaap- & waakdienst hoort hier ook bij. 

Wil je meer info of een afspraak? Contacteer ons via  

0492/722 240 of thuishulp@residentie-koningshof.be

benader een ieder zoals je zelf benaderd wil worden

Zin om deel uit te maken van ons team? Neem contact op met 

Yolande Helsen via thuishulp@residentie-koningshof.be
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Ben jij gebeten door de boeren-
stiel en haal je voldoening uit het 
begeleiden van mensen met een 
arbeidsbeperking? 
Dan bieden wij je een unieke kans 
om te werken én te wonen op de 
kinderboerderij te Brasschaat.

zoektKinderboerderij 

We beloven je dat je niet enkel hooi 
op je vork zal nemen: 

- Zo stuur je onze arbeidszorgmedewerkers 
  aan en werk je dagelijks samen met elkaar
- Als grote dierenvriend voeder en verzorg je de dieren 
- Waak je over het imago van de boerderij en het teamaspect 
- Buiten de openingsuren vervul je een conciërge functie en draag 
  je als boer zorg voor je dieren en de infrastructuur. 

Staan je laarzen al klaar en hoor je de koeien luidkeels loeien? 

Schrijf je als de bliksem in voor onze infosessie op 23 september 
door te mailen naar info@aralea.be. We verwelkomen jullie graag 
om 18.30u op Kinderboerderij Mikerf, Mikhof 25 te Brasschaat.

boer

Lees de volledige vacature op vdab.be 
of op onze website: www.aralea.be

O
O
G
S
TF
E
E
S
T

Zondag 15 september van 14-17u
Mikhof 25 - Brasschaat

GRATIS TOEGANG

Oogst
feest

v.u. A
ralea vzw

, G
raaf Reusensdreef 2, 2930 Brasschaat

kinderboerderij@aralea.be - www.aralea.be

 
Verkoop groenten, fruit  

en verse boerderijproducten: 
brood, hoeve-ijs, gin, melk- en fruitproducten

Vers appelsap 
Ambachten, klompenmaker

Natuurverenigingen
Vertellingen voor kinderen

Muziek

a
ra

le
a 

TA
LE

N
T  V

O
OR  W

ERK

Ben jij gebeten door de boeren-
stiel en haal je voldoening uit het 
begeleiden van mensen met een 
arbeidsbeperking? 
Dan bieden wij je een unieke kans 
om te werken én te wonen op de 
kinderboerderij te Brasschaat.

We beloven je dat je niet enkel hooi 
op je vork zal nemen: 

- Samen met je collega’s stuur je onze 
  arbeidszorgmedewerkers aan in het boerderijwerk 
- Je bent verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren  
  en het onderhoud van de infrastructuur 
- Je waakt over het imago van de boerderij en het teamaspect 
- Na de werkuren vervul je een congiërge functie en sta je in  
  voor de zorg van de dieren (melken, voederen,…)

Staan je laarzen al klaar en hoor je de koeien luidkeels loeien? 

Schrijf je als de bliksem in voor onze infosessie op 23 september 
door te mailen naar info@aralea.be. We verwelkomen jullie graag 
om 18.30u op Kinderboerderij Mikerf, Mikhof 25 te Brasschaat.

zoekt
Kinderboerderij 

boer

Check de volledige vacature online op 
www.vdab.be & www.aralea.be

Vanaf 6 jaar (tot 106 jaar) ben je welkom in Academie Noord,
gemeentelijke academie voor beeldende kunsten van
Brasschaat, Essen, Schilde, Stabroek en Wuustwezel.

Alle info over inschrijvingen voor het schooljaar 2019/2020
vind je op www.academie-noord.be of bel naar 03/646 47 30

Zin om te tekenen, schilderen, drukken, boetseren, fotograferen… ?
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DORPSDAG 2019

Thema: 75 jaar bevrijding
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Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal

Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS 

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

De nieuwe groep van jong CD&V Wuustwezel vindt veiligheid 
voor de schoolkinderen duidelijk belangrijk. In de campagne van 
“Veilig terug naar School” deed deze gemotiveerde groep van 
jongeren, onder leiding van voorzitster Ilke Pompen, een actie 
om alle octopuspalen en de verkeersborden in verband met de 
schoolomgevingen opnieuw proper te maken in hun gemeente. 
Zo wordt de gemeente weer een stuk veiliger en trekt dit op-
nieuw de aandacht van alle weggebruikers.

SCHOONMAAKACTIE
JONG CD&V WUUSTWEZEL

Gevraagd

WINKEL-
DAME

evt. gepensioneerd
Voor 

DROOGKUIS 
PRESSING 
te Brasschaat

0475 240 888

VZW +3 Taalcursussen: NIEUWE CURSUS DUITS
Goed nieuws. Op donderdag 3 oktober start VZW+3 met een nieuwe cursus Duits voor beginners. 
Onze enthousiaste leraar, de heer Hugo Defrenne, wil een praktische cursus aanbieden met de 
nadruk op spreken. Inschrijven kan op het secretariaat van de Remise, Graaf Reusensdreef 1 te 
Brasschaat en dit elke werkdag tussen 9 en 12u en op dinsdagnamiddag ook tussen 14 en 16u.
Oui, je parle Français. Op maandag 7 oktober start VZW+3 een nieuwe cursus Frans. Een ideale 
instapcursus voor absolute beginners maar ook voor hen die hun kennis willen opfrissen. Inschrijven 
kan op het secretariaat van de Remise, Graaf Reusensdreef 1 te Brasschaat en dit elke werkdag 
tussen 9 en 12u en op dinsdagnamiddag ook tussen 14 en 16u. Nieuwe cursus in de Remise: As-
sertiviteit 55+. Opkomen voor jezelf en tegelijkertijd rekening houden met de andere of de omgeving.
VZW+3 organiseert 5 lessen op vrijdagnammidag van 13.30u tot 16.00u van 4 oktober 2019 tot en 
met 22 november 2019. Inschrijven kan op het secretariaat van de Remise, Graaf Reusensdreef 1 
te Brasschaat en dit elke werkdag tussen 9 en 12u en op dinsdagnamiddag ook tussen 14 en 16u.

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf  v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. € 45, 2 pers. €80 
a. huis met voetmassa-
ge, evt. vernis. Ingegr. 
nagels, eksterogen, lak, 
kalknagels. Manicure €25. 
Ervaring , enkel op afpraak 
0496/908 029. Eva Strijbos

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

Calpe te huur: Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
zonkant, gr. terr. zeezicht, 
tv-Vl., wifi, alle comfort, 
foto’s. 03/326 13 87 v. eig.

Te  koop gevraagd: 
Paarden en ponny’s. Tel. 
0498/714 812

Oprit zonder onkruid? 
Vast gevoegd? 
0474/719 651 

Ik zoek werk: Huishou-
delijk werk of gezelschap. 
0498/829 257

Zaaien van nieuwe 

0487/715 534

Alle minigraafwerken, 
buizen leggen, tuin om-
spitten. Gratis offerte. 
0487/715 534

Autostaanplaatsen te 
huur centrum Brasschaat 
contact 0473/249 720 

eindpunt in Brasschaat
Muziek- en orgelliefhebbers 
uit Brasschaat en omgeving 
worden op hun wenken be-
diend met orgelfietstocht De 

Ekeren op zondag, 22 sep-
tember steekt voor één keer 
de gemeentegrens over en 
heeft zijn eindpunt in de Heilig 
Hartkerk, Sint Huibrechtlei 
5, 2930 Brasschaat voor be-
zoek aan en bespeling van 
het Thomasorgel.  Wie de hele 

aan de Sint-Laurentiuskerk, 
Schoonbroek 101 (hoek Leer-
wijk), 2180 Ekeren voor be-
zoek aan en bespeling van het 
gerestaureerde Bremserorgel 
(17de eeuw) uit het voormalige 
polderdorp Wilmarsdonk. Het 

GEVRAAGD:
STUDENTEN

voor zaterdag, zondag

WINKELBEDIENDE
13 u./week

voor verkoop in 
een banketbakkerij

Bakkerij Van hunsel
Patio Donk

03 645 04 47

Gelijkvloers achter 
oud gemeentehuis, 

ruimte voor vrij beroep 
met autostaanplaats 

in garage. 

Donksesteenweg 10 
2930 Brasschaat

TE KOOP

0475/659 637

Garageverkoop  te 
Gooreind - Wuustwezel 
Het Geleeg, Mansionstraat, 
Grotstraat, Pastoor de Witstraat, 
Pijlkruidstraat, Watermuntstraat, 
Zeggestraat en Zuringstraat  
Zaterdag 14 september 2019 
organiseert het buurtschap   Het 
Geleeg   in onze straatjes onze 
5de Mega-garageverkoop van 
10 tot 16u u. Wat kan gekocht 
worden? Bloempotten, speel-
goed, kleding, schoenen, deco-
ratie, cd s en dvd s, meubeltjes 
(stoelen, kastjes, krukjes, enz. 

zen, tuinspullen, werkgerief, 
antiek, kookspullen, elektronica, 
koperen en tinnen spulletjes, 
verlichting. Kortom alles waar 
de bewoners van af willen! Het is 
niet de bedoeling hapjes of drank 
te verkopen. Elke deelnemer 
maakt een standje aan huis, met 
een paar ballonnetjes of vlagge-
tjes zijn de deelnemers zichtbaar 
voor de bezoekers. Een vraag? 
Een berichtje kan je laten bij: 
Anick - het.geleeg@gmail.com

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, hagen. Gr. 

Tekenen voor beginners. 
Info: 0472/883 227, huise-
lijke sfeer.

officiële inspeelconcert van 
dit uitzonderlijk instrument is 
pas voorzien begin 2020 maar 

stocht krijgen al een kleine 
primeur. Om 15 u 45 maakt 

stop in de Sint-Theresiakerk 
(Ekeren-Bunt), Waterstraat 
16, 2180 Ekeren-Bunt voor 
bezoek aan en bespeling van 
het De Vylderorgel, ooit nieuw 
gebouwd door de restaura-
teur, Bert De Vylder, van het 
bovenvermelde Bremserorgel. 

om 16 u 30 in Brasschaat in 
de Heilig Hartkerk (Vriesdonk) 
In iedere kerk wordt er uitleg 
gegeven over het aanwezig 
orgel, is bezichtiging van nabij 
mogelijk en krijgen de deelne-
mers een aantal muziekstukjes 
voorgeschoteld. Het einde is 
voorzien om 17 u 15. Deelname 
is gratis. Inschrijven hiervoor is 
niet nodig. De verplaatsing mag 
iedereen ook maken met eigen 
wagen. Parking is aanwezig in 
de omgeving van de kerken. 
Info : www.orgelekeren.be en 
orgelekeren@gmail.com
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

In het Gunfi re Museum aan de Licht Vliegwezenlaan loopt 
nog tot maart volgend jaar een zeer merkwaardige ten-
toonstelling over de V-bommen die na de Bevrĳ ding door 
de Duitsers op onze regio en dus ook op Brasschaat wer-
den gedropt. Historicus Koen Palinckx zorgde als voorzit-
ter van het War Heritage Institute samen met de gemeente 
voor de uitwerking. 
De bezoeker krĳ gt er een zeer realistisch beeld van wat 
die V-1 en V-2-bommen hebben aangericht. De ouderen 
onder ons zullen zich zeker nog herinneren hoe akelig de 
stilte was toen de V-2-bom aan het neerkomen was.
Zeer interessant in de tentoonstelling is de kaart met daar-
op de aanduiding van alle plaatsen waar V-bommen zĳ n 
neergekomen. Wie goed kĳ kt, zal misschien merken dat 
er een is gevallen in zĳ n of haar achtertuin. In totaal zĳ n er 
ongeveer 180 neergekomen met 78 dodelĳ ke slachtoffers 
tot gevolg.
Bĳ  de rondgang ontmoet de bezoeker ook een schitteren-
de replica van een V-bom. Een reeks foto’s tonen de schade 
die door de bommen in Antwerpen werd aangebracht. Tĳ -
dens ons bezoek hoorden we de oudere bezoekers meer-
maals de hoop uitdrukken dat de jeugd hier ook eens een 
kĳ kje komt nemen. “Deze verschrikkelĳ ke episode uit de 
Tweede Wereldoorlog wordt maar al te vaak vergeten. Na 
de Bevrĳ ding was er natuurlĳ k vreugde en euforie, maar 
heel wat ellende zat er nog aan toe komen.
Men kan na het bezoek aan de tentoonstelling meteen ook 
een kĳ kje nemen in de permanente collectie van het Gun-
fi re Museum. Ook daar staan indrukwekkende objecten die 
veel verder terug gaan in de tĳ d. 
De Aëroclub en Perron Noord zullen de dorstigen met ple-
zier ontvangen. Een Brasschaatse biertje op het terras met 
zicht op het vliegveld – het oudste ter wereld nota bene – 
kan deze historische dag afsluiten.

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

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

www.denys-co.be

Te koop: Marklin Sprint 
racebaan,± 50m bnl + 
18auto’s + veel toebh. potk 
780eu 0486 065 285

Te koop: Aanhangwa-
gens okkasie dvrs geslo-
ten model, sommige kast-
wagens als nieuw. ROCA 
zandvliet. Ook weekends. 
0473/193 453

MARBELLA: Prachtig 
huisje goed gelegen, 2 
slpk, 2 bdk, zwembad, 
airco. www.casa-azuro.
be - 0475/422 934

Wel 100 vrienden op fa-
cebook en twitter, maar in 
het weekend zit je alleen 
thuis? Kom eens uit je 
kot en maak echte vrien-
den in plaats van virtuele. 

vereniging vanaf 45 plus. 
Bel Marc 03/216 12 82 
of mail denaeyermarc@
telenet.be

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

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

Te huur in Wuustwezel: 
Grote garage 120m² ge-
schikt o.a. voor opslag van 
auto’s. €250/mnd. 03/669 
72 80

Bezetten, tegelen, af-
braak, schild., tuinwerk, 
betonneren. 0483/720 562

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

Man 43j zkt lieve vr v lat-
relatie of relatie lftd 30-65j 
0486 065 285

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Pedicure Eline komt bij u 
aan huis. pedicure: nagels 
knippen/ verzorgen, eelt 
verwijderen, eksterogen/
probleemnagels behan-
delen. korte voetmassage 
Pedicure + pronails so 
polish Tel: 0499693661 
voor uw afspraak

Te huur: Gedeeld mag. 
Schoten 50m², € 300/mnd. 
0473/848 463

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

Te koop: Strips, 
stripreeksen, dvd-series. 
0486/503 194
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De drie zingende zussen Elisabeth, Gabriëla en Alexandra 
uit het Antwerpse, ook de ‘zusjes Vinken’ of ‘Finches’ ge-
noemd, zijn inmiddels gekend. Ze speelden in 2016 voor 
een volle GC Kadans. En nu zijn ze terug.
De magische blend van hun stemmen, hun originele inter-
pretaties van de betere songs en hun enthousiasme leve-
ren een gevarieerd en ontroerend programma op. Samen 
met de fantastische muzikanten, worden popsongs van 
Adele, Florence & the Machine, Rihanna, Amy Winehouse 
en andere toppers tot hun essentie herleid. Elisabeth, Ga-
briëla en Alexandra zullen in GC Kadans weer het beste 
van zichzelf geven.  Muzikaal worden zij onder meer bege-
leid door de magistrale gitarist David Piedfort, ook actief 
bij de Scabs en the Piet Van den Heuvel Band. Hij is tevens 
muziekleraar in de muziekacademie van Wuustwezel.  
Reserveren:  www.curieus-wuustwezel.be

Curieus Wuustwezel en dualthlonclub ’t Wezels Omslagpunt organiseren 
vrijdag 27 september 2019 – 20u15 – GC Kadans Wuustwezel

FINCHES SPEELT  MAGIC BLEND II (concert)

3 X 2 GRATIS VRIJKAARTEN
Sms naar 0477/60 79 81, met vermelding: Finches – Kadans 
– lezer Brasschaatste Film + 
naam / adres / e-mailadres. 
Speciaal voor de lezers van de

KD Service bvba
Personenvervoer op maat van bedrijven

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding 

EEN CHAUFFEUR
Personenvervoer voor 4-daagse werkweek (zondag tot woensdag)

 Functie - eisen:

 - Rijbewijs B met als pluspunt bezit van medische keuring
 - Flexibiliteit (geen 9 to 5 job)
 - Ervaring en kennis haven van Antwerpen is een pluspunt

 Wij bieden:

 - 4-daagse werkweek aan full-time verloning
 - Extra-legale voordelen

INTERESSE?
Bel 0475 716 874 of mail voor afpsraak naar kds.md@telenet.be

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71

 Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. 
Zaterdag en zondag gesloten.

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of 
sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken 
op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend aan de 
adverteerder. Opname van advertenties betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie 
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.

 niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen 
van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker 
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis 
aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.                                 Oplage: 24.500 ex. 

BOXEN EN MAGAZIJNEN

vanaf 35€/maand.

WWW.HUUR1BOX.BE  
KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

DANS MET ONS MEE !
Hou je van mooie

muziek en bewegen?

Kinderdans 
Internationale dans
van 20.00 tot 21.00u
Vlaams en Europese dansen

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM ! 

2930 Brasschaat.

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

0475/522 146
T/F 03/663 46 65

KRAANMAN GEVRAAGD

Te huur:

  

Pet reno ,  a lgemene 
b o u w o n d e r n e m i n g , 

Te huur: Garage, Oude 

0495/214 041

Te huur: 

10 okt. 0495/214 041

59 jarige man zoekt 

Ik let op uw huisdieren 

003 363 356 33 61
Poolse mannen doen 
renovatiewerken:

Te huur:

kk., badk./douche, kl. terr. 

Verwijderen van
stronken zonder al te veel 

Te huur: 

50 42

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen:
&Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83

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

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

Alg. renovatiewerken, 

vakwerk. 0484/993 359

Schilderwerken 

Ik zoek  a l le soorten 

0465/979 519, Ela

Dubbele garage te 
huur:
put, droog, elektr, water, 

03/337 13 51

Te huur:

1e V. 2 slpk, terr., gar., 

T. 03/651 77 68

Te huur:

0475/381 970

Pianist verzorgt een 

0496/746 756

Gezocht: 

verzorger. 5 dagen/week. 
0477/402 425

Te koop gevraagd:

wagen wenst te verkopen. 

baar (7d7 en24h /24h) 

Alle pleisterwerken, 

0468/328 347

Goedkoop verwijderen 

Leegruimen 

715 534
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DRIES DE BONDT SNELT NAAR 2E OPEENVOLGENDE
OVERWINNING IN DE N8 VAN BRASSCHAAT

Lars Boom
werd de winnaar van de tijdrit

Timothy Dupont schreef met
overmacht de puntenkoers op zijn naam

Het afsluitende criterium werd bijgeschreven 
op het plameres van Florian Sénéchal

Dries de Bondt heeft zich voor de tweede 
keer op rij op het hoogste trapje van het 
eindpodium van de Sportoase N8 van 

verzamelde Dries in de 3 disciplines de 
-

tende criterium zou beslissen of hij dan 
wel Florian Sénéchal de hoofdprijs zou 

voor de “over all” winnaar, wordt de N8-

Voorwaar een heel mooie avond voor een 
sportman!
Voorafgaand aan de koersactiviteiten 
kreeg de Brasschaatse schooljeugd tradi-
tioneel weer de gelegenheid een toertje 

Het competitieve luik van de dag werd op 
gang getrokken met het kampioenschap 

-
aerts het laken naar zich toe in de sprint 
voor Tars Vermorgen en uittredend kam-

PITTAMAN Daddy Cool, snackproducent uit Schoten
zoekt voor onmiddellijke in diensttreding:

PRODUCTIE-MEDEWERKER M/V
Wat vragen wij u:

 • de uitvoering en controle van het productie- en inpakproces
 • het naleven van alle regels ivm hygiëne, veiligheid en milieu
 •
 • een goede kennis van de Nederlandse taal

Wat bieden wij u:

 • 
 • een correcte verloning naar de graad van verantwoordelijkheid
 •
 •

POETSHULP VOOR BURELEN M/V
Wat vragen wij u:

 •
 • het naleven van alle regels ivm hygiëne, veiligheid en milieu
 •
 • een goede kennis van de Nederlandse taal

Wat bieden wij u:

 •
 • een correcte verloning 
 • elke vrijdag in de voormiddag (4u)

CV en motivatie sturen naar: talent@daddy-cool.be
Pittaman bvba - IZ Kloosterveld - Zagerijstraat 27 - 2900 Schoten - 03/633.55.00

Wij zoeken

KELNER
voltijds

KOK
voltijds

POETSVROUW
part-time

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03
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functie: je maakt deel uit van het ICT-team dat instaat voor de installatie en het beheer 
van het volledige informaticanetwerk. Je houdt van het oplossen van dagdagelijkse 
informaticaproblemen en het ondersteunen en begeleiden van gebruikers.

profiel: bachelordiploma informatica of elektromechanica OF 4 jaar ervaring in praktische 
ICT-werking.

Wil je meebouwen aan de leefomgeving van de gemeente Brasschaat?
Wil je werken voor een dynamisch bestuur met respect voor de work-life balans?

 
Ontdek alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job 
via www.brasschaat.be en klik door naar actueel/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):

DESKUNDIGE 
ICT
• Niveau B1-B3
• Contractueel
• Voltijds
• Onbepaalde duur

Schrijf je uiterlijk online in op 22 september 2019. Enkel wanneer we samen met jouw 
kandidatuur een motivatiebrief, cv, een kopie van je diploma en een recent uittreksel van 
het strafregister ontvangen, wordt jouw kandidatuur in aanmerking genomen voor het 
verdere verloop van de selectieprocedure.

DANKBETUIGING
Wij danken iedereen voor de grote belangstelling,

mooie woorden, prachtige bloemen,

na het overlijden van

Fernanda Nijs
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,

maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en vergroot de moed om verder te gaan.

Mathieu Wouters, 
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

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…

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)

140 jaar al wordt er muziek gemaakt bij De Jonge Scheuten in 
Wuustwezel. Dat viert de jarige harmonie met een feestweekend 
op 4 en 5 oktober in GC Kadans. De geschiedenis van De Jonge 
Scheuten gaat terug tot 1879, vertelt de trotse voorzitter Seppe 
Vanlerberghe. “Onze aparte naam ‘De Jonge Scheuten’ hebben we 
ooit van een onderpastoor in Wuustwezel gekregen, toen op korte 
tijd verschillende muziekverenigingen werden opgericht in deze 
streek. Brecht was de stam, Loenhout de takken en Wuustwezel 
de Jonge Scheuten”. Vandaag telt de bloeiende muziekvereniging 
ruim 60 muzikanten. Huidig dirigent is Raf Van Looveren, vroeger 
zelf muzikant van het orkest, nu als solo-cornettist werkzaam bij het 
harmonieorkest van de Gidsen, één van de beste harmonieorkes-
ten van Europa. Sinds 2001 hebben De Jonge Scheuten ook een 
jeugdorkest ‘Resisto’, wat zoveel betekent als ‘we gaan ervoor’. 
Het jeugdorkest met ook maar liefst 25 leden staat onder leiding 
van Sander van der Kloot, zelf muzikant bij Harmonie De Jonge 
Scheuten en professioneel slagwerker. Naast de muzikale werking 
organiseert Resisto ook allerlei leuke en groepsvormende activitei-
ten. Beide orkesten halen tijdens het feestweekend alles uit de kast 
om de 140ste verjaardag van De Jonge Scheuten te vieren. Op 
vrijdag 4 oktober staan vanaf 19.00u Jeugdorkest Resisto en Re-
ginald & De BosBeesten(Feestband voor kinderen) op het podium. 
Samen brengen ze een knotsgek verhaal over de directeur van de 
dierentuin die een feestelijke dag in de zoo beschrijft doorheen ver-
schillende hilarische liedjes waarin het jeugdorkest deel uitmaakt 
van de begeleidingsband én van de personages in de dierentuin. 
De voorstelling NAAR DE DIERENTUIN is geschikt voor grote en 
kleine rakkers van 2 tot 12 jaar en hun familie en ze duurt ongeveer 
70 minuten. Op zaterdag 5 oktober brengt het Koninklijk Harmonie-
orkest De Jonge Scheuten om 20.00u een feestelijk programma 
met dito muziek onder de titel #DJS140, The story continues …: 
Enkele speciale gasten zorgen ervoor dat het een heel feestelijk 
concert zal worden. Sopraan Nathalie Denyft en klarinettiste Elise 
Bevers zijn de solisten van de avond. Zandmuze Colette Dedyn 
maakt live zandtekeningen op het podium tijdens enkele muziek-
stukken. Stand-upcomedian en ‘foute vriend’ JeronDewulf praat de 
avond aan elkaar met de nodige humor.
Feestweekend in GC Kadans
• 4 oktober 19.00u: ‘Naar de Dierentuin’ door Jeugdorkest Resisto 
en Reginald & De BosBeesten(Feestband voor kinderen) onder lei-
ding van dirigent Sander van der Kloot
• 5 oktober 20.00u:  ‘#DJS140, The story continues …’Door Har-
monieorkest De Jonge Scheuten met Nathalie Denyft, Elise Be-
vers, Colette Dedyn en JeronDewulf onder leiding van dirigent Raf 
Van Looveren. Tickets en info: bij de muzikanten, reservaties@
dejongescheuten.be. www.dejongescheuten.be - facebook.com/
dejongescheutenwuustwezel

HARMONIE DE JONGE SCHEUTEN 
VIERT 140STE VERJAARDAG MET 

DUBBELCONCERT

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER
Wij vinden jouw 

grote liefde 
B-loved 

RelatieBureau 
Nr 1 van BE 

+32 474 263 751

ALLEEN?
LIEVER MET 2?

www.b-loved.com

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

0491/883 597

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

Man zoekt tuinwerk, 
schilderwerk en klusjes. 
0488/591 112
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
JOZEF MULSSTRAAT 42 - 2DE VERD
Goed gelegen appartement te Merksem (+- 91m²) 
op de 2de verdieping met als indeling een inkom-
hal, living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en 
terras achteraan. EPC: 688

€ 140.000

MERKSEM
DEURNSEBAAN 7
In het centrum van Merksem gelegen rijwoning met 
op het gelijkvloers een grote garage/magazijn-
ruimte (78m²). Op de eerste verdieping is een living, 
open eilandkeuken, een ingerichte badkamer, 1 
slaapkamer en achteraan een ruim nieuw terras 
(18m²). Instapklaar! Op wandelafstand van winkels,
openbaar vervoer en scholen. EPC: 822
€ 169.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT         BRASSCHAAT       TE HUUR 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

EKEREN        TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SINT-JOB IN ’T GOOR

MERKSEM

KAPELLEN       TE HUUR

KAPELLEN

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor 
verblijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 
m². Aangename ligging in een groene woonomg. 
op kleine afstand van centrum. Mogelijke bebou-
wing van max 60 m² met bijkomend verdieping en 
kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m². 
Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting.
€ 99.000

LAGE KAART 285
Verzorgd en instapklaar 2 slaapkamerapparte-
ment met garage. Aangename woonomgeving 
in Brasschaat-Kaart nabij winkels scholen en 
openbaar vervoer. EPC: 214

€ 715

VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Zéér verzorgd en netjes onderhouden app in aangenaam geb..
Living ca. 50 m², voll. inger.eetkkn en bdkr, apart toilet en 3 ruime 
slpks, terr.voor- en achteraan. Bouwjaar 1990. Opp. ca. 135 
m². Recente renov.; verwarmingsketel, ramen met hoogrend. 
begl., dak conform.EPC is nog van voor de renovatiew..Gunstig 
gelegen in centr. nabij winkels, scholen en openb. verv.. Park 
van Brasschaat en ‘Peerdsbos’ op kleine afstand. EPC: 233
€ 298.500

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

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

€ 295.000

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 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

€ 299.000

LAGE KAART 256
Leuke gezinswoning met 3 slaapkamers, ruime 
living, ingerichte keuken en badkamer, inpandige 
garage en tuin. Aangename woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels en scholen. Ideaal 
voor starters. EPC: 440

€ 269.000

HOOGBOOMSTEENWEG 13
Ruim appartement met 2 grote slaapkamers, 
autostaanplaats, berging van 15 m² en terras. 
Gunstig gelegen bij winkels, scholen en openbaar 
vervoer. EPC: 417

€ 199.000

KLOOSTERSTRAAT 53
Gezellig verzorgd appartement met living, badka-
mer met ligbad, ingerichte keuken en 1 slaaphoek 
en fietsenberging. Direct beschikbaar. Vaste kosten 
zijn inbegrepen. EPC: 131

€ 590

ANTWERPSESTEENWEG 81 - 4DE 
Modern gerenoveerd (2016) dakappartement 
met veel lichtinval en mooi uitzicht gelegen in het 
centrumvan Kapellen omvattende ruime living met 
recent ingerichte open keuken, badkamer met lig-
bad,gastentoilet en grote slaapkamer met toegang 
tot het terras. Individuele kelder. Lift aanwezig.
Beschikbaar vanaf 01/12/2019. EPC: 665
€ 695 + € 150 kosten

ANTWERPSESTEENWEG 86
Recent en energiezuinig appartement met 2 
slaapkamers en groot terras (ZW) gelegen in het 
centrum van Kapellen. Lift aanwezig. Mogelijkheid 
om garagebox bij te huren. Beschikbaar: 15 
augustus 2019. EPC: 132

€ 810 + € 65 kosten

WIJNEGEMSTEENWEG 30
Zeer gunstig gelegen handelsgelijkvloers in cen-
trum ‘s Gravenwezel. Bruikbare oppervlakte ca 120 
m². Geschikt voor vele doeleinden (behalve horeca). 
Tuin 50 m². Meer info op www.goetstouwers.be.

.

€ 900

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

€ 319.000

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
€ 99.000

S’GRAVENWEZEL        TE HUUR

MERKSEM

STABROEK        TE HUUR

EKEREN        

KRUISBAANVELDEN 16
Zeer rustig gelegen grote woning met 4/5 slaap-
kamers, living, keuken, badkamer, veranda, terras, 
tuin, atelier en kelder. Mooie omgeving, nabij 
scholen, openbaar vervoer en winkels. EPC: 564

€ 285.000

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

€ 925

JOZEF ICKXSTRAAT 17
Rustig gelegen HOB met zij-ingang. De woning 
heeft een inkomhal met apart toilet, ruime living met 
stenen vloer, mooi ingerichte keuken met toestellen, 
grote bdkr met ligbad, lavabomeubel met dubbele 
lavabo, inloopdouche en toilet, 3 slaapkamers, 
kelder/wasplaats, centrale verwarming, elektriciteit 
conform. Zeer grote tuin met tuinberging. EPC: 612
€ 299.000

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)

MERKSEM
HOUTHULSTSTRAAT 125
Leuke starterswoning met 3 slaapkamers en tuin. 
Rustig gelegen in aangename straat nabij Bre-
dabaan en centrum.Goed onderhouden woning 
die wel gemoderniseerd moet worden. EPC: 669

€ 245.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

€ 209.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

HOEVENEN   TE HUUR

BERKENLAAN 150 2
Prachtig gerenoveerd appartement gelegen in een 
rustige woonwijk. Dit appartement is ingedeeld als 
volgt: ruime living met open keuken, gastentoilet, 
praktische berging met aansluiting voor wasmachi-
ne, badkamer met inloopdouche, 2 slaapkamers, 
terras en garagebox. Beschikbaar 1 oktober 2019.

EPC: 258
€ 750 + € 100 kosten

(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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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.

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.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
MERKSEM: Kasterveldenstraat 19 : te renoveren centraal 
gelegen glvl appartement met living, eetkamer, slaapka-
mer, keuken, kleine badkamer met douche, lavabo en wc, 
wasplaats met berging, koertje, tuin, grote mansardeka-
mer op 2de V, kolen-en voorraadkelder.
SCHOTEN: Alfons Heulensstraat 22  - te renoveren 
HOB met op GLVL : hal, salon, eetkamer, keuken, toilet, 
overdekte koer, wasplaats, berging, regenwaterput, 

-
senstalling en garage – 1STE V : overloop, badkamer, 3 
slaapkamers – 2DE V :  overloop met ruime zolder (mo-
gelijkheid 2 extra slaapkamers) -  volledig onderkelderd 
met voorraadkelder en ruimte voor cv-ketel.
KAPELLEN: Oude Galgenstraat 168 – Instapklare 
villa hoevestijl met GLVL :  inkom, wc, vestiaire,  living, 
eetkamer, ingerichte keuken, berging, dubbele garage, 
wasplaats, terras en tuin – 1steV : hal, 4 slaapkamers, 
badkamer met wc, aparte wc - kelder en zolder.
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.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Gevraagd

WINKEL-
BEDIENDE

Part-time
met ervaring

voor 

Slagerij Maes
0491 105 828

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be
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Beeld je een leven in waarin je In Prins 

Kavelhof word je ’s ochtends wakker in het groen, op een prachtig domein waar je in alle rust kan 

wonen.  

en met toegang tot een waaier van leuke activiteiten. Hier geniet je van het leven. 

TE HUUR

assistentiewoningen
Brasschaat

Waar het leven écht begint

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

Cursussen in het Dakhuus starten binnenkort !
Op 23 september geeft het Dakhuus het startschot aan zijn cursussen. Allerlei cursussen starten 
binnenkort : zoals bij Hobby o.a. een heel groot aanbod kookcurcussen, zoals, vegetarisch koken, 
Thais koken, koken voor absolute beginners, sushi, e.a.

-
ten, voetverzorging@home, assertiviteit, mindfulness en nog heel veel meer !  Ook bij Informatica 
o.a. ABC van de PC of leren werken met je Smartphone en Tablet. 
Je kan in het vormingscentrum aan de Bredabaan ondertussen ook al zo’n 16 verschillende talen 
leren. Er zijn zowel groepen voor beginners als voor gevorderden. Graag meer info? Neem een 
kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do 13.30-16.30u, woe 17-18.30u) of 
mail naar info@dakhuus.org 

15% korting
op de collectie
aluminium
horizontale
jaloezieën
De actie loopt van
1 september t.e.m.
15 oktober 2019.

The Art of Window Styling

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

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

KFC BRASSCHAAT ZOEKT BENJAMINTJES
KFC Brasschaat zoekt Benjamintjes om te leren voetballen, 
ben je geboren in 2014 of 2015 en 4,5 jaar oud? Kom het 
dan proberen. Elke woensdag vanaf 13u15 tot 14u30 op het 
kunstgrasveld B terrein in het gemeentepark van de gemeen-
te Brasschaat nabij de Hemelhoeve en basketbalvelden. In-
lichtingen: kfcbrasschaat@gmail.com of Frans Van Bergen: 
0477/575 411

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

Prijzen vanaf € 449.000

• 3 tot 5 slaapkamers 
• Zonnepanelen 
• Dubbele garage 

NIEUWBOUWPROJECT
bestaande uit 3 prachtige en volledig afgewerkte “Vimmo”nieuwbouwwoningen

TE KOOP

• Volledig geschilderd 
• Verlichtingsarmaturen inbegrepen 
• Vloerverwarming

• Ingemaakte kasten voorzien 
• Mooie detailafwerking
  (Vg,wg,gmo,vv,gvkr)
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Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

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

RDG-team

10
jaar

* Vraag naar onze voorwaarden

*** GRATIS PLAATSING ***

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

 

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

                                 
  

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,  
     hekken, buitenzonwering en rolluiken, alle merken.  
               Zowel bestaande als nieuwe installaties. 
 

Tel: 0496 33 57 13                             Kapelsesteenweg 169 

info@poortenhersteller.be                                  Ekeren 

       www.poortenhersteller.be 

         !! Nieuw: Lamellendak !! 

4 jaar garantie op 

alle nieuwe installaties 

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

TUINENKRISHER-
REMANS.be

Tuinaanleg en tuinonder-
houd; Snoeien en vellen 

van bomen; Stronken 
uitfrezen; vrijmaken van 
bouwpercelen; Aanleg 

gazons; Aanleg kunstgras; 
Werkt ook met onder-

houdscontracten; Proper 
maken van opritten.

0477 261 353
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AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

MAGAZIJNIER 
(m/v  voltijds)

 

CHAUFFEUR VRACHTWAGEN RIJBEWIJS C 
(m/v voltijds)

 
Stuur uw kandidatuur (+ C.V.) naar Stephan@tilborghshout.be

Tilborghs Hout en Interieur bvba
Onderzeel 7 - 2920 Kalmthout - 03 666 81 14

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

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

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

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

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
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BURGERLIJKE 
STAND

Emma Gestels, 20 juni, Brasschaat

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Omdat het verdwijnen van de populaire rubriek in de Brasschaatse Film 
de mensen blijft bezig houden, hebben we naar een oplossing gezocht en 
gevonden. Vanaf nu kan je een geboorte of overlijden via onze website of 
op ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek die zeer bin-
nenkort weer zijn vaste plekje naast de wachtdiensten zal innemen. 
Op de startpagina van onze website is een opvallende knop voor-
zien die rechtstreeks naar de invulpagina's leidt.

Jan Geens, 74 jaar, echtgenoot van Lea Valencyns, Maria-ter-Heide

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

GFT

MAANDAG   9
DINSDAG   10
WOENSDAG  11
DONDERDAG   12
VRIJDAG     13
ZATERDAG     14

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Papier

MAANDAG   16
DINSDAG   17
WOENSDAG  18
DONDERDAG  19
VRIJDAG     20
ZATERDAG   21

Ophaling huisvuil september

Ophaling huisvuil september

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

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:

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):

14-15/09 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

14-15/09 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.gezinszorgvillers.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 

14-15/09 Dr. Suykerbuyk 03/633 37 30

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

Vijfde dorpsdag in Wuustwezel-centrum
Op zondag 22 september lanceert het gemeentebestuur in samenwerking met het dorpsdagcomité 
en project2990 een vijfde dorpsdag op de Bredabaan in Wuustwezel-centrum. Het belooft een fees-
teditie te worden met de nodige aandacht voor beleving! Ondernemers, handelaars en verenigingen 
uit de hele gemeente stellen van 12 tot 18 uur hun activiteiten voor op de Bredabaan. In totaal zijn 
er 180 deelnemers. Op verschillende podia zullen 24 artiesten het beste van zichzelf geven. Daar-
naast omvat het programma nog een modeshow, kinderanimatie, opendeurweekend handelaars 
Wuustwezel-centrum, demonstraties door verenigingen, een grote rommelmarkt in het Hagelkruis 
(van 9 tot 18u) en maak je kans om mooie prijzen te winnen aan de standplaats van project2990.
De Bredabaan is verkeersvrij vanaf het kruispunt Biest tot en met kruispunt Slijkstraat. Er zijn drie 

initiatieven standhouden en hun aanbod kenbaar maken. Je komt er bijvoorbeeld het Rode Kruis 
tegen met hun ambulance en vrijwilligerswerking. De Bewegen Op Verwijzing-coach Sven is ook 
van de partij met een bewegingstentje en toont hoe je gezonder kan worden door meer te bewegen. 
Daarnaast tonen verschillende verenigingen hun aanbod.
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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

11 SEPTEMBER
OM 19 UUR

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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SPLIT AIRCO
geplaatst vanaf € 1.599 excl. btw

FRIGO-TECHNIEK
UW KOELINGSPECIALIST
Verkoeling nodig deze zomer? 

Creëer uw ideale binnenklimaat en 
laat de hitte uw nachtrust niet verstoren!

WHIRLPOOL 3500W 
12000 BTU/u
GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 630 incl. btw

KAYSON 3500 W
12000 BTU/u

GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 599.99 incl.btw

Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - www.frigo-techniek.be - info@frigo-techniek.be - tel. 03/651.68.43
tegen hooikoorts Inverter motor Energiezuinig

MOBIELE AIRCO'S
Geen plaats voor een split unit, of wil je meerdere kamers koelen?

Oplossing een mobiele airco

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

www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

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

€449.000

Brasschaat, Prins Van Oranjestraat 72
Ruime half open woning. 4 SLK en 2 BK.
EPC 433kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr

€399.000

Vriesedonklei 26 appt 301 Brasschaat
Luxe appt EIKENDAEL. 300m². 3 SLK, 2 BK.
EPC 210kWh/m² Vg Gmo Wp Gvv Gvkr

€975.000

Brasschaat, Zegersdreef 82-84
Prachtige villagrond in groene Zegersdreef 
nabij Brusselse Bossen en gemeentepark. 
Nieuw te bouwen 3-gevel villa
E40 Gvg Vv Gmo Wg Gvkr 
€552.000

Brasschaat, Bredabaan 291
Handelshuis op beste locatie van 
Brasschaat met achteruitgang Oudebaan. 
Vg Gmo Gvv Wg Gvkr

€635.000

Brasschaat, Parklei 13
Eigentijds design met charme-interieur, 
alles gelijkvloers!
EPC 296kWh/m² Vg Gmo Wp Vv Gvkr
€495.000

Brasschaat, Donksesteenweg 87-89
“Hagelberg” 6 appartementen in groen 
woonpark.
E40 Vg Gvv Wg Gvkr Gmo 
Vanaf €228.400

Onze jarenlange ervaring 

maakt het verschil!

Vraag nu een 
vrijblijvende schatting 
op 03 646 66 55!

Brasschaat, Leopoldslei 161
Charmevilla bij centrum. 3 à 4 SLK. 
EPC 340kWh/m² Vg Gvv Gmo Wg Gvkr
€535.000

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

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

Alle graafwerken met mi-
nigraafmachine, greppels, 
voor nutsvoorziening, 
uitdoen hagen, struiken 
enz.0474/204 607

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

za. 10u tot 16u
www.denys-co.be


