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

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

NIEUWE COLLECTIE !
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

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

Art & Design Optiek De Beenhouwer
Dokter Roosensplein 19

2930 Brasschaat 
Tel 03 651 84 45

 

Gespecialiseerd  in
multifocale brillenglazen

Bredabaan 1003 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 633 09 88

info@o-j-h.be   -   www.o-j-h.be

KINDERBRILACTIE!
Koop een kinderbril
op sterkte + € 10,-

EN KRIJG ER EEN
EXTRA KINDERBRIL BIJ!

Actie geldig tot zolang de voorraad strekt
of t.e.m. 31 oktober

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

Tot
€ 500prijsvoordeelop
LOEWE
OLED’s

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

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

Zaterdag: 10u-17u

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

HEMDEN 
ACTIE*

3 + 1
GRATIS

*Loopt nog tot eind deze maand!

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 40 jaar  -

zowel staande, hang als antiek 

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS opgehaald en teruggeplaatst

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10, (over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG
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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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

17 oktober 2019

Infoavond
Onderhoudsgelden
tussen ex partners
Partner- en kinderalimentatie
Sprekers: Katrien Hellemans,  Stephanie Dekkers
 Isabeau de Koster
Aanvang: 19u30
Inkom: Gratis
locatie: Advox Advocaten, Bredabaan 652, 2930 Brasschaat
Inschrijven: carolien.janssens@advox.be

Uw recht, onze passie
ADVISEREN | BEMIDDELEN | ONDERHANDELEN | PROCEDEREN

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

Handelsruimte te 
huur Kapelsesteen-
weg 310 Brasschaat tel 
0496/108.993 na 17 hr. 
Totale opp 75m². Gelijk-
vloers keuken wc moge-
lijk gebruik tuin. Ideaal 
voor burelen, kantoren. 
Onmiddellijk beschikbaar. 

Te huur: Schoten, Za-

Mooi app. in rustig app. 
geb., vlakbij Paalstr., 
marktpl., zat. markt met 
zicht op park. Instapkl., 
mooie lichte en ruime 
wnkr met parket, inger. 
kkn met afwasm. en ber-
ging., videofoon, nwe 
bdkr met douche, toilet, 
2 slpks met elektr. roll. 
achteraan. Huur: € 775 + 
€ 35. Info: 0475/616 200
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
Ontdek ons unieke aanbod wenskaarten!

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Het perfecte team:
jij drukt op de knop, 
de Miele TwinDos®

doseert zelf de juiste 
hoeveelheid wasmiddel.

Tot

€300
voordeel

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

*

* Actie loopt van 1 augustus tot 31 oktober 2019 op de volgende toestellen WWE 860 WPS, WEE 675 WPS of WEI 775 WPS met TwinDos

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

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 financiële toekomst.
Voor ze écht groot zijn. Kom langs en ontdek onze 
mogelijkheden om te sparen voor je kinderen.

Meer info op argenta.be/jongeren.

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

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

Nareka wandelingen
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 
3 uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen is 
welkom! Oktober: Zo 06.10.2019 - Grenspark: Withoefse Heide. 
Start: 14u, parking De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalm-
thout Thema: Herfst in het bos. Gids: Hilde Balbaert
Za 19.10.2019° - Grenspark: Ravenhof. Start: 14u, Kasteel 
Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek 
Gids: Fred Severin - Wandeling in samenwerking met IVN
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STUNTVERKOOP
VANAF 24 SEPTEMBER 2019 ALLES AAN € 1 PER STUK!!!

DEFINITIEVE SLUITING
op 28 september 2019

Juwelier Paul De Beenhouwer
Na 82 jaar zal deze gekende juwelierszaak 

-

-

-

-

-

-
lang onze zaak open is zullen we voor u 

-

1937 2019

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

JUWELIER PAUL DE BEENHOUWER

JUWELIER PAUL DE BEENHOUWER

Gelieve dringend alle bestellingen en herstellingen af te halen voor 28 september 2019

Juwelier Paul De Beenhouwer en zijn echtgenote Christiane danken hun trouw cliënteel voor de vele jaren 
van vertrouwen in hun zaak. Wij hebben dit altijd enorm gewaardeerd en steeds ons uiterste best gedaan 
om alles zo goed mogelijk voor onze klanten te doen. Nogmaals dank, dank, dank voor al die jaren!

Alg. bouwwerken, re-
nov.en buitenschilderw.. 
Met btw. 0465/993 577

Tuinonderhoud, hagen 
snoeien, enz. Met btwnr. 
0465/993 577. 

Te huur: Gerenov. app. 
4°V Bredabn 209 cen-
tr. Bras. Lift, 1 slaapk., 
inloopdouche, kkn, liv., 
eetkmr., dakterras € 750. 
T. 03/652 17 12

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

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

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 
verdiep, grote living, 
slaapkamer, dressing 
of bureel, bergplaats, 
balkon, onm.vrij, € 685 
+ € 75 kosten (water-
lift) tel 0470/313 126
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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

Kleine Bareel / Naast de MediaMarkt Aan rondpunt/Watertoren

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

FONTEINPACK 
B L A C K  
E D I T I O N

ACTIE

€299
NU SLECHTS

Meer dan 40 vestigingen in de BENELUX

Gratis professioneel 3D badkamer ontwerp

www.mijnbadkamerontwerp.eu

“SANI-DUMP,
what’s in the name”

Lees meer op: sanidump.eu
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M A D
M A G I C
N I G H T

D E E J A Y  M A R C E L

Op vrijdag 13 september huldigde Mater Dei Brasschaat een 
nieuwe sporthal in. De sporthal, gelegen aan de Vagevuur-
velden, biedt een extra sportterrein aan de leerlingen van 
de secundaire school. Er werd vorig schooljaar gestart met 
de bouw, en het resultaat is een ruime, moderne en lichte 
sporthal die zich leent tot verschillende vormen van sport en 
spel. Adinda Van Gerven, Brasschaats schepen van jeugd 
en sport, Paul Willekens, afgevaardigd bestuurder, en direc-
teur Kris Van Opstal namen het woord op de inhuldiging. 
Tussendoor zorgden leerkrachten voor een muzikale noot.

FEESTELIJKE OPENING 
SPORTHAL MATER DEI BRASSCHAAT

WAT TE DOEN 
BIJ EEN OVERLIJDEN?
1. U belt een huisarts
Deze komt het overlijden constateren en zal een 
aantal documenten invullen die nadien moeten worden 
meegegeven met de begrafenisondernemer.

2. Neem contact op met familie of vriend
Een overlijden is een grote emotionele gebeurtenis. U 
belt best uw naaste familie of een goede vriend zodat 
u er niet alleen voor staat.

3. U belt de begrafenisondernemer
Nadat de huisarts is langs geweest, belt u naar ons tel. 
nr: 03/434 33 32. Wij stellen u de nodige vragen. Wij 
baren het lichaam thuis op (als u dit wenst) of in een 
funerarium zodat u nadien nog kan komen groeten. 
Na een verkennend gesprek volgen we uw wensen en 
verwachtingen en nemen wij alle administratieve en 

www.uitvaartzorg-delelie.be • Tel. 03/434 33 32

OKRA BRASSCHAAT DRIEHOEK WANDELT!
Mastenbos-Wandeling woensdag 2 oktober 2019 We verzamelen om 
13.30 uur aan ons lokaal Drieheem. Met carpooling via Kapellen naar 
de nieuwe parking rechts op de Kalmthoutsesteenweg (in de bocht).
Van hieruit wandelen we via het Mastenbos en Fort Ertbrand naar  De 

-
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VIA HUBO.BE

VIA HUBO.BE

VIA HUBO.BE

VIA HUBO.BE

VIA HUBO.BE

VIA HUBO.BE

VIA HUBO.BE

VIA HUBO.BE

€5€1€1

BOOMZAAG 53,3 CM
561502

MET VEER.

POP-UP 
TUINAFVALZAK 
72 L
- Ø 45 cm
- hoogte: 52 cm.
585824

WERKHANDSCHOENEN
832951/833002-003/881950

Met “nupla pro” steel!

KLIEFHAMER 
3 KG
22654

OPRIJPLAAT IN STAAL
- groot model - 182 x 23 cm
- max. draagvermogen: 200 kg.
180173

HANDBIJL 
800 G
197398

BLADHARK
- staal
- verstelbaar
- steel van 1,20 m.
220674

BOUWKRUIWAGEN
- gelakt - 90 L
- vol wiel in PE.
241639

ONKRUIDSTEKER 14,5 cm
832006

BAMBOEHARK
(tot zolang de  
voorraad strekt)
921584

-43%
44,99

79,-

-56%
29,99

69,-

-41%
11,99

20,49

-58%
5,-

11,99

-26%
84,99

115,-

-27%
7,99

10,99

-64%

2,50
6,99

3 JAAR WAARBORG!

TAKKENSCHAAR 
t.w.v. €29,95! 

(via coupon)

BLADBLAZER/-ZUIGER “ALS 30”
- 3000 W
- max. luchtsnelheid: 300 km/u
- max. luchtdebiet: 13 m³/min.
- opvangvolume: 45 L
- versnippering 10:1.
560707

-36%

74,99
119,-

 Al deze artikelen zijn ook verkrijgbaar op hubo.be.

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

201939BRAS - Geldig van 25/09 t.e.m. 05/10/2019

Wij zijn open van  
MAANDAG tot ZATERDAG van 9u.tot 18u. 
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VHF is opzoek naar chauffeurs die voldoen
aan onderstaande jobeisen:
 • 25 jaar of ouder
  met minstens 5 jaar rijervaring
 • Perfect Nederlandstalig
 • In bezit van zwart kostuum, wit hemd,
  zwarte geklede schoenen
 • Flexibiliteit naar arbeidsuren
  (dag-, nacht-, weekendwerk)
 • Ervaring als directie/ limochauffeur
  is een grote troef
Ben jij de chauffeur die wij zoeken en klaar
voor deze afwisselende en uitdagende job?

Mail dan snel uw CV en motivatie naar:
hr@vhftaxi.be

LIMO / DIRECTIE CHAUFFEURS
GEZOCHT

Voor het boeken van uw rit naar de luchthaven, of voor 
vervoer op maat, mailt u naar: reservaties@vhftaxi.be 03 646 53 42

Voor wie weet van aanpakken!
Packet Print, een sterk groeiende onderneming in etiketten, kleefbanden
en etiketteersystemen, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

TECHNISCH-COMMERCIEEL
BEDIENDE
Wij bieden:
• Een goed salaris
• Een professionele opleiding binnen het bedrijf
• Een aangename werksfeer
• Een dynamische omgeving
U bent:
• Vlot 2-talig NL/FR (gesproken en geschreven)
• Punctueel
• Gemotiveerd
• Een teamspeler
U heeft:
• Een goede IT kennis

P
acket P

rint

WIJ BLIJVEN GRAAG BIJ U PLAKKEN

Indien u zich hierin herkent, stuur dan uw 
sollicitatiebrief met cv naar:

Packet Print
t.a.v. C. Dhooge

Miksebeekstraat 182 - 2930 Brasschaat
e-mail: dhooge@packetprint.be

Quirijnen 03 650 15 15

Als tranen een trap konden vormen 
en herinneringen een brug,

dan klommen we met zijn allen naar de hemel 
en haalden je terug...

De families Staessens-Dheere en Adamandopoulos-Saey
melden u met droefheid het plotse overlijden van

Wim Staessens
zaakvoerder van Slotenmakerij Taki

24/2/1963 • 12/9/2019

echtgenoot van Micheline Adamandopoulos

Het afscheid heeft plaatsgevonden 
op vrijdag 20 september 2019.

Condoleren:
Familie Staessens-Adamandopoulos,

p.a. Quirijnen I Sereni, Augustijnslei 85 - 2930 Brasschaat
digitaal condoleren: www.condoleances.be/wimstaessens

Het Antwerp Symphony Orchestra Mobiel  gaf een gratis con-
cert in AZ Klina. 33 muzikanten van het Antwerp Symphony 
Orchestra brachten muziek van onder meer Brahms, Puccini, 
Sjostakovitsj, The Beatles en John Williams. De patiënten kon-
den op deze manier genieten van de mooiste klassieke muziek 
zonder zich te moeten verplaatsen buiten het ziekenhuis. Onder 
leiding van gelegenheidsdirigent Steven Verhaert (in het dage-
lijkse leven trompettist bij het Antwerp Symphony Orchestra) 
trekt Antwerp Symphony Orchestra Mobiel elk jaar naar instellin-
gen waar mensen verblijven die om uiteenlopende redenen niet 
naar de concertzaal kunnen komen. Zo speelde het afgeslankte 
orkest al onder meer in woonzorgcentra, dienstverleningscen-
tra, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, gevangenissen 
en opvangcentra. De concerten zijn voor publiek, personeels-

Meer informatie over Antwerp Symphony Orchestra Mobiel op:
www.antwerpsymphonyorchestra.be/nl/mobiel 
www.facebook.com/antwerpsymphonyorchestra

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA
MOBIEL GEEFT CONCERT IN AZ KLINA

Gezocht

HUISHOUDSTER
inwonend, licht huishoudelijk werk

noties van Nederlands, Frans of Engels.

0478/036 074 (Brasschaat)

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Femma Brasschaat 
centrum

2-Delige cursus bloemschikken 
22/10 en 17/12. Kom gerust eens 
proberen, het is de moeite waard! 
De lessen gaan door in “Ons 
Middelheem”. Inschrijven bij José 
Stessels-Driesen. Prins Kavellei 
104, tel. 03/651 47 28. BOEK-
PLOOIEN 14/11 Inlichtingen en 
inschrijven bij Annie Van de Velde, 
De les gaat door in “Ons Middel-
heem” om 19h30. Peter Benoitlei 
69.  Tel. 03/652.03.74
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Blancefl oerlaan 61 I  Antwerpen L.O. I  T. 03 219 19 01www.hemelaer.be I info @ hemelaer.be

50
55

Vlot bereikbaar, via de ring, afrit Linkeroever. Parkeren voor de deur! Of met tram 3, 5, 9 & 15. Halte voor de deur. 

GA EENS 
STEVIG 
ONDERUIT

GRATIS UPGRADE 
NAAR ELEKTRISCH 

OF KIES 
VOOR DE 

UITZONDERLIJKE 
KORTING!

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

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

Op zoek naar een leuke locatie voor uw zakelijke en/of familiale eindejaarsfeesten? 
We hebben verschillende leuke formules 

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

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)

Te koop: 

Te koop gevraagd: Au-
tovelgen met banden- 4 
gaten 145/155/165 op 13 

Te huur: Gerenov. app. 
3°V Bredabn 209 cen-
tr. Bras. Lift, 2 slaapk., 
inloopdouche, kkn, liv., 
eetkmr. € 750. 
T. 03/652 17 12
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POULEPOULETTE.COM

OH NEEN, 
POULE & POULETTE 
BRASSCHAAT IS GESLOTEN 

Soms moet je een stap achteruit durven te zetten, 
om er twee vooruit te gaan.

Na 7 jaar verleggen we onze focus en openen we meerdere restau-
rants op toplocaties in onze grootsteden.

We weten dat jullie onze heerlijke gebraden kippen, onze legendari-
sche vol-au-vent, verse soepen en salades bijzonder gaan missen, 
maar geen paniek; deze serveren we nog steeds met veel liefde 
in onze restaurants.  

Dank voor jullie trouwe opkomst, sappige verhalen en leuke 
babbels. Jullie waren de beste! 

We hopen jullie snel weer te zien in één van onze restaurants in 
Antwerpen, Gent, Brussel of Mechelen. 

(M/V/X)

• CHAUFFEUR C (vakbekwaamheid 95) (2 – 4 dagen/week)

• MAGAZIJNIER/ORDERPICKER
• PRODUCTIE-ARBEIDER

 

VLEESWAREN       SALAISONS

SMEDERIJSTRAAT 30
2900 SCHOTEN

WWW.LMJ.BE
INFO@LMJ.BE

TEL. 03 650 10 60
FAX 03 651 66 18

Interesse? Stuur uw cv met motivatie naar hr@lmj.be of
Vleeswaren Michielssen Smederijstraat 30 - 2900 Schoten
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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

Vo
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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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B A S I S S C H O O L  B L O E M E N D A A L
P a a l s t r a a t  3 0 9 - S c h o t e n

ZONDAG
6 OKTOBER 2019

10u00 tot 13u30

Babyspullen, speelgoed, fietsen en kledij (Alles tot 12 jaar)

https://sites.google.com/view/kinderspullenbeurs
Ouderraad Bloemendaal

GRATIS  INKOM

SPULLENBEURS
-K INDER-

“Telkens als je denkt: "Het gaat niet meer", schijnt er een 
lichtstraal. Keer op keer. Dat licht zal je de kracht en moed 
geven om verder te gaan in het leven.
Vrienden, familie, buren en kennissen. Iedereen draagt zijn 
steentje bij. Maar ook wij! Als Beweegstudio Brasschaat, vriend 
van Maarten en kennis voor de leden van de studio, schenken 
wij met hart en ziel ruim € 1.600. Mag dit dan voor nu al een 
kleine lichstraal zijn. Een kleine lichstraal voor die twee opperd-
appere kleine mensjes Nathan en Rémy!”

BEWEEGSTUDIO BRASSCHAAT 
DOET SCHENKING AAN
LITTLE HEROES VZW

Werft aan:

CHEF DE PARTIE
voor koude keuken (m/v)

Interesse?
Stuur uw CV naar sam@villadoria.be

Restaurant

Bredabaan 1293 | 2900 Schoten | Tel: 03 644 40 10 

Email: info@villadoria.be | www.villadoria.be

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

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

Literair café
collaboratie. Donderdag 26 september 2019 om 20u00 in de Ruiterhal, Azalealaan 6 Brasschaat. 
De Tweede Wereldoorlog is niet gestopt in 1944. Niet alleen wie verdacht werd van samenwer-
king met de nazi’s kreeg de rekening gepresenteerd, ook hun kinderen deelden in de klappen. 
Velen droegen de oorlog en de repressie een leven lang mee: ze werden geconfronteerd met 
praktische en familiale problemen, schuldgevoelens, wrok, het oordeel van de goegemeente 
en een heleboel onbeantwoorde vragen. Die zeer uiteenlopende verhalen staan centraal in 
Kinderen van de repressie, een analyse van deze erfenis van de jaren veertig in Vlaanderen. 
Het boek vormde de basis van de gelijknamige Canvasreeks (2017). Koen Aerts is doctor in de 
geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Gent. Hij publiceerde verschillende bijdragen 
over de collaboratie en repressie in België. Koen Aerts praat over Kinderen van de repressie 
met historicus Antoon Vrints.De Literair Café formule is een organisatie van De Lezer vzw, de 
gemeentelijke bibliotheek en Cultuurcentrum Brasschaat. Kaartjes: www.cultuurcentrumbras-
schaat.be  € 5,-  vriend € 4,- (kassa + € 1,-) 
De literair café wordt georganiseerd in het kader van 75 jaar Bevrijding.

Man zoekt tuinwerk, 
schilderwerk en klusjes. 
0488/591 112

Te huur: app. 1 st verdie-
ping. Living, kkn, bdkmr, 
2 slpkmrs, wijk driehoek. 
€710 + €40 kost. Tel: 
0498/869 360

Gedipl. pedicure & mani-
cure komt aan huis. Agnie-
zska 0484/949 951

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf  v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. € 45, 2 pers. €80 
a. huis met voetmas-
sage, evt. vernis. Ingegr. 
nagels, eksterogen, lak, 
kalknagels. Manicure 
€25. Ervaring , enkel op 
afpraak 
0496/908 029. 
Eva Strijbos
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Het eerste straatfeest in de geschiedenis van de Guyotdreef 
werd gevierd op vrijdag de 13e! Een friet, en een cavaparty met 
leuke muziek van DJ Bartje. De vele buren kwamen bijeen op 
initiatief van bewoonster Monique Janssen.

STRAATFEEST IN DE GUYOTDREEF

OKRA-trefpunt Bras-
schaat Bethanie

Op zaterdag 5 oktober orga-
niseert het OKRA-trefpunt 
Bethanie een open deur in 
zaal d’Ouwe Kerk tussen 14 
en 17 uur. Alle 55+ zijn van 
harte welkom om kennis te 
komen maken met de werking 
van ons trefpunt tijdens deze 
tof uitgewerkte open deur. Zij 
kunnen ervaren dat wij niet al-
leen veel inspanningen leveren 
om activiteiten voor zowel jon-
gere als wat oudere senioren 
te organiseren, maar ook veel 
belang hechten aan belangen-
behartiging, zorg en zingeving. 
Kortom, mekaar ontmoeten 
leert waarom OKRA de grootste 
seniorenvereniging in Vlaande-
ren is: OKRA is een levendige 
vereniging die meegaat met de 
tijd en steeds blijft evolueren. 
Wij voorzien voor elke bezoe-
ker een hapje en een drankje.

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

REUZE-
KAARTNAMIDDAG

Op zaterdag 12 oktober 2019 
heeft er weer een reuze-kaart-
namiddag plaats in de zaal van 
het Sterrenhuis, Augustijnslei 
78 in Brasschaat. We spelen 
“om het meeste slagen halen”, 
voor een prijzenpot van 500 
euro!! Je kan inschrijven vanaf 
13.00 uur aan 3 euro per per-
soon. De eerste ronde start om 
14.00 uur. Dit alles ten voordele 
van de Oudervereniging Ro-
tonde die hiermee de werking 
van vzw Rotonde ondersteunt. 
We hopen op een massale op-
komst van zowel jong als oud.
Meer info via 0499 230 630

ZOEKT U HUISWERK-
BEGELEIDING VOOR 
UW KIND? gemotiv. erv. 
lkr. coacht uw kind tijdens 
huiswerk en leren leren. 
0489 500 389 

Wij doen alle binnen-
werken professioneel en 
goedkoop, stukadoor, te-
gels schilderen, bezeten 
etc...Alles wat nodig is 
binnen en buiten uw huis! 

mvg Johan 0468 432 861

Te koop: VW Golf, 
2011, 5-deurs, TDI 
1.6, 133.800km, ma-
nueel, euro5, donker-
blauw, Cruise Contr, 
startstop,airco, gps, park.
sens., elec.ramen, mist-
lampen, gekeurd, gn ro-
ker, zr proper en goede 
staat, vrgprs € 6.500 
0486 521 833.

2de poging! Zoek ie-
mand die kleine tuin 
(50m²) kan onderhou-
den, gras afrijden, plan-
ten verzorgen. 2 keer per 
maand. Geïnterresseerd : 
0472.89.88.38 

GETUIGEN GEZOCHT: 
van aanrijding motorrijder 
door buitenlandse be-
stuurster van BMW kruis-
punt Bredabaan/Guyotdr./
Pauwelslei op 13/08/2019 
om 17u. Bel aub C. Go-
tink 0477/821 528 (ano-
nimiteit gegarandeerd) 

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 ge-
meente Brasschaat nabij de Hemelhoeve en basketbalvel-
den. Inlichtingen: kfcbrasschaat@gmail.com of Frans Van 
Bergen: 0477/575 411

DANS! KUNST-
TENTOONSTELLING.

PUG vraag ten dans! De afge-
lopen twee jaar heb ik, samen 
met mijn artistieke kompanen, 
kunst gemaakt rond het thema 
‘dans’. Van lichtvoetig getrippel 
over elegant ballet tot experi-
mentele stampede, alles zit er 
in, en ook nu weer uitgevoerd 
in olie, glas en acryl. Net als 
onze vorige exposities is deze 
tentoonstelling opgebouwd uit 
een prikkelende mix van beeld 
en klank voor een optimale be-
leving. We willen ons balboekje 
graag volzetten met dierbaar 
gezelschap. Daarom nodigen 
wij u uit om op zaterdag 5 en/
of zondag 6 oktober tussen 10 
en 18u een bezoekje te bren-
gen aan het dienstencentrum 
Antverpia aan de Sint Anto-
niuslei 95-97 te Brasschaat. 
Daar kan u in het gezelschap 
van de artiesten genieten van 
het gepresenteerde werk. Een 
glaasje maakt het plaatje af. 
Onze harten dansen bij de 
gedachte u te mogen ontvan-
gen! Peter Van Gucht - acryl, 
Monique Dilens - olie, Jan Van 
Gucht - glas.

Goedkoop vellen van 
bomen en a fvoeren. 
0487/715 534

Ik zoek werk, tuinwerk, 
schilderen, poetsw. Gsm 
0493/442 922

Verwijderen van conife-
ren en afvoeren. Gratis 

Leegmaken van tuinen; 
stronken, planten, bam-
boe, enz. 0487/715 534

Te huur: Gerenov. app. 
4°V Bredabn 209 cen-
tr. Bras. Lift, 1 slaapk., 
inloopdouche, kkn, liv., 
eetkmr., dakterras € 750. 
T. 03/652 17 12

Samuelian Myasnik zkt 
alle tuinwerk. 0485 190 
556 of 0485/646 006

KFC Brasschaat
vrijdag 27 sept. 
20h00: prov. res. - K. Sint Job Fc
20h00: Berendr. Fc - Gew. res.
zaterdag 28 sept
20h00: 1 elftal - Turk Sport
12h30: K Gooreind VV - U17
13h00: U15 - VC Olse
11h00: U13 a - Kon. SV Vl. V.
11h00: K. Wijnegem VC - U13 b
11h00: Loenhout SK - U12
09h30: U10 a - K Kalmthout SK
12h30: SK Niw Stabr. - U10 b
09h30: KFC St Mart. Halle - U9 a
09h00: SC City Pir. Antw.- U9 b
11h00: U8 a - Antw. Pir. Acad.
11h00: U8 b - Sp. Tisselt
10h00: Zenn Hombeek - U7 a

SVB Driehoek
27 september 2019 
20:00 Vaders - Amali
28 september 2019 
09:00 U6 - Ekeren Donk
09:00 U12 B - ‘s Grav.-Schilde
09:00 U13 B - ‘s Grav.-Schilde
09:30 Oosthoven - U17 A
09:30 Excelsior Essen - U10 A
10:00 Putte - U17 B
10:00 City Pirates Antw.- U10 B
10:30 Excelsior Mariab. - U9 B
11:15 U7 B - Brecht

11:15 U7 A - Excelsior Mariab.
11:45 U12 A - City Pirates Antw.
11:45 U13 A - City Pirates Antw.
12:00 Antonia - U8 B
12:15 Kalmthout - U11 A
12:45 Achterbroek - U 21
13:30 Horendonk - U11 C
13:45 Kalmthout - U8 A
13:45 U15 B - Antonia
14:00 Vlug Vooruit - U9 A
15:45 U15 A - Putte
29 september 2019 
10:00 Dames - Oxaco-Boech.
12:15 Res. A - Oxaco-Boech.
12:15 Belgica - Reserven C
14:00 Cantincrode - Res. B
15:00 1ste elftal - Oxaco-Boech.

Ik ben een opgeleide 
schoonmaakster van 
beroep. Ik ben op zoek 
naar schoonmaakwerk, 
als je iemand nodig hebt, 
neem dan contact met mij 
op. Tel. 0488/571 811

Jonge vrouw zkt werk als 
poetsvr., babysit, afwas-
ser, strijk. a. huish. werk. 
0466/430 361 

Zaaien van nieuwe gazon 
of herstellen oude gazon. 
0487/715 534

Lesgever:

Frieda De Wilde
0486/527 673
friedadewilde@hotmail.com
of Schots André 0478/562 851
bckwadraat@telenet.be

BRIDGECLUB
KWADRAAT

Geïnteresseerd in bridge?
15 lessen

op dinsdagavond 
van 19u30 tot 22u

GRATIS cursusboekje Berry 
Westra + regelmatig oefensessies

+ 1 jaar lidgeld club

Start:  22 oktober 2019

Cepa
Hoogboomsteenweg 26 - Kapellen

(lokalen tennisclub)

Kostprijs: € 95  
Kwadraat start met een open 

spelnamiddag op do. vanaf 3/10 
om 13u30

24 oktober 2019

Infoavond
Aandelen en
echtscheiding
Een klare kijk op deze materie

Sprekers:  Jef Herman
  Dieter Heeman

Aanvang:  19u30
Inkom:  Gratis
locatie:  Advox Advocaten, Kasteelstraat 25, 2000 Antwerpen

Inschrijven: carolien.janssens@advox.be

Uw recht, onze passie
ADVISEREN | BEMIDDELEN | ONDERHANDELEN | PROCEDEREN
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KONINKLIJKE SCHILDERSKRING 

HOGER-OP
zat. 28 september - zon. 29 september
zaterdag 5 oktober - zondag 6 oktober

van 11 u tot 17 u

nodigt u uit op haar jaarlijkse tentoonstelling

KASTEEL VAN SCHOTEN
Kasteeldreef 61 - 2900 Schoten

DENNIE DAMARO 
LAAT VAN ZICH HOREN!

Vlaamse zanger en liedjes-
schrijver Dennie Damaro (48) uit 
Wuustwezel laat van zich horen 
en iedereen zal het geweten 
hebben. Op zondag 6 oktober 
2019 is er traditiegetrouw zijn 
jaarlijkse fandag in de “Ruiter-
hal”, Gemeentepark te Bras-
schaat. Er zijn optredens van 
collega’s Steve Tielens, Ingrii, 
Salim Seghers, Garry Hagger, 
Luc Caals, Micha Marah, Sam 
Gooris, De Romeo’s en uiter-
aard Dennie Damaro zelf. De 

aanvang is voorzien om 14.30u en de deuren gaan open om 
13.30u. De inkom bedraagt € 18 (incl. gratis cd-single) en voor 
kinderen -10 jaar € 5 (incl. gratis cd-single). De tickets zijn de 
dag zelf aan de inkom van de zaal verkrijgbaar dus er is geen 
ticketverkoop vooraf.
Tevens nodigt Dennie iedereen uit op zondag 20 oktober 2019 
voor DENNIE DAMARO IN CONCERT! Dennie trakteert u op een 
2 uur durende show met zijn eigen live band. Hij brengt er zijn be-
kendste en nieuwste liedjes in een unieke setting. Dit gaat door in 
concertzaal “Mimuze”, Brasschaatsesteenweg 268 te Kalmthout. 
Zitplaatsen kosten € 22 (inclusief een glaasje cava of fruitsap), 
kinderen -10j € 3. Reservatie via 0477/25.31.95 of denniedama-
ro@telenet.be. De aanvang is voorzien om 14.30u en de deuren 
gaan open vanaf 13u. 
Tijdens deze beide middagen stelt Dennie zijn 19e album “Dans 
& Ambiance” voor. Zoals de titel doet vermoeden staan op dit 
album vooral dansbare liedjes en ambiancemedley ’s. Verder kan 
je op dit nieuwe album ook enkele door Dennie zelf geschreven 
liedjes zoals zijn nieuwe single “Blijf maar gewoon zoals je bent” 
terugvinden. Het album “Dans & Ambiance” is vanaf 4 oktober 
nationaal in elke cd-winkel verkrijgbaar of online te bestellen. 
www.denniedamaro.be

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…

GEVRAAGD:

Full-time of 4/5          

Met ervaring

Ook op zaterdag

PARFUMERIE SIMONNE
Mail uw CV: parligna@skynet.be

SCHOONHEIDS-
SPECIALIST(E)

Spaghettidag Afrant
Ontwikkelingswerk AFRANT-BRASSCHAAT organiseert op 27 
oktober 2019 een SPAGHETTI-dag. De opbrengst gaat naar de 
bouw van waterputten in enkele dorpen te BENIN en BURKINA 
FASO, de armste landen van West-Afrika. €14 (Kinderen tot 10 
jaar €7) Spaghetti a volonté + 2 pannenkoeken groep 1: 11u-14u 
- groep 2: 17u-19u ZAAL “ONS MIDDELHEEM”- Bredabaan 423 
Brasschaat inschrijven verplicht: Tel. Pol: 03/651 74 34 - Luc: 
0499 287 499, Iuc.liekens2@telenet.be rek. n r. BE24 0004 4359 
4538. Te vermelden: naam, aantal volwassenen, aantal kinderen, 
groep 1 of 2. AFRika-ANTwerpen - www.afrant.be

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Gelijkvloers achter 
oud gemeentehuis, 

ruimte voor vrij beroep 
met autostaanplaats 

in garage. 

Donksesteenweg 10 
2930 Brasschaat

TE KOOP

0475/659 637

Rode Kruis Brasschaat
2de. Dinner & Dance 

Party 2019 
Zaterdag 19 oktober 2019 - zaal D’ 
Ouwe Kerk, Lage Kaart 644, Bras-
schaat. We ontvangen iedereen graag 
vanaf 18u zodat u rustig een aperitiefje 
kan drinken. Van 19u tot 21u kan u 
genieten van een uitgebreid koud 

gerookte forel, tomaat met grijze gar-
nalen, perziken met tonijn, varkensge-
braad, rosbief, gerookte ham, kip met 

en seldersalade, gevulde eitjes, feta-
salade en salade met mozzarella en 
tomaat, pastasalade, aardappelsalade, 
rijst, groenten, verschillende sauzen 
en broodassortiment. Vanaf 21.30u 

omstreeks 22u zorgt onze DJ voor een 
gezellige sfeer en kan iedereen zich tot 
3u uitleven op de dansvloer.
De prijs voor al dit lekkers bedraagt  
€35,00 per persoon. Kinderen onder 
de 12 jaar betalen €25,00. Dranken 
zijn niet inbegrepen. Wil je enkel 
komen dansen, dan ben je welkom 
vanaf 22u. De inkom bedraagt €10,00 
Inschrijven kan via www.rodekruis.be/
brasschaat of telefonisch 0485 66 54 

betaling op rekening nr. BE28 4151 
0076 4120 op naam van Rode Kruis, 
afd. Brasschaat met vermelding Dinner-
Party of Dance-Party met uw naam en 
aantal personen. Wij hopen jullie talrijk 
te mogen verwelkomen op 19 oktober !

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

Het kantoor is open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.- Vrij. van 9 tot 12 u. - zat. en zon. gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

LEONARDO DA VINCI, EEN GESPREKJE
Zèg Marie, in de Hemelhoeve is er op 5 oktober ‘s avonds een groot kunstenevenement, daar doen 
zeker 30 mensen aan mee heb ik gehoord. Ja, Evelyne, dat gaat over de Leo Da Vinci, die grote 
kunstenaar die nu 500 jaar dood is. Heel wat artiesten uit Brasschaat werken eraan mee. Met toneel 
over zijn leven en schone muziek uit zijn tijd, en met zang en vertellingen! Ja zeker Marie, en ge 

-
nend zèg.  Allée, wat denkt ge, gaan we daar naartoe? Dat is zeker Evelyne, we bestellen ticketten 
aan 6 € bij www.echtgebeurd/contact en Madeleine Nieuwlaat zorgt dat dat allemaal in orde komt! 

Dubbele garage te huur: 
5br-7di, smeerput, droog, 
electr., water, 2 poorten, 
omg. Klina. 03/337 13 51

Tennisspeler m/v  wil 
je graag blessurevrij blij-
ven spelen? Kom dan 
naar mijn workout op 
woensdag van 18u30 tot 
19u30. Plaats: Mariaburg 
Schriek. 0498/846 834
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Dank zij de trouwe sponsors, de medewerking van de voetbalclub 
Excelsior Mariaburg en de talrijke vrijwillige medewerkers is ook dit 
jaar Velo Classic uitgegroeid tot een groot succes. Tijdens het week-
end werden zo maar eventjes 1.584 uiterst tevreden deelnemers 
verwelkomd die onder een stralend zonnetje hebben kunnen genie-
ten van de mooie rustige ritten, een drankje met een pannenkoek 
en een gezellige babbel.
Tijdens de chequeuitreiking werden dan ook de nodige mensen ge-
lukkig gemaakt. Ook de mensen van de Ganzenrijdersvereniging 
"De Lustige Gans" een cheque meegebracht. Deze vereniging ver-
koopt elk jaar op de kerstmarkt een speenvarken en schenken de 
opbrengst hiervan aan een goed doel. Dit jaar hebben ze beslist 
om deze opbrengst te schenken aan "de Zelfhulpgroep voor MS-
Patiënten Brasschaat".
De opbrengst van de Velo Classic gaat zoals steeds naar de MS-
Patiënten. Omdat de patiënten van  de MS-groep in aantal vermin-
deren en de mobiliteit van deze mensen verre verplaatsingen niet 
meer toelaten, zijn er minder onkosten voor het huren van liftbus-
sen. Aangezien deze editie een geweldig succes was, hebben de 
inrichters, in samenspraak met de mensen van de Zelfhulpgroep, 
beslist een deel van de opbrengst te schenken aan Bikeaid Ladies 
Team (Kom op tegen Kanker)
De chequeverdeling ziet er als volgt uit :
Voor "Zelfhulpgroep voor MS-Patiënten" 
 Vanwege de Lustige Gans: € 450
 Vanwege de Excelsior Mariaburg Vrienden: € 500
 Vanwege de Velo Classic: € 5000
Voor het Bikeaid Ladies Team: € 2000
De oragnisatie bedankt eveneens de VZW Remise en de gemeente 
Brasschaat voor de warme ontvangst.

VELO CLASSIC 
DEELT CHEQUES UIT

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:

KAVELLIJNTJE 
BRASSCHAAT

Afslanken met TFM methode 
in slechts 2 x 20 min per week.

voor info en afspraak

0472/09 54 26

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

GEVRAAGD:
STUDENTEN

voor zaterdag, zondag

WINKELBEDIENDE
13 u./week

voor verkoop in 
een banketbakkerij

Bakkerij Van hunsel
Patio Donk

03 645 04 47

Wij vinden jouw 
grote liefde 

B-loved 
RelatieBureau 

Nr 1 van BE 

+32 474 263 751

ALLEEN?
LIEVER MET 2?

www.b-loved.com

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

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

GARAGEVERKOOP
Totale inboedel 
wegens verhuis

Zat.-zon 21-22/9 & zat.-
zon. van 10u tot 17u

Adres: De Heuvels 14, 
Brasschaat

Te huur: ruim glvl. app. 
op trendy ZUID, auth. ele-
menten, 1 slpkmr, nieuwe 
keuken, ruime badk. 
koertje, kelder €800,-+ 
€50,- kosten. EPC 274 
Bel 0476 940 567

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Te huur: Brasschaat 
Bergstraat  12 app.2de 
v e r d i e p - 2 s l p k - g a r a -
ge, onm.vrij € 685. Tel 
0470/313 126 

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

SAMANA MTH
Dankt van harte al de 
standhouders, bezoe-
kers en medewerkers 
aanwezig op haar jaar-
lijkse rommelmarkt aan 
de kerkedreef op 15/9

Looking for a job, gar-
den, painting, cleaning. 
Gsm: 0465/266 400

Looking for a job, gar-
den, painting, cleaning. 
Gsm: 0465/406 701

59 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Joviale man, 66j. zoekt 

snel. 0485/113 452

Te koop gevraagd: Paar-
den en ponny’s, schapen 
en geiten. 
Tel. 0498/714 812

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, ver-

laurier. Tel. 0498/714 812

Te koop

0479/571 597

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

Te huur: Garagebox 
Oude Baan n. nr 131. Gn 
licht. € 90, vrij. 
0495/214 041

Te huur: Schoten, dak-
studio, gemeubeld, geen 

Vrij 1 oktober 
0495/214 041

Comp. Prob. Ik kom a. huis 
herst. Sneld. 0496/383 
015. Verk. comp. o. maat

Schild., gypr., lamin., Alle 
soorten bezet., schilderkl. 

Gezocht: Kapper(ster) 
Voltijds-deeltijds. Fijne 

Eigen cliënteel vereist. 
03/646 77 55

Te koop: 
ken € 25 en € 45. Tel. 
0479/306 499

Te koop golfballen € 25 
voor 100. Tel. 0479/306 
499

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”
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Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

BEUKENHAAG, CONIFEREN/LAURIERHAGEN,
HORTENSIA’S, SIERGRASSEN,

VASTE PLANTEN E.A. TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

Vrijdagavond 13 september werd in de Sint Jozefkapel in Bras-
schaat de dubbelexpo Mau & Merho geopend. De vernissage 
werd massaal bijgewoond door tal van prominenten. Rob Mer-
hottein en Jan Mau waren dan ook enorm trots. Het plotse over-
lijden van de echtgenote van Bob Mau ging niet onopgemerkt 
voorbij. 1 minuut stilte was dan ook één van de vele eerbetonen. 
Merho en Mau woonden sinds enige tijd in de Augustijnslei: 2 
superhelden in 1 straat. Ook Peter Van Gucht bracht op zijn 
eigen muzikale manier hulde. De strips van Kari Lente en Kieke-
boe kregen hier een tweede leven. De expositie loopt nog tot en 
met 29 september in de Sint-Jozefskapel aan de Augustijnslei. 
Open op woensdag en vrijdag van 14 tot 17u. en op zaterdag en 
zondag van 10 tot 17u.

DUBBELEXPO ROND MAU
EN MERHO GEOPEND

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

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

Jou kapster aan huis 
G.S.M 0497 736 371

Te koop Ekeren (Donk) 
Ruime, charmante, in-
stapklare HOB met mooie 
tuin 712 m2 - Living 
(50 m2) op parket/OH/
Keuken/3 slaapkamers- 
CV op gas Vraagprijs € 
445.000 - Bezoek na af-
spraak 0499/121 870 Im-
moweb code 8289511 

M. 43j zkt lieve vr voor 
latrel. of rel tussen 30-65 
jaar 0486 065 285.

LEUKE CURSUSSEN 
IN HET DAKHUUS DIT 

NAJAAR !
Schrijf je nu in zodat je een 
leuke bezigheid hebt tijdens de 
sombere herfstdagen. Allerlei 
cursussen starten binnenkort : 
zoals Gezond Energy Food of 
Vegetarisch broodbeleg,  meu-
bels maken, gitaar spelen, .. 
Bij Informatica o.a. ABC van 
de PC en werken met je Tablet 
of Photoshop. Opfrissing ver-
keersregels, geld beleggen, 
Reiki of mindfulness staan ook 
op het programma. Je kan in 
het vormingscentrum aan de 
Bredabaan ondertussen ook al 
zo’n 16 talen leren. Er zijn zo-
wel groepen voor beginners als 
voor gevorderden. Typisch voor 
het Dakhuus is de niet-school-
se sfeer : er zijn geen examens 
of strikte programma’s die moe-
ten worden afgewerkt. Iedereen 
leert op zijn eigen tempo en de 
professionele lesgevers spelen 
zoveel mogelijk in op de noden 
van de groep. Graag meer info?  
Neem een kijkje op www.dak-
huus.org, bel naar 03/633 1 696 
(ma en do 13.30-16.30u, woe 
17-18.30u) of mail naar info@
dakhuus.org 

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

RENOVATIE 
VAN TERRASSEN

- Aanleg en heraanleg van terras-
sen (klinkers, kasseien, blauwe 
steen, keramische tegels, enz.)
- Uitslijpen, voegen + 
 heropvoegen van terrassen.
- Vervangen van kapotte tegels
- Vervangen van kapotte putdeksels
- Plaatsen van boordstenen, enz. 

Snelle bediening.
0491/883 597

Boekenmarkt zaterdag 28 september 2019 ten voor-
dele van het kerstcomité brasschaat in zaal grasdries
Op zaterdag 28 september 2019 houdt vzw Kerstcomité Brasschaat voor de 
eerste keer een boekenmarkt in zaal Grasdries van 11 tot 17 uur. Het Kerstcomité 
verkoopt dan boeken ten voordele van zijn werking en de kerststallententoonstel-
ling. Naast een grote stand van onze organisatie zijn er ook nog andere stand-
houders, die ook boeken verkopen. Er zullen in totaal 16 tafels zijn (ongeveer 20 
lopende meter). De boekenmarkt is volledig overdekt. Het Kerstcomité van Bras-
schaat heeft 35 jaar lang de Kerstmarkt van Brasschaat-Driehoek georganiseerd. 
Vorig jaar zijn we hiermee gestopt en we organiseren nu nog enkel Kerst op den 
Driehoek, met de 36ste internationale Kerststallententoonstelling (zaterdag 14 
en zondag 15 december 2019) met als gastland Nederland. Er zullen ook nog 
enkele optredens doorgaan. We organiseren deze boekenmarkt ter ondersteuning 
daarvan. Boekenliefhebbers: kom zeker op zaterdag 28 september 2019 (van 
11 u. tot 17 u.) eens langs in zaal Grasdries, Grasdries 2 te 2930 Brasschaat.  
Of je steunt vzw Kerstcomité Brasschaat door iets te komen drinken aan demo-
cratische prijzen. Iedereen van harte welkom! BOEKENMARKT ZATERDAG 28 
SEPTEMBER 2019 TEN VOORDELE VAN HET KERSTCOMITÉ BRASSCHAAT 
IN ZAAL GRASDRIES Op zaterdag 28 september 2019 houdt vzw Kerstcomité 
Brasschaat voor de eerste keer een boekenmarkt in zaal Grasdries van 11 tot 
17 uur. Het Kerstcomité verkoopt dan boeken ten voordele van zijn werking en 
de kerststallententoonstelling. Naast een grote stand van onze organisatie zijn 
er ook nog andere standhouders, die ook boeken verkopen. Er zullen in totaal 
16 tafels zijn (ongeveer 20 lopende meter). De boekenmarkt is volledig overdekt. 
Het Kerstcomité van Brasschaat heeft 35 jaar lang de Kerstmarkt van Brasschaat-
Driehoek georganiseerd. Vorig jaar zijn we hiermee gestopt en we organiseren 
nu nog enkel Kerst op den Driehoek, met de 36ste internationale Kerststallen-
tentoonstelling (zaterdag 14 en zondag 15 december 2019) met als gastland 
Nederland. Er zullen ook nog enkele optredens doorgaan. We organiseren deze 
boekenmarkt ter ondersteuning daarvan. Boekenliefhebbers: kom zeker op 
zaterdag 28 september 2019 (van 11 u. tot 17 u.) eens langs in zaal Grasdries, 
Grasdries 2 te 2930 Brasschaat.  Of je steunt vzw Kerstcomité Brasschaat door 
iets te komen drinken aan democratische prijzen. Iedereen van harte welkom!
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

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

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
€ 99.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT         BRASSCHAAT       TE HUUR 

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SINT-JOB IN ’T GOOR

KAPELLEN       TE HUUR

HOEVENEN

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

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
€ 395.000

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

€ 259.000

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

KORTESTRAAT 9/GLV
Verzorgd en goed onderhouden gelijkvloersap-
partement met 2 slaapkamers, achtertuin met 
zwembad, ruime bergruimte en garage. Alle 
hedendaags comfort aanwezig. Aangename 
ligging te ‘Brasschaat- Kaart’ nabij winkels, scholen 
en openbaar vervoer. Mogelijk magazijnruimte bij 
te kopen mits meerprijs. EPC: 371
€ 315.000

ANTWERPSE STEENWEG 36
Karaktervolle halfopen villa met rieten dak gelegen 
in het centrum. Dit gerenoveerde eigendom be-
schikt over 3 ruime slaapkamers, nieuwe keuken, 
autostaanpl. achteraan en tuin met terras. Ruime 
voorraad- en wijnkelder. Nieuwe cv-installatie op 
gas, mog. tot extra slpk(s) op zolder, nieuwe dub-
bele beglazing en elektriciteit is conform. EPC: 298
€ 337.000

KASTANJELAAN 19 VERD.2
Mooi gelegen appartement met 2 slaapkamers, 2 
terrassen en garagebox. Individuele verwarming. 
Te moderniseren. EPC: 527

€ 175.000

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
€ 265.000

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

€ 319.000

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

EKEREN

MERKSEM

ZANDVLIET

EKEREN        

JOZEF MULSSTRAAT 42 - 1DE VERD
Goed gelegen appartement te Merksem (+- 91m²) 
op de 1ste verdieping met als indeling een inkom-
hal, living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en 
terras achteraan. EPC: 283

€ 140.000

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

€ 269.000

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

€ 209.000

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    
HEIDESTRAAT 108
Zeer mooie alleenst. villa met een grote tuin met zwemb. en 
poolhouse. Er is een ruime inkomh., een zeer grote liv. met 
open haard en aansl. bureelrmte, een volledig inger. luxe Dovy 
keuken met aansluitend een mooie veranda-lfrmte , een inger. 
bdkr met ligbad en douche en een inp. gar., tevens zijn er 3 
slpks, een dressing en berging en strijkkmr en een sanit.. ruimte. 
Een echte aanrader en zeker binnen te bekijken ! EPC: 416
€ 595.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT        
BREDABAAN 1081
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin in 
Centrum van Maria-ter-Heide. Goed onderhouden 
eigendom, mooi aangelegde tuin met achter-
uitgang naar Brechtsebaan. Alle hedendaags 
comfort aanwezig. EPC: 355

€ 269.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

HOEVENEN
MARKT 6
Fantastisch gelegen penthouse in hartje Hoevenen. 
Voorzien van 2 slaapkamers, ruime badkamer en 
leefruimte. Ook de open keuken en het Zuid-Oost 
geörienteerd terras zijn een groot pluspunt. Auto-
staanplaats mogelijk. EPC: 49

€ 299.000
(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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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.

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

 

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

De gemeenten Brasschaat, Schoten, Brecht, Essen, Kalmthout, 
Kapellen, Stabroek en Wuustwezel kampten donderdag 12 sep-
tember tegen elkaar tijdens het jaarlijkse regionale petanquetor-
nooi. Het regionaal petanquetornooi werd georganiseerd door de 
sportregio Antwerpse Kempen in samenwerking met Sport Vlaan-
deren en Petanque Club Hemelhof voor alle 50 plussers van de 
deelnemende gemeenten. Er waren voor dit tornooi 179 inschrij-
vingen. De eerste ploeg van elke gemeente won een mooie tro-
fee.   
Tegelijkertijd werd er ook een regionaal boccia-tornooi georgani-
seerd. Hiervoor waren er 43 enthousiaste deelnemers. 
Er werd afgesloten met een lekker stukje cake. Het was een ge-
zellige sportieve dag. 

GROTE OPKOMST VOOR 
REGIONAAL PETANQUETORNOOI

Te huur: Gr. app. (160m²)
in Centr. Brassch. Breda-
baan 241 Instapkl.  app. 
op 1ste verd. met 3 slpks 
aan oud gemeenteh.. 
Grote liv. en hall op par-
ket, alle 3 slpks achter-
aan met lam, 2 slpks 
16m² en 1slpk 10m². 
nieuwe voll. geïnst. kkn 
met toest. Nwe bdkr m. 
douche, dubb. lavabo, 
wc, en kast. Gr. terr ach-
teraan, lift, Rolluiken ach-
teraan, geluidsw. glas. 
Gar inbergr. in huurpr. 
Geen huisdieren. €1055/
mnd. Info en bezicht. Vrij 
1/11. 03 633 16 59

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

Ik zoek werk, poetsen, 
strijk, enz. Angela. Tel. 
0465 101 764

Ik zoek binnenschilder-
werk, tuinwerk. 0486/306 
790 Kaha

Te koop: Droog brand-
hout, gratis thuisge-
bracht. 0495/ 914 096

Autostaanplaatsen te 
huur centrum Brasschaat 
contact 0473/249 720 

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

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

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

Oprit zonder onkruid? 
Vast gevoegd? 
0474/719 651

Gezocht: poetshulp voor 
in slagerij. 03/653.05.38 
Avondwerk

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

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken. Met ervaring. 
0486/996 965

Gezocht:
studenten voor in slagerij 
Pieters. 03/653.05.38
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EPC 196kWh/m² (vg,wp,gmo,gvkr)

KAPELLENBOS 
BIJ GOLF:

Topklassevilla op ca. 10.095m², 
riante living, luxe leefkeuken, 
4 slaapkamers, 3 badkamers, 

hobbyruimte, binnenzwembad, 
enz.

€ 1.395.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2019

K
w

aliteit in vastgoed!

44 jaar GROUP B

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

NIEUWE PRIJS  

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

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

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

SHANA CLAESSENS VOLGT 
BABS DE VOCHT OP 

Op dinsdag 17 september 2019 trad Shana
Claessens in de voetsporen van Babs 
de Vocht en legde ze de eed af als nieuw 
gemeenteraadslid voor CD&V. Zij zal zich 
100% inzetten voor de jongeren en jonge 
gezinnen in Brasschaat. 
Shana Claessens is 29 jaar oud en ver-
huisde twee jaar geleden naar Brasschaat 
voor de liefde. Samen met haar verloofde 
Thomas Creemers woont ze op de Donkse-
steenweg. Het koppel is in verwachting van 
hun eerste kindje. “Begin november zullen 
wij ons gezinnetje uitbreiden. Ik zal de eer-

tussenuit zijn om me volledig te focussen op 
ons kindje. Daarna ga ik er volop voor en zet ik me in voor jongeren 
en jonge gezinnen. Nu ik zelf hier een gezinsleven start, wil ik de 
stem zijn voor jonge ouders in onze gemeente.”, vertelt het kersvers 
gemeenteraadslid.
Shana werkt als parlementair medewerker bij Jef Van den Bergh in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ze voornamelijk de 
thema’s mobiliteit & verkeersveiligheid mee opvolgt. Tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen stond ze op de tweede plaats en werd ze 
eerste opvolger. Nu Babs de Vocht wegens professionele redenen 
ontslag neemt uit de gemeenteraad, neemt de jonge vrouw haar 
plaats in.

Schilderwerken binnen 
en buiten. Goede ref. € 
11/u of o.t.k. 0485/713 726

Te huur: Garagebox 16m² 
Bredabaan 965 MtH € 95 
per maand. T. 0475/381 
970

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schilderen, af-
braakwerk, Nederlandsta-

ferenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
&Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Ik zoek alle tuinwerk, 
hagen scheren, onder-
houd. 0474/453 834

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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

0491/883 597

Tuinwerk en schilderen. 
GSM: 0487/856 864

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

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02

 je 
kraan kapot. Bel nu Klus 
& Zo 0499/103 000 

Alg. renovatiewerken, 
ervaren vakman levert 
vakwerk. 0484/993 359

LP’s 45t, ik koop uw collec-
ties jazz, pop, etc. Ook cd’s, 
strips, boeken, pick-ups. 
Beste prijs. 0475/376 496
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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

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

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

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

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.
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: 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.

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

Zondag 15 september vond het oogstfeest plaats in Kinderboer-
derij Mikerf in Brasschaat. Tussen 14u en 17u kon iedereen ge-
nieten van o.a. verse groeten en fruis, vers gebakken brood, hoe-
ve-ijs, oude ambachten, vertellingen voor kinderen en muziek. 
Meer dan 2 uur vooraf was het aanschuiven. Luc Geysen bracht 
met zijn huiskamer-verteltheater een openluchtvoorstelling met 
verhalen voor de kleinsten tussen de ezels en de kippen. Velen 
hadden zo hun reden om verse producten aan te kopen om te 
experimenteren in de keuken.

VEEL BELANGSTELLING VOOR 
OOGSTFEEST OP MIKERF

RETROSPECTIEVE JAN SELEN
Beeldjes in las- en smeedwerk.
Sint-Jozefskapel, Augustijnslei 76, 2930 Brasschaat
Openingstijden van  6 tot en met 13 oktober 2019.
Alle dagen van 14 tot 18 uur.
Organisatie: Jan Frans Simons vzw
www.janfranssimonsvzw.be

Ben je 50, 60+ en niet 
bang van zweten in een 
stevige workout? Kom 
dan naar mijn avondses-
sie in Mariaburg Schriek 
van 18u30 tot 19u30. 
Mannen en vrouwen wel-
kom. Tel. 0498/846 834

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

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

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

www.denys-co.be

Te koop gevraagd: 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 en24h /24h) 
TEL: 0476/345 800

Alle pleisterwerken, 
kleine werken en binnen 
de week uitgevoerd. Erk. 
vakman 35 j. erv. 
0468/328 347

Te huur: Hanendreef 
Brasschaat, leuk app. 
2e verd., kl. woonk met 
voll. ing. open keuken, 1 
slpk + extra slpk op zol-
der. voll. inger. badk. met 
ligbad, groot terras, lift, 
ZW-gericht. Vrij 1 dec. 
€ 650/mnd. alles 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: Aanhangwa-
gens okkasie dvrs geslo-
ten model, sommige kast-
wagens als nieuw. ROCA 
zandvliet. Ook weekends. 
0473/193 453
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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 ***

Onder het moto “Iedereen VIB!” 
ging afgelopen week de “Week 
van de mobiliteit” door. De nadruk 
lag op een veilige schoolomgeving. 
“VIB” staat voor “Very Important 
Brasschatenaar” of “Verkeersvei-
lig In Brasschaat”. GIBO Driehoek 
en Mater Dei Driehoek waren het 
middelpunt van de actie. en werd 
de schoolomgeving aangekleed. 
Samen met 2 BV’s die bekend 
zijn van het vtm-programma ‘De 
Buurtpolitie’ zorgden onze eigen 
buurtpolitie voor een veilig begin 
van de schooldag. Een rode loper 
werd aan de school uitgerold, wim-
pels, photobooth met fotograaf, … 
zorgden voor een sfeer zoals op de 
rode loper in Hollywood. De andere 
Brasschaatse scholen ontvingen 
een pakket om zelf de school(poort) 
aan te kleden in VIB-stijl.

IEDEREEN VIB!

Foto: Gemeentebestuur Brasschaat

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

KRAANMAN GEVRAAGD
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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):

28-29/09 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

28-29/09 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.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 

28-29/09 Dr. Budts 0494/725 085

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

GFT

MAANDAG   23
DINSDAG   24
WOENSDAG  25
DONDERDAG   26
VRIJDAG     27
ZATERDAG     28

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Papier

MAANDAG   30
D I N S D A G    1
WOENSDAG  2
DONDERDAG  3
VRIJDAG     4
ZATERDAG   5

Ophaling huisvuil oktober

Ophaling huisvuil september

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

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

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

BURGERLIJKE 
STAND

Jasper Castermans, 10 septemeber, 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 weer zijn 
vaste plekje naast de wachtdiensten heeft ingenomen. 
Op de startpagina van onze website is een opvallende knop voor-
zien die rechtstreeks naar de invulpagina's leidt.
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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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Nu het schooljaar opnieuw aan de gang is, zĳn ook de ver-
schillende Brasschaatse academies en dansscholen van 
start gegaan. In de parkgemeente is er voor de jongeren 
keuze te over. De Gemeentelĳke Academie voor Woord en 
Muziek draait al jaren op volle toeren. Het leerlingenaan-
tal blĳft in stĳgende lĳn gaan. Er is dan ook een zeer ruim 
aanbod van lessen. In een eerste fase de jongeren hun ta-
lenten ontdekken. Ze kunnen er terecht in een kinderkoor. 
Op muzikaal vlak is er zowel vorming als het leren bespelen 
van een instrument. In de optie muziek is er keuze tussen 
klassiek, oude muziek, jazz, pop, rock, muziek schrĳven en 
muziektheater. Deze laatste optie is gloednieuw. In een 
vierde graad kan men dan nog verder gaan in de richtin-
gen vertolkend en creërend muzikant. De lessen worden 
gegeven in de Ploegsebaan.
Wie zich liever op een andere manier artistiek uitleeft, kan 
terecht in de Gemeentelĳke Academie Noord. Daar zĳn er 
verschillende richtingen te volgen: keramiek, fotokunst en 
schilderkunst. Het keramiekatelier bevindt zich in het Sint-
Michielscollege. De lessen fotografie en schilderkunst wor-
den gegeven in het statige Antverpiagebouw in Mariaburg. 
Daar worden ook geregeld lezingen en tentoonstellingen 
gehouden.
Brasschaat telt ook twee gerenommeerde dansscholen. 
Pivolte voorstellen is wellicht niet meer nodig. De leerlin-
gen van deze school stapelen al jaren de prĳzen en nomi-
naties op. Pivolte heeft al vele jaren een eigen dansstudio 
aan de Oude Baan in het centrum van Brasschaat. Verder is 
er dansschool Nataraja met vestigingsplaats in Mater Dei 
Centrum.
Voor het jonge volkje kunnen al deze scholen een mooie 
aanvulling bieden op het dagelĳkse schoolleven. Het be-
lang van artistieke ontwikkeling is zeer belangrĳk. Iedereen 
vindt er alvast zĳn of haar gading.

                                 
  

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 

Te huur huis 
MARBELLA: 

Prachtig huisje goed gele-
gen, 2 slpk, 2 bdk, zwem-
bad, airco. www.casa-
azuro.be - 0475/422 934

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

Pedicure Eline komt bij 
u aan huis. pedicure: na-
gels knippen/ verzorgen, 
eelt verwijderen, ekster-
ogen/probleemnagels be-
handelen. korte voetmas-
sage Pedicure + pronails 
so polish Tel: 0499 693 
661 voor uw afspraak

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

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

Te huur: app 1ste verd, 
2slk, kk, badk, wc, living 
met parket, groot terras, 
vrij 1 okt, €800, 
Tel 0496 121 590 
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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

Te huur: Gerenov. app. 
3°V Bredabn 209 centr. 
Bras. Lift, 2 slaapk., in-
loopdouche, kkn, liv., eetk-
mr. € 750. T. 03/652 17 12

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
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Verkopen?   Verhuren?

Op zoek  naar vastgoed?

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


