Loewe bild 1

A TV love aﬀair.
De Loewe bild 1.43 is nu verkrijgbaar aan

€ 1.299 -€ 300 prijsvoordeel = € 999

Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRPLQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33 - www.teletechnics.be

GRATIS
SCHATTING
03 225 50 00

-

0479 395 334
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Nieuwe openingsuren:
Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u
Zaterdag: 10u-17u

KO M S
G
LAN

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

K ORTINGEN

Paul Van der Auwera

Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

Wekelijks welkom op de MARKT
0DDQGDJ%5$66&+$$7- Dinsdag: Merksem
Woensdag: Gitschotellei - Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem
Zaterdag: Schoten

DAMES
HEREN

3+1
GRATIS

KORTIN

-50%

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor
03/636 43 90
GRATIS PARKING 100m verder

www.kostuums.be

Ook wij hebben

Goudsmid - Juwelier

T
GEN TO

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

Solden

-50

%

"

 Ê */  " Ê ,  - -

GROTE MERKEN
BRILLEN &
ZONNEBRILLEN
AAN HALVE PRIJS
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Start
to Dance

WHOGDYHSDU\V#SUR[LPXVEH

E MOG
ALL

ELIJKE DANSVORMEN OND
ER É

9DQDIMDQXDUL
ÉN

DA
K

9RRUNLQGHUHQMHXJGNRSSHOV
DOOHHQVWDDQGHQ=XPED
$OOHLQIR

www.spillemaeckers.be
Inschrijven gebeurt op voorhand per mail! marc@spillemaeckers.be
%UHGDEDDQD%UDVVFKDDW
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BEWEEGDAGEN
kom langs voor gratis kennismaking!

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

OPENDEURDAGEN 18 & 19 JANUARI

5

BEWEEG
X COACH

Persoonlĳke BeweegCoach voor elke les!
Beweegadvies op maat van je ﬁtniveau!
Beweegcursussen van € 44 en € 49 per maand

9

Samen met een ‘BeweegCoach’ vind je de perfecte
oplossing voor iedereen 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
ZAT. 18 en ZON. 19 JANUARI
tussen 10 en 16u en ontdek
BeweegStudio Brasschaat onder het genot
van een glaasje fris en een gezonde snack!

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Kaart 324
EVANGELISCHE KERK LageBrasschaat

Eredienst

elke zondag om 10 uur.

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

Resultaatgarantie met SportMed methodiek!
Opendeurvoordeel:

-

Bĳ inschrĳving tĳdens de opendeurdag krĳgen
nieuwe leden een beweegcoach-sportzak cadeau

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

Een van onze gemotiveerde coaches zal je met plezier uitleg geven, samen een start moment inplannen en je begeleiden tot een gezond en ﬁt leven!

DIGITAAL SPREEKUUR IN DE BIB!

Wil je je bibmaterialen online verlengen of reserveren, maar weet je niet waar te beginnen?
+HE MH YUDJHQ RYHU HPDLO ZL¿ )DFHERRN ,QVWDJUDP " 0RHW MH RQOLQH HHQ DWWHVW RI GRV
VLHU LQGLHQHQ HQ NDQ MH ZDW KXOS JHEUXLNHQ" =RHN MH LQWHUHVVDQWH DSSV YRRU MH WDEOHW RI VPDUW
SKRQH" .RP QDDU KHW GLJLWDDO VSUHHNXXU LQ GH ELE YRRU JUDWLV KXOS HQ DGYLHV 6DPHQ ]RHNHQ
ZH HHQ RSORVVLQJ YRRU MH YUDDJ RI SUREOHHP 9RRUDI LQVFKULMYHQ NDQ YLD LQIRELE#EUDVVFKDDW
EH RI YLD     -H PDJ RRN JHZRRQ ELQQHQORSHQ HQ SODDWVQHPHQ DDQ RQ]H WDIHO +HW
GLJLWDDO VSUHHNXXU LV WZHHZHNHOLMNV JHRSHQG RS GLQVGDJ YDQ X WRW X  HQ  MDQXDUL
 HQ  IHEUXDUL   HQ  PDDUW  7LS %UHQJ YRRU ]RYHU PRJHOLMN MRXZ DSSDUDWHQ HQ
LQORJJHJHYHQVPHHGDQKHEMHDOOHVELMGHKDQGHQNDQMH]RJRHGPRJHOLMNJHKROSHQZRUGHQ

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

Isoleren en afwerken
van zolders /plafonds
Green-Force BVBA
0486 10 17 88

nieuwen, isolatie, dakgoten. 0489/717 125

QQQQQQQQQQQQ


Dakherstellingen, ver

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



Klus&Zo wenst al haar
huidige en toekomstige
NODQWHQHHQ¿MQQLHXZMDDU



Ontruimingen van huis,
app., magazijnen, enz. Bel
Klus&Zo 0499/103 000
Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
QQQQQQQQQQQQ
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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT

Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

KFC BRASSCHAAT BEDANKT

5de Wintertornooi 13-14-15 december 2019. Dank aan het
Gemeentebestuur, bestuur K.F.C., de vrijwillige medewerkers,
de scheidsrechters, onze sponsors, de middenstanders van
Brasschaat voor het wel slagen van dit voetbaltornooi. Nogmaals
dank Frans Van Bergen

n
te e
Gro assen!
er
klein

Europese
Goudstandaard
Goud & zilver = Baren & munten
Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:
MET TERUGKOOPGARANTIE tot 130% OF MEER!
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

SUPER
SOLDEN



Gratis gezaagd brandhout, zelf ophalen.
0475/820 246

ZONDER TWIJFEL
DE BESTE DEALS



Te huur: garagebox Oude
Baan naast nr 139, vrij.
0495/214 041

t.e.m. 31/1/2020

Wasmachine WEB 035 WPS
• 7kg
Adviesprijs
• 1400 t/min

94995



Te huur: gerenov. app.
Centr Brassch. BB 209.
4V. lift, nwe kkn + bdkr,
inloopdouche, 1 slpk, terras. € 685. T. 03/652 17 12

• A+++

Nu aan:

77995



Steelstofzuiger BCS1TOP
• 18V • Autonomie 60min. • Power for all system:
batterijen zijn onderdeel van het 18V systeem van
Bosch Home & Garden • AllFloor HighPower borstel
• Ongelimiteerde autonomie dankzij meegeleverde
2 batterijen en snellader
Adviesprijs

49999

Inbouwvaatwasser FSB53617Z
• Volledig integreerbaar
• A++
Adviesprijs
• 46dB / 9,9L
99
• 7 prog. / 3 temp.
• 13 bestekken
• 24 u startuitstel
• Beam on floor

849

Charmante man van 72
jaar oud zoekt inwonende
hulp voor gezelschap,
boodschappen, koken en
persoonlijke hulp. Wegens
diabetes beperkt mobiel
& slechtziend. Kost en
inwoon + vergoeding T.
0473 855 638

399

699

99

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

99

Gezocht: naschoolse opvang voor 2 kids van 9
en 11 jaar op maandag
(16-19u) en soms donderdag. Ophalen van school,
huiswerkbegeleiding, eten
maken en evt. kleine huishoudelijke taken. Bij interesse bel 0495 285 656.

Beleggen?
Met je persoonlijke
beleggingsadviseur
natuurlijk.
Kennismaken?
Kom gerust eens langs.
Je persoonlijke beleggingsadviseur staat
voor je klaar. Vandaag. Morgen. Altijd.
www.argenta.be/beleggingsadviseur

Terrasrenovatie:

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

-Aanleg en heraanleg
van terrassen
- Renovatie van oude
terrassen zoals:
(heropvoegen van
tegels, ophalen van
verzakkingen, plaatsen van boordstenen,
vervangen van kapotte
putdeksels, enz.)

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Gratis advies en offerte

0491/883 597

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
Zie ook www.argenta.be
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De glazenwasser bvba
Tel. 03-666.22.04

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

Fashion maat 34 t/m 52 & Shoes maat 35 t/m 42
Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com
open: di. t/m vr. 11u-18u • zat. 11u-17u

Onze
beste wensen
TEL. 03-666.22.04
voor 2020 !

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

www.de-glazenwasser.be


Scoutslokalen Jobertus
Sportendreef, 2930 Brasschaat

12 januari
12u - 18 u

- wafels voor afhaling kan je bestellen via www.stillemeeuw.be -

Uurwerkbatterijtjes vervangen: Juwelier Denys





11 januari
14u - 18 u


Oud Scouts - Oud Gidsen & Oud Leiding

STICHTING DE KLEINE STRIJDERS SCHENKT
SPEELGOEDPAKKETTEN AAN AZ KLINA
Stichting De Kleine Strijders reikt
AZ Klina de hand. Samen willen we
een ziekenhuisverblijf voor jonge
patiëntjes en hun omgeving zo aangenaam mogelijk maken. Dankzij
Toon Verheijen en Joyce De Sager
van De Kleine Strijders, krijgen de
patiëntjes én hun ouders bij een
overnachting op de kinderafdeling
voortaan een geschenkje. Het leek
een vroeg kerstcadeau: Toon Verheijen en Jocye De Sager van De
Kleine Strijders schonken speelgoedpakketten aan de kinderafdeling van AZ Klina. Die zijn bestemd
voor de kleine patiëntjes en hun
broertjes en zusjes, terwijl de ouders een verzorgingsset krijgen. Marijke Michielsen, hoofdverpleegkundige op de kinderafdeling,
is in de wolken met het gulle gebaar. “Dit is een prachtig initiatief, dat we in de toekomst samen
verder gaan uitwerken”, zegt Marijke Michielsen. “We zijn de stichting erg dankbaar dat we onze
patiëntjes, hun ouders en broers en zussen met kleine attenties en speelgoedjes extra kunnen
ondersteunen. De Kleine Strijders hanteren de leuze ‘Zodat elk kind, kind kan zijn’. Ook bij AZ Klina
doen we daar alles aan.” Op dat vlak speelt Greet Augustyns, spelbegeleider op de kinderafdeling, een grote rol. “Ik probeer elk kind het juiste aan te reiken: dat kunnen blokjes zijn, maar ook
kleurplaatjes of een boekje”, zegt Greet Augustyns. “In ons atelier kunnen ze zich creatief uitleven.
Als het kind begint te spelen en zich amuseert, zal het zich automatisch beter voelen. En dat
straalt positief af op de ouders. Met deze speelgoedpakketten gaan ze heel blij zijn. Dit gaat mooie
momenten opleveren voor het hele gezin.” Als oprichters van Stichting De Kleine Strijders, hebben
Toon Verheijen en Joyce De Sager zelf ervaren hoe stressvol een ziekenhuisopname kan zijn voor
kinderen en hun omgeving. “In september 2016 kregen we een tweeling”, zegt Joyce. “Alles ging
perfect, tot bij Maartje een hartruis werd vastgesteld. Ze bleek een zware hartafwijking te hebben
en werd met spoed naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven gebracht, waar ze maandenlang
op intensieve zorgen verbleef. De zorg voor Maartje was fantastisch, maar we merkten weinig
aandacht voor de ouders, broers en zussen, terwijl zij het wel mee dragen. Daarmee willen we
geen enkel verwijt maken, naar geen enkel ziekenhuis. Met onze stichting willen we een ziekenhuisverblijf aangenamer maken en de stress wat wegnemen.” Dat doen Toon en Joyce met allerlei
kleinere projecten. “Onze speelgoedpakketten zijn zo samengesteld dat de zieke kindjes samen
met hun boers en zussen kunnen spelen”, zegt Toon. “Ze krijgen ook strijdersmedailles. Voor de
ouders voorzien we verzorgingssets. En we werken nog aan een dagplanner die het kindje samen
met zijn ouders of de verpleging kan invullen, en waarop het ook kan aangeven hoe het zich voelt.”

&Co. Bredabaan 246
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-cz.be

Dak herstel./vernieuwen, karweien, isolatie.
0489/717 125

Gevraagd: Alle wagens,
jong/oud, ongeacht welke
staat (schade, ...) Erkend
autobedrijf! Tel. 0476/749
178

Aankoop antiek, brocante, verzamelingen, brons,
zilver, enz. Volledige opruimingen. 0495/574 852
- www.krisvoeten.be

Te huur: Brass. C. mooi
mod. app. 1e V gar. Hofstraat 40. T. 03/651 77 68

Ik zoek werk, alle huishoudelijk werk. 0467/879 497

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

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

INFO: 0496/70.80.80


Te koop: Droog brandhout, eik, beuk €85m
min. 5m³ thuis gebracht.
0475/820 160 - 03/667 60
97 - loos.bvba@skynet.be

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD
Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u TOT…
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UITNODIGING

EXPERIENCE DAYS
LAAT JE GEZONDHEID VRIJBLIJVEND TESTEN
DANKZIJ DE REVOLUTIONAIRE MULTISCAN

za 18
& zo 19
januari
2020n
Telkens va
VUPUV

MAAK JE AFSPRAAK VIA WWW.SPORTOASE.BE

Van 02-19 januari 2020

SPORTOASE
TEST JOUW
GEZONDHEID
n
e
d
n
e
v
j
Vrijbliiedereen!
voor
Start met
ÝUOFTTBBO

1

€

*

g
en ontvan d
maan !
cadeau
**

1

2

+
***
Op beurtenkaarten

www.sportoase.be
@sportoase

.com/sportoase.be

@sportoase

(FMEJHPQEFJOTUBQCJKESBHFCJKBBOLPPQWBOFFOÝUOFTTBCPOOFNFOUOBBSLFV[F
#JKBBOLPPQWBOFFOKBBSBCPOOFNFOUOBBSLFV[F
#JKBBOLPPQWBOFFOCFVSUFOLBBSUOBBSLFV[F VJUHF[POEFSELJETMFTTFO
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DRINGEND
GEZOCHT
Koks • Hulpkoks
Kelners m/v
Jobstudenten M/V

Brasserie
De Hoge Boom
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
03/605.84.72
QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383
QQQQQQQQQQQQ
Klusman, inricht. elektr.
garagedeur, rolluik, vliegraam. 0499/216 561


Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier De-

nys & Cz. Bredabaan 246
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be
QQQQQQQQQQQQ
Te
koop
gevraagd:
Schilderijen, spullen v.
zolder, enz. 03/663 65 70
QQQQQQQQQQQQ

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

DE BRASSCHAATSE
KINDERGEMEENTERAARD
De kindergemeenteraad is een adviesraad die bestaat uit leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van
de Brasschaatse basisscholen. Op vraag van het college van burgemeester en schepenen geven
ze hun kijk op het gemeentebeleid. De enthousiaste bende van 25 afgevaardigden wordt aangestuurd door de Kinderburgemeester Lola Van de Geuchte van Mater Dei Ploegsebaan.
Lola aan het woord:
Lola, waarom heb je u kandidaat gesteld als kinderburgemeester van Brasschaat?
Omdat ik het heel leuk vind om samen met leeftijdsgenoten na te denken en te praten over wat er
in de gemeente allemaal gebeurt en wat we kunnen veranderen.
Hoeveel kindergemeenteraden zijn er gepland? En wat wil je daar in bespreken?
Er zijn 4 vergaderingen gepland en we hebben het al gehad over de SDG’s (de internationale
duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties) en samen met de andere kindergemeenteraadsleden hebben we besproken dat veiligheid ook wel een belangrijk punt is in de gemeente
Brasschaat.
Wat hoop je op het einde van het schooljaar bereikt te hebben?
Dat de afstand tussen de gemeente en de kinderen van Brasschaat kleiner wordt. En dat de kinderen ook mee mogen nadenken over wat er voor onze gemeente belangrijk is.
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N-VA BRASSCHAAT

WENST U EEN GEZOND EN GELUKKIG

Foto: bestuur N-VA Brasschaat

AL[LSILKYPQM

 OLYZ[VќLYPUN
• maatwerk

 NVYKPQULU
• stores
• IPUULUaVU^LYPUN

vakmanschap sinds 1960

Filip Meyvis

 [HWPQ[UHHYTHH[
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22

www.HERFIL.be
FEMMA BRASSCHAT CENTRUM
BEZOEK CHOCOLADEMUSEUM

Op 9 februari bezoeken we het chocolademuseum. We verzamelen
aan tram 3 om 13.30 uur aan de P&R . Rondleiding om 14.00 uur.
Inlichtingen en inschrijven bij Godelieve Dielens tel. 03/653 04 58
Prijs: 15 €. Betalen op reknr. BE28 1030 4543 9720 van Femma
Brasschaat centrum.

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door zandstralen,
gommen, logen.
Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
*UDWLVRႇHUWHRIEHVWHN
info@air-concept.be

Pedicure Eline - Medische en Esthetische pediFXUHYDQDI¼0DQLFXUH
HQ JHOODN 3HGLFXUH HQ
JHOODN2RNDDQKXLVPR
JHOLMN RI LQ SUDNWLMNUXLPWH
centrum van Brasschaat.
7HOHIRQHHU YRRU HHQ DI
VSUDDN



Klus&Zo YRRUHONZHUN
jaar ervaring in renovatie.
7HO



Moto te koop gevraagd
'LUN 

Uw koopjes,
ook in 2020
een succes!


Zoek gratis gerief vr iem.
die regelm. op rommelm.
staat. Mon


Ik zoek werk, poetsen,
VWULMNHQ EDE\VLW (UY 
UHI


ENGELSE LES voor alle
OHHIWLMGHQ QLYHDXV3HU
IHFW WDOLJH PDQ (1*
1/  5HJLR 1RRUG $QW
ZHUSHQ ,QWHUHVVH" %HO
 -RKDQ 

Kapster aan huis. Meer
GDQMDDUHUYDULQJ'LWRS
ZRHQVGDJGRQGHUGDJHQ
YULMGDJ,QJULG

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

AANNEMER ZOEKT

appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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BRASSCHAAT WINT DE
‘SPORTERS BELEVEN MEER’
AWARD 2019
Brasschaatsteenweg 300
.DOPWKRXW7HO
www.oudpapiermichel.be

Helleven2
.DOPWKRXW7HO
www.datavernietigingmichel.be

Voor onze vestiging te Kalmthout zijn wij op zoek naar een gemotiveerde

PRODUCTIE-VERANTWOORDELIJKE
Leiding geven aan team van 15-tal productiemedewerkers
Stockbeheer & productieplanning
Kwaliteitscontrole
Beheer machines & heftrucks
Toezicht op orde & netheid
Begeleiding en opleiding van nieuwe medewerkers

Brasschaat werd samen met 40 andere steden en gemeenten
uit onze provincie door Sport Vlaanderen gehuldigd in een feestelijke belevingsavond. Brasschaat ontving de ‘sporters beleven meer’ award 2019.
Ook in 2019 daagde Sport Vlaanderen alle Vlaamse steden en
gemeenten uit om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeeraward. Wie erin slaagde om vijf van de zeven voorgestelde uitdagingen tot een goed einde te brengen, mag zich een jaar lang
#sportersbelevenmeer-gemeente noemen.
41 steden en gemeenten uit de provincie Antwerpen engageerden zich om minstens vijf van de zeven uitdagingen tot een
goed einde te brengen: een G-sportinitiatief organiseren, inwoners stimuleren om op een originele manier foto’s op sociale
media te delen, gezinnen aan het sporten krijgen, de maand van
de sportclub coördineren, schoolsport promoten, een belevingsactiviteit in de natuur op poten zetten en werken rond sporten
op het werk. 34 gemeenten slaagden in hun opzet, waaronder
Brasschaat.
In 2020 gaat de Brasschaatse sportdienst verder met haar missie om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Een nieuw
jaar, nieuwe voornemens, …. Sporters beleven meer!

3UR¿HO
Je beschikt over natuurlijke maturiteit & motivatie vaardigheden
-HKHEWHHQDႈ
QLWHLWPHWWHFKQLHN
-HEHVFKLNWRYHUHUYDULQJDOVKHIWUXFNFKDXႇHXU
Ervaring stockbeheer is een pluspunt
Je bent woonachtig in de omgeving van Kalmthout
Gelieve per mail te reageren: Christl@oudpapiermichel.be

GEËNGAGEERDE INWONERS GEZOCHT!

De GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) is een adviesraad die zich via het
geven van adviezen en het nemen van initiatieven omtrent ontwikkelingseducatie & sensibilisering
inzet voor internationale samenwerking en solidariteit. In de GROS zetelen verschillende organisaties
zoals onder andere Broederlijk Delen, Damiaanactie, Vrienden van Sukuta, Abhaya India, … . Sinds
dit jaar kunnen ook onafhankelijke geïnteresseerden zich aansluiten.
Wil je zelf jouw vereniging vertegenwoordigen in de GROS of wil je als onafhankelijke iets bijdragen?
Stuur dan een mail naar dos@brasschaat.be.
Benieuwd naar de werking? Kom dan zeker eens langs op 16 januari in de Remise om 20u voor de Algemene Vergadering of om 21u voor de receptie. De huidige leden zullen je met plezier te woord staan!

OUD GOUD & ZILVER?
EagleBurgmann Belgium is een toonaangevende aanbieder van industriële
afdichtingstoepassingen. Onze hoofdactiviteit is de verkoop en herstelling van
mechanische asafdichtingen.
Wij zijn een internationale onderneming in volle groei en blijven continu investeren
in de toekomst.
Om ons hecht team in Sint-Job-in-‘t-Goor te versterken, zijn wij op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF BEDIENDE SALES INDOOR

De Haan Juweliers
SINDS 2007

Voordat u uw oude juwelen verkoopt,
kom eerst bij ons langs voor een gratis schatting,
want wij kopen het tegen een correcte prijs!

Waar: Bredabaan 294 (naast Brasserie Chopin) Brasschaat.
Tel. info: 03/271 14 06
Open van maandag t.e.m. zaterdag - anders op afspraak.

(M/V) – VOLTIJDS
)XQFWLHRPVFKULMYLQJ
- Verzorgen van een accurate gegevensverwerking in SAP-ByD.
- Bewaken en opvolgen van de levertijden van onze producten.
- Aanlevering van de juiste artikelgegevens voor verwerking in onze systemen.
- Correct toewijzen van mails en inscannen van de nodige documenten.
- Verdere ondersteuning van de collega’s van de afdeling Indoor Sales.
$DQERG
- Uitdagende en veelzijdige functie
- Opleidingen worden voorzien
- Marktconform salaris met extralegale voordelen
- Contract van onbepaalde duur
  (HQXQLHNHHUYDULQJLQHHQLQWHUQDWLRQDOH¿UPD
3UR¿HO
- Je bezit een A2 diploma met ervaring (een bachelor diploma in een economische richting is een pluspunt)
- Vloeiende kennis van het Nederlands, aangevuld met een uitstekende
kennis Engels.
- Sterke administratieve en communicatieve vaardigheden
- Zelfstandig en uiterst nauwkeurig kunnen werken
  (UYDULQJPHW2XWORRNHQ062ႈ
FH
- Accuraat en gemotiveerd
Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief + CV mailen t.a.v. Caroline Ilonga
naar het volgende mailadres: HR.be@eagleburgmann.com

EagleBurgmann Belgium BVBA - Zagerijstraat 11 - 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor
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MY VIP TRANSPORT
uw luchthaven-vervoer van brasschaat

Zaventem € 65
Charleroi € 125
Eindhoven € 115

ANDERE
TRAJECTEN
OP AANVRAAG

info@my-vip-transport.be

0485 831 764

LIONS CLUB ANTWERPEN MOERLAND
“EEN WARME KERST IN KAPELLEN”

Wemers
88
JAAR

DECORATION

EXTRA SOLDEN !!!
-50% op tafelkleden, bed & badlinnen,
sierkussens en decoratie
Wij zijn terug open op 7 januari
Bredabaan 1129 • Brasschaat MTH • Tel. 03 663 00 27
Gesloten op maandag van di tot vrij 10u tot 13.30u en 13.30 tot 18u zat van 10u tot 17u

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³

Lions club Antwerpen Moerland, gesticht in 1975 in Kapellen onder
impuls van toenmalig voorzitter Frans Van Laarhoven, samen met
20 leden. De club telt momenteel 35 leden met als huidige voorzitter
Francis Nagels. Gebruikelijk wisselt de club ieder jaar van voorzitter.
Het kerstfeest voor minderbedeelden werd in 2009 in het leven geroepen, heden zijn we toe aan onze 11de editie. De 7 eerste edities
vonden plaats in Brasschaat, de laatste 4 jaar onder het motto “Een
warme Kerst in Kapellen”. 95 genodigden waren aanwezig voor een
XLWJHEUHLG³.RXGHQZDUPNHUVWEX௺HW´
Naast dit aangeboden kerstfeest ondersteunen wij jaarlijks: Coda
palliatieve zorg te Wuustwezel, Moeders voor moeders, Meander
boerderij, Feestnamiddag voor anders validen.
Om de nodige fondsen hiervoor bijeen te krijgen organiseren we
een jaarlijks golftornooi, het Perronnekesfeest en een oldtimer rally,
een jaarlijkse kledinginzameling en “Actie olijfolie” (met standen op
de kerstmarkt in Antwerpen en kerstmarkt BUSO Kristus Koning te
St. Job-in-‘t-Goor).

s

OVERLIJDENSBERICHT
†
Je kon niet zeggen wat je voelde.
Je hebt het ook nooit uitgelegd,
maar toch wisten we wat je bedoelde,
de stilte had het al gezegd.
Met droefheid meldt de familie
u het heengaan van

Gilberte Vennekens

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS
WWW.TOPSTORAGE.BE | +32 3 651 30 30

Nieuwjaarsbrunch
Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan 11

26 januari 11-14u
30 euro all in op rek.nr. BE21 6451 5107 4303
11u: aperitief - 11.35u: verwelkoming
11.40u: inleiding schepen Myriam Van Honste
11.45u: toespraak kandidaat-voorzitter Open Vld - 12u: brunch
openvldbrasschaat2024@gmail.com - tel. 0477 203 187

Echtgenote van Richard Praast
Gewezen kleuterleidster
Mater Dei Brasschaat - Bethanie
° Brasschaat 4.10.1939 - † Wuustwezel 27.12.2019
Volgens de uitdrukkelijke wens van Gilberte
heeft het afscheid in intieme kring plaatsgevonden.
Correspondentie: Fam. Gilberte Vennekens
p/a De Meyer Uitvaart
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.be

Gastspreker:
lein
Bart Tomme
Brasschaat
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WIJ VERHUIZEN IN MAART 2020
EŝĞƵǁĂĚƌĞƐ͗ƌĞĚĂďĂĂŶϰϬϴƚĞƌĂƐƐĐŚĂĂƚ;ŽǀĞƌDĂŶƵƐͿ
tŝũďůŝũǀĞŶϮϰͬϳďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗03 434 33 32
tŝũŽŶƚǀĂŶŐĞŶƵŝŶƚƵƐƐĞŶŐƌĂĂŐŝŶŽŶǌĞǁŝŶŬĞůƚĞŬĞƌĞŶŽŶŬ͕
<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϯϬϵ͘
tŝũŬŽŵĞŶŝŶĚŝĞŶŐĞǁĞŶƐƚŽŽŬďŝũƵǁƚŚƵŝƐ͘

tŝůƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĂůůĞƐǁĂƚŵĞƚĞĞŶƵŝƚǀĂĂƌƚƚĞŵĂŬĞŶ
ŚĞĞŌ͍
hŬĂŶŽŶƐƐƚĞĞĚƐŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘
tŝũďŝĞĚĞŶĞĞŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐĞŶƌĞŐĞůĞŶƵǁƵŝƚǀĂĂƌƚ
van A tot Z.
tŝũŚĞůƉĞŶƵŽŽŬŵĞƚĚĞĂĚŵŝŶƐƚƌĂƟĞŶĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͘

www.uitvaartzorg-delelie.be
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Parochie Sint-JozefDriehoek

ADVOCATEN

Op woensdag 8 januari om
19.30 u. bent u weer welkom
in de kapel voor het maandelijks stiltemoment. ‘Het oude is
voorbij. Alles wordt nu nieuw.’
Voor de zoveelste maal vieren we nieuwjaar: dat het jaar
spetterend nieuw mag worden.
Hopelijk is het meer dan een
cijfertje dat verandert. Hebben
de wensen, die je vorig jaar
mocht ontvangen, het verschil
gemaakt? Is het voorbije jaar
een nieuw jaar geworden? Of is
het toch een beetje bij het oude
gebleven? We weten wat ons te
wachten staat: wat vreugde en
verdriet, wat ziekte en gezondheid, regen en zonneschijn. En
toch kan het jaar echt gloednieuw worden, als je drie energizers toelaat: vertrouwen, hoop
en liefde. Zij zorgen voor een
breed perspectief, een weidse
horizon en een open toekomst.
Deze drie deugden kunnen
het leven zalig maken, dat van
jou en van de mensen rondom
jou. We laten ze op krachten
komen tijdens het stiltemoment.

handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken
familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht
huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32
GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

PostPunt - Vaporstore - Dagbladwinkel

Patisserie Charlotte

Rerum Novarumlei 4 - Brasschaat

Patisserie x Tea-Room x Traiteur x Godiva Chocolade

GEVRAAGD:

FLEXI-JOB
verkoper/verkoopster

Voor maandag en woensdagnamiddag
Ervaring POST = pluspunt
Mail je cv met motivatiebrief naar:
dagbladhandel.proost@telenet.be

Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u
za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

www.patisseriecharlotte.be

Totaal onverwacht en veel te vroeg
moesten wij afscheid nemen van

Kristel Eynatten
Geboren te Brasschaat op 20 maart 1959
en overleden te Brasschaat op 21 december 2019.

Uw online reputatie
in goede handen

Dit melden u :

U wilt toch ook dat u goed voor
de dag komt? Wat als er in de
zoekresultaten berichtgeving staat
die negatief is en onterecht onder
uw naam verschijnt?

Wilfried en Livina Eynatten-Valkaert
Diederik en Hilde Eynatten-Haentjens
† Roger en Lieve Delagaye-Eynatten
† Marc Eynatten
Alain en Lut Foulon-Eynatten
haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

Delete.be verwijdert gegevens
uit websites en artikels uit Google
en andere zoekmachines die
niet stroken met uw reputatie.
Ons professioneel Delete.be
team werkt voor resultaten die
tellen: uw beste reputatie online
gegarandeerd.

haar neven, nichten, achterneven en achternichten
Het afscheid van Kristel heeft plaatsgevonden
op donderdag 2 januari 2020,
waarna haar urne een mooie plek kreeg
in familiale sfeer.
Met dank aan de goede vrienden
voor hun warme aanwezigheid.
Rouwadres : Familie Wilfried Eynatten,
Ooststatiestraat 163 - 2550 Kontich
www.condoleances.be/kristeleynatten
Quirijnen

03 650 15 15



Contacteer ons voor meer informatie.
Contact@Delete.be

Brasschaatse Film,

Nr. 2,

6-1-2020

13

parkbodeactueel
Huurprĳs afficheren
verplicht!

digitaal spreekuur
in de bib

Verhuur jĳ een woning of appartement?
Om discriminatie op de huurmarkt
tegen te gaan, ben je wettelĳk verplicht
om de huurprĳs en eventuele gemeenschappelĳke kosten te vermelden in alle
officiële of publieke mededelingen.

Kom naar het digitaal spreekuur in de bib voor
gratis hulp en advies. Samen zoeken we een
oplossing voor je vraag of probleem.

TE HUUR
huurprijs/maand

energiescore (EPC)

gemeenschappelijke kosten

Wil je materialen van de bib online verlengen of
reserveren maar weet je niet waar te beginnen?
Heb je vragen over e-mail, wifi, Facebook,
Instagram...? Moet je online een attest of dossier
indienen en kan je wat hulp gebruiken? Zoek je
interessante apps voor je tablet of smartphone?
Kom naar het digitaal spreekuur in de bib voor
gratis hulp en advies. Samen zoeken we een
oplossing voor je vraag of probleem.

De verplichting houdt in dat de
huurprijs vermeld wordt in advertenties op internet (bijvoorbeeld
website immobiliën). Wie een
affiche Te Huur voor het raam
hangt, vermeldt ook hierop de huurprijs. Gemeenschappelijke kosten,
bijvoorbeeld bij een appartement,
worden eveneens vermeld.

werken Hemelakkers

Met al je vragen rond wifi, Facebook,
online attesten indienen... kan je terecht
in de bib!

De Hemelakkers wordt vanaf 6 januari voor
enkele weken afgesloten voor wie het centrum
van Brasschaat uit wil. De rĳrichting naar het
centrum blĳft open.

Schrĳf vooraf in via info.bib@brasschaat.be of
T 03 650 03 60. Of loop gewoon binnen en neem
plaats aan onze tafel. Breng je eigen apparaten en
inlog-gegevens mee. Dan heb je alles bĳ de hand
en kan je zo goed mogelĳk geholpen worden.

EPC-score
Verhuurders overhandigen een EPC-attest aan de
huurder. Dat bevat info over de energiescore van
de woning. Zo krijgt de toekomstige bewoner een
beeld van de energiezuinigheid.
Het vermelden van de EPC-score is verplicht bij
bekendmakingen in etalages van de makelaar of
op affiches bij openbare verkopen.
Ook in advertenties in folders, kranten of online
wordt de EPC-score vermeld. Op raamaffiches of
infoborden is de vermelding van de EPC-score
alleen verplicht als er extra informatie is opgenomen over de woonindeling, bijvoorbeeld aantal
slaapkamers.

huurcontract registreren
Ook moet je als verhuurder het huurcontract laten
registreren. Dat biedt alleen maar voordelen.
De huurder wordt beschermd bij de verkoop van
het huurpand en de verhuurder is zeker dat de
opzegtermijn gerespecteerd wordt.
Meer info
woonloket | T 03 650 29 30 | woonloket@brasschaat.be

Proximus voert werken uit aan glasvezelkabels in de Hemelakkers, tussen de Oude Baan (gedeelte in het verlengde van de
Leopoldslei) en het kruispunt met de Bredabaan tegenover de
Zegersdreef. De werken waren al langer gepland maar werden
uitgesteld omwille van het Winterdorp.
In de eerste fase, die op 6 januari start, blĳft het kruispunt
Hemelakkers/Oude Baan open. Je kan dus links inslaan in de
Oude Baan. Aan de overzĳde van de straat kan je in deze fase
niet rechts afslaan in de Sportendreef.
In de tweede fase is het net het omgekeerde. Dan kan je rechts
afslaan in de Sportendreef, maar niet links in de Oude Baan.

tĳdelĳk gebruik
openbare weg
Je bent volop aan het verbouwen en je
hebt plaats nodig om een container of ander
materiaal te zetten op de openbare weg?
Je gaat verhuizen en je wil enkele parkeerplaatsen innemen voor de verhuiswagen en
ladderlift? Dan heb je een vergunning nodig.

Vermĳd een meerkost. Vraag minstens vĳf
werkdagen vóór de werkzaamheden of verhuis je
vergunning aan via www.brasschaat.be. Bepaal
goed voor welke periode je een vergunning nodig
hebt. Onze diensten kĳken je aanvraag na.
Als je aanvraag is goedgekeurd en deze is
betalend, dan krĳg je per mail een verzoek tot
betaling. Na de betaling krĳg je per mail de vergunning toegestuurd. Voor niet-betalende aanvragen
wordt de vergunning na opmaak onmiddellĳk
verzonden.

gezocht: Apple specialist
Voor het digitaal spreekuur is de bib nog op zoek
naar een vrĳwilliger die graag mensen helpt met
vragen over toepassingen van Apple-producten.
Weet jĳ alles over Apple? Ben jĳ altĳd bezig met
Macs en help jĳ familie en vrienden uit de nood
wanneer ze Apple-vragen hebben? Ben jĳ om de
twee weken op dinsdag beschikbaar tussen 16 en
18.30 uur? Dan is deze vacature iets voor jou!
Neem contact op voor een kennismaking via
info.bib@brasschaat.be of via T 03 650 03 71.

Sinds 1 januari 2020 hanteert de gemeente
een uniform tarief van 1 euro/m²/dag op zowel
gemeente- als gewestwegen. Dit tarief geldt voor
(ver)bouwingswerken en opruimingswerken.
Een parkeerverbod voor levering, verhuis… blĳft
gratis.
Vraag steeds apart een parkeerverbod aan voor
werfvoertuigen. Zo vermĳd je extra kosten.
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TE HUUR
assistentie
woningen
Brasschaat

de
Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN
ZONDAGTAFELEN
Voor een 3-gangen menu, lichte lunch, snack
of goede babbel met een drankje kan je
dagelijks bij de Kaveltafel terecht.
Op zondag is het extra genieten met een
culinair menu. Onze chefs volgen dan het
recept voor een geslaagde zondag.

ELKE DAG EEN FEEST
Bij de Kaveltafel houden we er van om u af en
toe culinair te verrassen. Zo organiseren we op
tijd en stond een lekkere (na)middag.
Heb je zelf iets te vieren? In de aansluitende
feestzaal kan je terecht voor al je activiteiten,
van jubileum- tot lente- of verjaardagsfeest.

Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er
JGGTNĎM XGKNKI GP \GNHUVCPFKI YQPGP OGV
QQI QR FG VQGMQOUV 2TKPU -CXGNJQH DKGFV
GGP IG\GNNKIG ITQGPG QOIGXKPI OGV VCN XCP
UQEKCNG QPVURCPPKPIUOQIGNĎMJGFGP \QFCV LG
NGXGPUNCPIMCPIGPKGVGP1P\GYQQPCUUKUVGPV
JGGHVQQIXQQTYKGLĎDGPVGPYCVJGVDGUVG
DĎ LQW RCUV 2TKPU -CXGNJQH YCCT JGV NGXGP
ÅEJVDGIKPV

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.
Geldig t.e.m. 30/06/2020

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

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

We namen in 2019 afscheid van enkele bekende Brasschatenaren of mensen die Brasschaat mee op de kaart hebben
gezet. Zo overleed Hendrik Verhoeven in juni. Verhoeven,
die in Brecht woonde, was de oprichter en bezieler van het
Brasschaats Muziektheater. Hĳ zette de operette op de kaart
in de parkgemeente. Bekend zĳn de opvoeringen van “De
Lustige Weduwe” van Franz Lehar die Hendrik zelf regisseerde en dirigeerde. Hendrik Verhoeven overleed op 82-jarige
leeftĳd.
Nog in juni overleed Marc van der Heide, oprichter van het
bekende restaurant Villa Doria, op de grens Brasschaat-Schoten. Marc overleed op 54-jarige leeftĳd. Hĳ stond bekend als
een perfectionist die van Villa Doria een klasserestaurant
maakte. De opvolgers van Marc zetten zĳn levenswerk verder en kregen ook dit jaar een vermelding in de Gault Millau.
Kunstschilder Bruno Vekemans overleed in juli. Hĳ werd
net geen 67. Bruno werkte dertig jaar als redder in het gemeentelĳk openluchtzwembad van Brasschaat. Maar hĳ zal
vooral herinnerd worden dankzĳ zĳn prachtige schilderĳen.
Hĳ trok onder meer naar Congo waar hĳ liever de schoonheid dan de ellende van het Afrikaanse land op doek zette.
De gemeente Brasschaat heeft in totaal twee werken van Vekemans gekocht. Eén hangt in het oude gemeentehuis en
een ander hangt in de gemeenteraadszaal van het nieuwe
gemeentehuis. Marita De Ridder, weduwe van de kunstschilder, fungeert als gastvrouw van de Bremdonckhoeve tegenover de bekende horecazaak De Melkerĳ. De doeken van
Vekemans hingen vaak bĳ Galerĳ Verbeeck aan het MAS in
Antwerpen.
In september overleed Simone Bouttry beter bekend als de
weduwe van striptekenaar Bob Mau. Simone was nauw betrokken bĳ het werk van Bob. Samen met zoon Jan werkte
ze mee aan tentoonstellingen, selecteerde tekeningen van
haar echtgenoot in opdracht van Toerisme Brasschaat en
zo meer.

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

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

8CP*GOGNTĎEMNGK$TCUUEJCCV

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

OPENINGSUREN
Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

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

Nieuwpoort: te huur voor
vakantie Mooi gezellig appartement voor 1-4 persoQHQJDUDJH¿HWVHQ0
van zee; vlak bij winkels,
tram www.duinenveld.be
www.residentiewarande.
be 0486 353 074



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


FAMILIEGROEP
DEMENTIE EKEREN

Op 16 januari 19,30 komt de
familiegroep dementie Ekeren
terug bijeen in Zaal De Geesten, Waterstraat 12 te Ekeren.
Onderwerp: mantelzorger, zorg
voor jezelf. Geen inschrijving
nodig, gratis. Welkom.

Opruimen van inboedels,
alles leeg van kelder tot
zolder. Ook losse stukken.
Bel ons tel. : 0473 88 39 38


GEZOCHT: T.b.v. extramurale zorg voor chronisch
zieke dame te Brasschaat:
inwonend gediplomeerd
verpleegkundige – mantelzorger - Evenuteel op
rotatie basis met collega.
Sollicitaties met CV, aan:
pccegrace@gmail.com

IK ZOEK garage te huur
Brasschaat-MTH . Uw bod
aan robert.delafortry@
gmail.com of GSM 0496
45 95 61

Algemeen Elektriciteit +
parlofoon. 0465/320 270

TAIJIQUAN

De traditionele Chinese bewegingsleer

Gratis introductielessen
ma. 13 januari 2020 19.30-20.30
K.T.A. Martouginlei - Brasschaat
di. 14 januari 2020 19.00-20.00
Zaal 2 Lusthovenlaan 10 - Mortsel

o.l.v Shen Zhengyu
meer dan 40 jaar ervaring in Taiji en Qigong
Info: 0475 810 620 • taijicentrum2000@gmail.com
www.taijicentrum.org

Te koop gevraagd: Postzegelverzamelingen/munten/strips/alles van kuifje,
hoogste prijs en contante
betaling.
Tel. 0475/622 978



Te koop: 2 kleine 2de H.
aanhangwagens metaal.
1 van 2m L. op 1,05m Br.
€ 200. 1 gegalvaniseerd
1,80m L. op 1m Br. Verhoogd met afneembaar
zeil. € 200 goede staat.
0486/245 784



Te huur: Gerenov. app.
1V. Bredabaan 209, brass.
Centr. Lift, nwe kkn + bdkr,
inloopdouche, berging, 2
slpks terras. € 750.
T. 03/652 17 12
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Vrijgekomen wegens ziekte:
TOPMAAND FEBRUARI 2020 VOOR SNELLE BESLISSERS

TE HUUR - ZUID TENERIFE

Appartement in 1ste linie van dit mooie complex
te huur. Zwembad naast de zee! 5 sterren matrassen,
JURWHÀDW79799ODDQGHUHQ:L¿HQ]
Nog enkele maanden vrij! Prijs: buiten alle concurrentie
€ 845/maand. Ook nog enkele andere appartementen
1ste linie op andere locaties te huur.
9RRUDOOHLQIRSDWULFN#YDQQRWHQQHW

We heten je van harte welkom op
ons nieuwe adres:

BREDABAAN 745
2930 BRASSCHAAT
T +32 3 651 83 40 | E welkom@godevaart.be | www.godevaart.be

VIOOLSTRIJKERS ZAMELEN
GELD IN VOOR WARMSTE WEEK

Ik zoek werk, tuin, babysit, poetsen, schilderen.
0465/165 694



Zetelgarnierderij

KEMPENAERS J.
Herbekleden van
zetels, stoelen,
kussens, enz.
Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09
Onder impuls van enkele leerkrachten ‘viool’ werden er de voorbije
jaren in de Brasschaatse Academie voor Muziek en Woord op kleine
schaal oefenmarathons georganiseerd. Per minuut dat er geoefend
werd op de viool, zochten leerlingen sponsors om zo “al spelend”
geld in te zamelen voor de Warmste Week.
Ook dit jaar kreeg die actie veel bijval bij de andere instrumentklassen. Zo werd er veel geld ingezameld voor de Warmste Week 2019.
Maar liefst 8 172,42 euro werd ingezameld voor Music Fund, een
RUJDQLVDWLHGLHDDQMRQJHUHQLQFRQÀLFWJHELHGHQRILQDFKWHUJHVWHOGH
gebieden de kans geeft om in goede of best mogelijke omstandigheden muziek te maken. Ze verzamelen muziekinstrumenten en
sturen deze instrumenten naar muziekscholen en sociaal-artistieke
projecten in het Zuiden.
Naast de oefenmarathons werden er een 16-tal concerten georganiseerd. Er werd gemusiceerd, gestreken, geblazen, getokkeld,…
En daarnaast werden cakes gebakken, snoeppakketjes gemaakt,
PXQVJHEDNNHQOHNNHUKDSMHVJHPDDNWHQ]«
Met dank aan het ganse team van leerkrachten en leerlingen die
zich inzetten voor de Warmste Week 2019!

www.zetelgarnierderijkempenaers.be

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

Bijles Frans: ervaren
leerkracht geeft bijles 1215 jaar. 0496/693 122

Een jonge vrouw zoekt
werk als schoonmaak,
ben heel sociale en hardwerkende. Spreek Nederlandse en heb jaren ervaULQJ7

DIT JAAR VIER
JE KERST MET 2

Gratis af te halen: Binnendeur wit / Deur in
houtkleur met venster en
NDWWHQJDW=ZDUWHZF7HO
03 663 23 61.

Nr1 RelatieBureau
voor BeNeLux
Afspraak in je buurt?

Inboedels opruimen bel
vrijblijvend 0478 536 719

www.b-loved.com









Bij B-loved vind je
liefde vr het leven.

+32 474 263 751

Peter
De Cock

Piet
Tulkens

Advocaat in
België

Advocaat in
België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Roca
aanhangwagens

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

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be
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TOTALE UITVERKOOP!
Veritas Kapellen

Veritas Brasschaat

Shopping Promenade

Bredabaan 299

Vanaf 6 januari tot 31 januari
FEMMA KAART - CURCUS BLOEMSCHIKKEN
Start nieuwe curcus bloemschikken op woensdagavond in
De Eekhoorn om 19u.op volgenda data:
08/1 - 05/2 - 11/3- 01/4 - 06/5 - 10/6 - 16/9 - 14/10 - 18/11 - 09/12.
Als je wil deelnemen. graag een seintje bij Viviane tel: 0488/57 07 07.
prijs:55,00 eur leden - 60,00 eur niet leden op rek.nr BE64 7895 3915 8552

Rijbewijs met L ???

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Dienstencentra Brasschaat
Wij wensen iedereen van harte een gezond en gelukkig nieuwjaar!
Onze dienstencentra zijn gesloten op 6 januari in de namiddag. In Vesalius is de
cafetaria open.
Ook op vrijdag 24 januari zijn de dienstencentra gesloten in de namiddag. Ook de
cafetaria in Vesalius sluit dan haar deuren.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Van 6-24 januari: stemronde van droomformulieren
Do 9/1 + 23/1 om 9.30 uur: PC club
Do 9/1 van 15u tot 16u : Nieuwjaarsdrink
Ma 13/1 om 14 uur: appelbollen en worstenbroden, bestel tijdig!
Di 14/1 om 10 uur: boekvouwen
Do 23/1 om 13.30 uur: Marktboetiek Hilde - solden
Ma 27/1 om 14 uur: BINGO
Di 28/1 om 14 uur: bloemschikken TULPEN

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
0DRPXXU¿ORVR¿VFKSUDDWMH'HHOQDPHLVJUDWLVLQVFKULMYHQQLHWQRGLJ
Do 9/01 om 14 uur : kom weer plezier beleven op onze maandelijkse bingo. Samen
maken we er een gezellige namiddag van, met leuke prijzen.
Ma 13/01 vanaf 14 uur: kom smullen van lekker appelbollen en/of worstenbroden. Wil
je zeker zijn van je stuk, bestel dan voor 6/01. Prijs is 2.50 euro per stuk.
Di 14/01 om 13 uur: naai en brei atelier Moeders voor Moeders.
Zo 19/01 vanaf 13.30 uur: infostand groepsreizen Samana. Wil je graag nog eens
op vakantie maar durf je niet meer alleen? Groepsreizen Samana kan een oplossing
bieden. Kom zeker eens luisteren.
Op vrijdag 24 januari is onze cafetaria gesloten. Die dag zetten wij onze vrijwilligers
in de bloemetjes met een welverdiende nieuwjaarsreceptie.

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Ma 6/1: let op: géén activiteiten in de namiddag
Week 6-10 januari: heropstart van activiteiten via de sportdienst
Van 6-24 januari: stemronde van droomformulieren
Di 7/1: 13.30 uur: workshop: online fotoalbum maken
Noteer alvast in je agenda: 13/1: Verloren Maandag (appelbollen en worstenbroden):
te bestellen tot 6/1
9UNDOOLJUD¿H
Di 14/01: van 14 tot 15 uur : Nieuwjaarsdrink voor onze bezoekers. Geniet van een
hapje en drankje.
Kom de brochure bekijken over onze cursussen en workshops computer / tablet /
smartphone.
Voor meer info over de activiteiten kan je terecht in het dienstencentrum.

NIEUWE LENTE - CURSUSSEN
IN HET DAKHUUS

Hoewel de feestdagen nog vers in het geheugen liggen, denkt
het Dakhuus al aan lente en zomer. Het vormingscentrum pakt
immers uit met een gloednieuw voorjaarsaanbod. Je kan in het
vormingscentrum terecht voor een korte taalcursus zoals Spaansof Italiaans ‘op reis’. Maar je kan er ook hobby- en informaticacursussen volgen.
(HQJUHHSXLWGHQLHXZHWKHPD¶V3RUWUHWIRWRJUD¿H+DQGOHWWHULQJ
RIFUHDWLHIPHWNDOOLJUD¿H,QGLVFKNRNHQNRNHQYRRUEHJLQQHUV
Ecologisch poetsen, klussen, Windows 10, tablets, enz. Wie
zichzelf eens lekker wil verwennen, kan dan weer kiezen voor een
ZHOOQHVVFXUVXV ]RDOV RQWVSDQQLQJVPDVVDJH ¿JXXUDQDO\VH RI
mindfulness. Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.
org, bel naar 03/633 1 696 of mail naar info@dakhuus.org Spring
gerust ook eens binnen op de Bredabaan 696 in Brasschaat (ma
en do 13.30-16.30u., woe 17-18.30u).

Droog brandhout thuis
gebracht per klein hoeveelheid. 0495/914 096



60 jarige man zoekt lieve
vriendin. 0472/641 207



TE HUUR
MARIABURG

DE LEZER VZW – Literaire café

Donderdag 23 januari om 20u. in De Ruiterhal, Azalealaan 6, Brasschaat. Bart Declerck & Joost Houtman over De rest is Parking.
Waarom de Antwerpenaren zo Antwerps zijn.Bart De Clerck was
reporter voor ATV en Het Nieuwsblad. Vandaag runt hij zijn communicatiebureau in hartje Antwerpen.
Joost Houtman is copy- en ghostwriter, scenarist, podcaster en
communicatiespecialist.
Samen schreven zij De rest is parking een boeiend boek waarin
ze samen met een rist bekende en minder bekende
Antwerpenaren op zoek gaan naar de al dan niet chauvinistische
ziel van de Antwerpenaar.
De Literair Cafés worden georganiseerd door De Lezer vzw, de
Gemeentelijke Bibliotheek en Cultuurcentrum
Brasschaat met de steun van Literatuur Vlaanderen.
Kaartjes: www.cultuurcentrumbrasschaat.be 03/650 03 04 en in
de Bib € 5,- vriend € 4,- (kassa + € 1,-)

Nijverheidslei 2-12

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren
Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc
Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83
Facebook & Instagram: D&D Interieurs
E-mail: dend.interieurs@telenet.be

NIEUWBOUW
MET LIFT

Nieuwbouw met lift en
lichte tweeslaapkamer appartementen met tuin en/
of terras incl. autostaanplaats. Centrale doch rustige ligging. Kwaliteitsvolle
afwerking,
huurprijzen
vanaf € 825/maand provisie € 65/maand.
Voor meer informatie

0473/457 737

1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !
TE HUUR:
Brasschaat, Oude Baan 137
nieuwbouwapp 1eV 1 slpk

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:121,35 kWh/m²

TE KOOP:
Brasschaat, Augustijnslei 42 glv
Glvl app 2 slpk gar

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:299 kWh/m²

TE KOOP:
Ekeren, Klein Heiken 180
dakapp 3 slpk

Gelukkig moet u niet naar uw kapper
voor advies over pensioensparen.
Pensioensparen, daar is uw kapper niet de
geknipte persoon voor.

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:268 kWh/m²

Uw DVV-consulent gelukkig wel.
Meer info op www.dvv.be/pensioen.be

€ 685/mnd

€ 295.000

€ 249.000

TE KOOP:
Brasschaat, Lage Kaart 208

TE KOOP:
Brasschaat, Veldstraat 1

TE KOOP:
Hoboken, Zeelandstraat 42

EW 3 slpk tuin

nieuwbouw duplexapp 1 en 2v 2 slpk

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:323 kWh/m²

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:161 kWh/m²

app 4eV lift 3 slpk autostpl

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:118 kWh/m²

MATRIX NV
Bredabaan 661
2930 BRASSCHAAT
03 650 10 20
www.matrixnv.be

Kom langs
voor persoonlijk
advies.

40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

€ 365.000,-

€ 349.000

€ 225.000

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

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel - NL 07/2018

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

OEF !

Te huur: app. 2e verd.
Pastorijstraat 14 brasschaat, 1 slpk - garage, €
600, vrij, tel. 0470/313 126


Ik zoek werk, tuin,
schoonm., laden & lossen, constr. 0466/271 209



leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas
in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring
GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

Te huur: Gerenov. app.
1V. Bredabaan 209, brass.
Centr. Lift, nwe kkn + bdkr,
inloopdouche, berging,
2 slpks terras. € 750. T.
03/652 17 12

1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

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



Gebed aan het H. Hart: dat
het H. Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd
wordt door heel de wereld
in de eeuwen der eeuwen,
amen. Zeg dit gebed 6x. p.d.
ged. 9 dgn en uw gebeden
worden verhoord, zelfs indien
dit onmog. lijkt. Vergeet niet
het H. Hart te danken met de
belofte dit ber. te public. vr. de
bekomen gunst. Dank. a. H.
Hart v. de bekomen gunst. Y.M.



Swiss military uurwerken
Juwelier Denys & Cz
Bredabaan 246, Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be
KLIK HIER
voor je meldingin
onze rubriek
“BurgeUlijke stand”

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer,
veranda, tuin en garage.
MERKSEM: Distelhoek 2A - Appartement 1ste V–R met
hal, woonkamer, WC, badkamer, keuken met terras, 2
slaapkamers, kelder en autostaanplaats.
MERKSEM: Zwaantjeslei 57 - te renoveren woning
met GLVL : hall, living met open haard en keuken, WC,
veranda, tuin – 1ste V : 3 slaapkamers met ingemaakte
kasten, badkamer ; kelder.
Bijkomende info en foto’s:

www.notarisdeferm.be
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A MICHIELSE & ZONEN

Centrale verwarming

Dakwerken

S

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

S

HAP
SC

SIND

Ivo De Cock BVBA

KMAN
VA

1938

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com
Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

KOOKREEKS (M/V) BAKWORKSHOP

14 januari 2020. Deze thematische workshop is toegankelijk voor
iedereen, vrouw en man, ervaring met bakken of koken is niet
vereist. Ook niet- KWB leden kunnen deelnemen. De workshop
start om 19.30u in het Drieheem. Wij gaan aan de slag met enkele
basisrecepten en maken een variatie aan broodjes, sandwiches,
pretzels, kaiserbroodjes… Heb je zelf nog een voorkeur, laat het
aan Vic weten. Filip Lelie is lesgever van dienst. KWB leden: 15
euro; niet-KWB leden: 22 euro.
Inschrijven voor 12 januari 2020 bij Vic De Schepper 03 6519931
vicdeschepper@telenet.be. Je stort voor 12 januari 2020 het
juiste bedrag op BE 92 7895 5101 8723 met vermelding “broodjes
bakken 14 januari” en aantal personen.

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

GROENE
DAKEN

DAKGOTEN

DAKISOLATIE

DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

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

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Man zoekt tuinwerk,
schilderen,
klusjes.
0488/591 112



Ik zoek werk: poetsen,
strijken en honden uitlaten. erv. 0487/323 414

Goedkoop snoeien en
vellen van bomen, verwijderen van coniferen en
laurier. Tel. 0498/714 812

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

Kwaliteitsvolle
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

Toonzaal en werkhuis:

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

KFC Brasschaat

Decoratieve technieken, spuittechnieken,
vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen
vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be



de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

vrijdag 10 januari 2020
20h00: Exc. FC Essen - Gew. Res.
20h00: Prov. Res. - Heikant Berl.
zaterdag 11 januari 2020
09h30: K. Kontich FC - Gew. U8
09h30: V.V. OSSMI - Gew. U7
09h30: Gew. U10 blauw
SK Nieuw Stabroek
09h30: Gew. U10 geel
Fc. Patro Hoevenen
11h00: Gew. U13 Reggy
KFC Zwarte Leeuw
11h00: Gew. U13 Stef
SC City Pirates Antwerpen
11h00: KFC Heidebl. Pulderbos
- Gew. U8 blauw
12h00: Olvac - Gew. U12
12h15: K. Kalmth. SK - Gew. U7 bl.
12h30: U8 Zeno - S.V.B. Driehoek
12h30: KSK Donk - Gew. U9 bl.
12h30: V.K. Simikos Gew. U15
14h25: V.V. Ossmi - Gew. U17
15h15: K. Kalmth.- Gew. U9 geel

Schilder- Behang- en Decoratiewerken

Te huur: Bredabaan 426
Brasschaat, app.3de verdiep, grote living, slaapkamer, dressing of bureel,
bergplaats, balkon, onm.
vrij, € 745 (water-lift inbegrepen) tel 0470/313 126

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

erkende professionele plaatser van

Steeds
rtingen
aantrekkelijke ko

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

Rolluiken
Zonnetenten
Screens
Verandascreens
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)
25 jaar ervaring

-

zelfwerkend patroon

Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e

•

info@poor tencentrale.be
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Jan Eyking

NIEUWE TOONZAAL 300M²

tuinaannemer
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD
TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

GRATIS
MOTOR

Snoeien van bomen - hakselen - klieven van hout
Klepelmaaien van hoog gras en bloemenweide
T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

Gezocht: naschoolse opvang te Kapellen vr 2 kindjes (2,5j-6mnd) op ma (1518u) en do (15-20u).Taken:
Ophalen school/crèche te
Brasschaat, wassen, eten
maken, kleine huishoudelijke taken. Bij interesse, bel 0486 91 74 64

Twijfel zeker niet om
ons te contacteren,indien u uw wagen wenst
te verkopen. • Snelle en
correcte afhandeling • Ook
met schade of zonder keuring • Contante betaling •
Steeds bereikbaar (7d7
en 24h/24h) Tel. 0476/345
800



Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

QQQQQQQQQQQQ

Medische pedicure
9RHWUHÀH[RORJLH
Manicure

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

0486/02.66.02

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

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

QQQQQQQQQQQQ

ramen & deuren

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

Paul Hewitt uurwerken
Juwelier Denys & Cz
Bredabaan 246, Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be



Te huur: App 1st verd.
Ruime wnkmr, kkn,bdkmr, 2 slkmrs, alle toestellen voorzien. 700 €
pm +40€. 0498/869 360

www.groven-ramen.be

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

QQQQQQQQQQQQ
GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud
papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be
Klokkenspecialist J.
Bouten. 03/663 33 73.
Durentijdlei 15 MtH

rijf
miliebed
40 jaar fa
ductie
eigen pro naservice
de
uitsteken

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

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

QQQQQQQQQQQQ

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

Kom langs in onze
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
zonwering van het
kwalitatieve merk
Verano

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

Verheyen Bart

+32(0)486/354.763
Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be

BE 0897.708.571/02.25.10

Geregistreerd installateur
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TE HUUR

Ambachtelijke pralines
“La Praline” Isabellalei 87,
Ekeren tussen 15u-17u

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.



ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.
GSM 0495/51 77 14
Gratis prijsofferte 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
ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be
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Te koop gevraagd: Oude
Berkel Snijmachine.
0496/533 827


Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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

Dame zoekt werk als
poetsvrouw, ook strijken.
Niet rookster. Werkt heel
netjes. 0484/476 829

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

Horlogebandjes
Juwelier Denys & Cz
Bredabaan 246, Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Bezetten, tegelen, afbraak, schild., tuinwerk,
betonneren. 0483/720 562



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

Te huur: gerenov. app.
Centr Brassch. BB 209.
4V. lift, nwe kkn + bdkr,
inloopdouche, 1 slpk, terras. € 685. T. 03/652 17 12


RAMEN EN
DEUREN
0489 656 092
Olesiewicz Pawel
• Energie besparende
ramen en deuren
• Akoestische rolluiken
• Binnendeuren volgens
project
• Branddeuren
• Kleine renovatiewerken
Eigen plaatsingdienst
GRATIS OFFERTE
deceuninck.pawel.olasiewicz@gmail.com

Handelspand met woonst. Nieuwe
ramen en deuren + dak- en muurisolatie. 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.
Onmiddelijk beschikbaar
(zonder overname). Bezichtigen alleen na afspraak. Zeer lage EPC: 128

€ 1.500 p/mnd
Lid B.I.V. - C.I.B.
Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

LEZING: ERFRECHT EN ZORGVOLMACHT

Op donderdag 16 januari 2020 om 20u. Zaal Lux op het Marktplein
van Kapellen (duurtijd ongeveer 1,5 u) Graag nodigen wij jullie uit
voor deze boeiende en interessante lezing die zal gegeven worden door Renate Proost, Heleen Geerts, Celine Heyrick en Lieve
Vriens in duidelijke en toegankelijke taal. Deze lezing organiseren
we samen met Markant Kapellen Actief, Markant Essen en Markant Wuustwezel. Wat staat er op het programma? Voor het topic
erfrecht komen o.a. de rechten van de langstlevende echtgenoot/
echtgenote aan bod, het lot van schenkingen uit het verleden, de
erfbelasting en het testament. Ook het voorbehouden deel voor de
kinderen en wat indien u geen kinderen heeft, wordt behandeld.
Er zal tevens aandacht besteed worden aan de werking van het
erfrecht sinds de laatste wetswijziging. Voor het topic zorgvolmacht
zal uiteraard dit concept duidelijk uitgelegd worden en het verschil
met bewindvoering. Belangrijk hierin zijn de keuzes die u zelf kan
maken en hoe u de zorgvolmacht kan gebruiken om aan successieplanning te doen. Het belooft een interessante lezing te worden
ZDDUELMHUQDDÀRRSYDQGHOH]LQJGHPRJHOLMNKHLGLVWRWKHWVWHOlen van vragen. Interesse? Inschrijven kan bij Kristien (kristien.
hellemans@telenet.be) met vermelding van het aantal personen
waarvoor u wenst in te schrijven. Kostprijs voor deze lezing is 8
euro. U mag dit bedrag overschrijven op onze rekening BE73 7330
2427 2460, met vermelding van uw naam + het aantal personen.
Gezien de sprekers van Advox en punt-kom geen vergoeding wensen voor deze avond, zullen wij een gift doen naar het project van
hun keuze: Clara Fey, een orthopedagogisch centrum uit Brecht.

Nelen Woondecoratie bvba
Residentiële schilderen behangwerken
zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

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
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SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE

DAKWERKEN

-10% KORTING

GRATIS
OFFERTE
0479 946 932

50
JAAR
FA M I L I E B E D R I J F
Goedons, Gregoire, Stoffels
I N D U S T R I E PA R K 2 0 – U N I T 6
2900 SCHOTEN
Bezoek onze showroom
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel
Voor inlichtingen bel nu
alle dagen van 8u tot 22u,
ook tijdens de weekends

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

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

Problemen met uw
verwarming, gas of
mazout?
Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7
HQJUDWLVSULMVRႇHUWH
Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren
Welkom op het
50ste Sint Antoniusfeest

Zaterdag 18 januari 2020. Naar jaarlijkse gewoonte houden we
een gezellige maaltijd. Doorlopend vanaf 16.30 uur tot 20.00 uur
bent u welkom in Ons Middelheem Bredabaan 423 te Brasschaatcentrum. U kunt kiezen uit volgende gerechten: beuling met appelmoes, gehaktballen met krieken of spek met eieren. Al deze
gerechten worden met brood geserveerd. U betaalt hiervoor €
9,00. Als dessert kunt u lekkere, zelfgemaakte rijstpap van verse
hoevemelk bestellen aan de prijs van 2,50.

Van der Zijp Johan
Schilderwerken
Kleur, een passie...
Goordijk 29
Gsm 0496 426 823
johan@vanderzijp.be

2930 Brasschaat
Fax 03 653 39 85
www.vanderzijp.be

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

•
•

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

•

Gevelbekleding in sidings eternit

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

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

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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

Piet Rogmans, 85 jaar, echtgenoot van Monique Gijbels, Brasschaat

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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 voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina's leidt.

KLIK HIER
voor je meldingin
onze rubriek
“BurgeUlijke stand”

Wĳ zoeken vele handen voor het vervaardigen en verkopen
van ons ambachtelĳk brood, onze verse pistolets,
onze ﬁjne patisserie en heerlĳk belegde broodjes
Voor onmiddelĳke indiensttreding.

STUDENTEN
zaterdag en/of zondag

VERKOOPSTER
jong en dynamisch

BANKETBAKKERS
Mag ﬂexi zĳn.

Bakkerĳ Van Hunsel 03/645 04 47
Patio Donk
JAARLIJKSE TRADITIE OP ZONDAG 19 JANUARI

Aansluitend op de plechtige eucharistieviering in onze Sint-Antoniuskerk Brasschaat-centrum om
11.15u, is er de verkoop per opbod van allerlei vleeswaren.
Ook lekkere, warme, zelfgemaakte erwtensoep is er verkrijgbaar. Voor de liefhebbers staat een
glaasje jenever klaar. De opbrengst gaat integraal naar het Parochiaal Steunfonds Sint-Antonius
%UDVVFKDDW'LWIRQGVGUDDJW]RUJYRRULHGHUGLHKHW¿QDQFLHHOPRHLOLMNKHHIW

Ophaling
MAANDAG
6
DINSDAG
7
WOENSDAG 8
DONDERDAG 9
VRIJDAG
10
ZATERDAG 11

RestAfval
oranje
straten

13
14
15
16
17
18

GFT

januari

Papier

Chemokar komt in uw buurt, zie afvalkalender

Ophaling
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

huisvuil

RestAfval
rode
straten

huisvuil
GFT

PMD

januari

'RNWHUYDQGLHQVW
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):
11-12/01 Mertens Els 0478/259 198
Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind
(weekenddienst):
11-12/01 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
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren
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twee woningen te koop
aan de Augustijnslei
De gemeente Brasschaat verkoopt twee te renoveren woning aan de hand
van de procedure “bieding onder gesloten omslag”.

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

TE KOOP

REE
DS
50%
VER
KO
CHT

Lot

Onderwerp

Oppervlakte perceel

Minimum bod

A

woning 113

280m²

205.000,00 euro

B

woning 115 - 117

257m² + 222m²

285.000,00 euro

Een bod kan ingediend worden ten laatste op 11 februari 2019 om 11u (stipt)
aan de hand van de biedingsformulieren (op papier - onder gesloten omslag - in
tweevoud) aan het onthaal van het gemeentehuis tav de afdeling administratie
patrimoniumbeheer tegen ontvangstbewijs).
U vindt alle informatie in verband met de woning en de procedure terug in de
brochure op de website van de gemeente: www.brasschaat.be. Hier kan u ook
de biedingsformulieren downloaden. Ook de data van de plaatsbezoeken, vindt
u terug in de brochure.
Vragen kan u per mail bezorgen aan: patrimonium@brasschaat.be

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



7HUUDVJURHQ en je oprit is
ook niet te doen bel Klus&Zo 0499/103 000



NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports.
*HPHHQVFKDSSHOLMNH¿HWVHQDIYDOEHUJLQJ

Te huur-Deurne, zonnig
appart., 2e V., 2 slpk., ing.
kkn., badk/douche, kl. terr.
bij Rivierenhof/tram/bus,
en shopping. 03/326 13 87

Gyproc
Renovatie
Herstellingen
Keukens
Binnendeuren
Laminaat
Omkastingen



Te huur: Brass. C. klein
glv. app. 1 slk. alsook app.
1e V. lift, 2 slk. Donksest.
14 Inl. 03/651 77 68

Ik zoek werk als schilder
binnen of buiten. Veel ervaring. Prijs valt te bespreken. Gsm 0483 483 936


www.ikverdienbij.be



Ik Koop: alles van Nintendo, Sega, Playstation.
Evenals oude strips, cd’s,
dvd/bluray, allerhande
multimedia, leuke curiosa,
oud speelgoed, enz. Kortom, hebt u iets leuk in de
aanbieding. Geef me een
seintje: 0487 365 100

Prijzen vanaf 281.500 euro exclusief kosten

03/292.50.50
info@batimmo-vastgoed.be
www.batimmo-vastgoed.be

Wesley Reestman
UW SCHILDERBEHANG- &
GYPROCSPECIALIST
Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75 | 0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat
T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:
di, do, vr: 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00 - 14:00
Zo - Ma: Gesloten
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Metaal- en houtatelier StudioTank

Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels
Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …
Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be
Volg en like ons op Instagram en Facebook
Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A, 2930 Brasschaat

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
YULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQQ

Ik zoek werk, alle huishoudelijk werk. 0467/ 602
940

FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house,
60-70-80. Betaal beste
SULMV*60
QQQQQQQQQQQQ

BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE
√ Gespecialiseerd in veiligheidsdeuren.
√ Verkoop van alle merken sloten.
√ Wij werken enkel met duurzame merken.
√ Eigen techniekers, advies op maat.

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis
0497-62 15 62

ONZE VEILIGHEIDSDEUREN,
UW VEILIGHEIDSGEVOEL!

QQQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

BEVEILIGING VAN WONINGEN, VILLA’S, WINKELS,
APPARTEMENTEN, BEDRIJVEN EN MAGAZIJNEN

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigotechniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

Verkoop • Service
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

KOM LAN
GS
VOOR ON
ZE
UITZOND
ERLIJKE
CONDITIE
S!

