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KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

TEL 03/664 03 69 • OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR • ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN

LAATSTE SOLDEN
50%

Dokter Roosensplein 19

2930 Brasschaat

Tel 03 651 84 45

SOLDEN -60%
* op geselcteerde monturen

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

Mis onze solden niet
nog tot 31/01

Solden 
         op alles

tot

-50%

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Bijzondere
Salon-Condities 

Open Zondag 26/1 

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

3 COUPONS HALEN = 2 BETALEN

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

KOM 

LANGS

Goudsmid - Juwelier

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Ook wij hebben
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Christophe staat u ook na de uitvaart bij. Bijstand 
bij de administratieve en fi scale afhandelingen 
na overlijden.  Hij brengt u tevens in contact met 
gespecialiseerde psychologen of rouwcoaches. 

Christophe is reeds 13 jaar actief in de uitvaartsector.

Uitvaartverzorging
Christophe Bruyneel

Dag en nacht bereikbaar:
03/336 14 33 of 0468/299 225

christophebruyneel.be
info@christophebruyneel.be

Uitvaartwinkel:
Dorpsplein 30 - Kapellen

Rouwcentrum:
Kapelsesteenweg 639 - Ekeren-Mariaburg

1,3 - 8,0 L /100 KM 28 - 181 G /KM (VOLGENS WLTP-NORM)

*Aanbieding geldig van 1 tot en met 31 januari 2020 van 1.000 € voor 108, 208, SUV 2008, New 208, New e-208, New SUV 2008 en New SUV e-2008, van 2.000 € voor Rifter, 508, 508 SW, 508 HYBRID en 508 SW HYBRID en van 3.000 € voor 308, 308 SW, SUV 3008, SUV 3008 HYBRID, 
SUV 5008, Traveller en Expert Combi.

Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fi scaliteit van je wagen.

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

OPEN OP ZONDAG 12, 19 & 26 JANUARI

VOOR JOUW MOBILITEIT
NEEMT PEUGEOT VOORSPRONG.

BOVENOP DE SALONCONDITIES
TOT 3.000 €* VOORDEEL

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

NIEUW
ADRES

MY VIP TRANSPORT
uw luchthaven-vervoer van brasschaat

info@my-vip-transport.be
0485 831 764

Zaventem € 65
Charleroi € 125
Eindhoven € 115

ANDERE
TRAJECTEN

OP AANVRAAG

Basisschool De Vlinder nodigt jou uit!

OPEN SCHOOLDAG
Woensdag 29 jan. van 10.30u - 11.30u 

De deuren van de kleuterschool
& lagere school staan open!

ALGEMENE INFOAVOND
Woensdag 29 januari 2020 om 20.00u 

Maak kennis met de werking, visie en kwaliteiten van 
onze school, en krijg een rondleiding doorheen de school!

Graag meer info?
 03 651 50 25
 vlinder@bsmaterdei.be
 www.basisschooldevlinder.be
 Basisschool De Vlinder Brasschaat

 

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. 

www.goldcompany.be

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Duren t i j d le i  15  MtH

60 jarige man zoekt lieve
vriendin. 0472/641 207

Kapster komt aan huis 
G.S.M 0497 736 371

Te koop: gesloten remor-
ken divers 0473/193 453 
Zandvliet ex faling

C

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

FRANSE DAMES SPRINGLEVEND
voordele van Casa Callenta. Daarin was sprake van een ode aan 
de “overleden” dames van het Franse lied. Juliette Greco en Fran-
çoise Hardy zijn nog springlevend en gezond. Onze welgmeende 
excuses aan de dames!
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Beleggen?
Met je persoonlijke
beleggingsadviseur
natuurlijk.

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 

Kennismaken?
Kom gerust eens langs.

Je persoonlijke beleggingsadviseur staat
voor je klaar. Vandaag. Morgen. Altijd.

www.argenta.be/beleggingsadviseur

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

SUPER
SOLDEN
ZONDER TWIJFEL
DE BESTE DEALS
t.e.m. 31/1/2020

ADVIESPRIJS 37999

ADVIESPRIJS 11999 9999

      Microgolfoven MS23K3515AS/EN

• Solo 
• 23L • 800W 
• Draaiplateau 28,5 cm 
• Quick defrost

  Staafmixer MSM89110
• 1000W 
• 12 snelheden en turbofunctie
• Maatbeker 600ml

ADVIESPRIJS

9999 7999

     Eendeurskoelkast ZRA25600WA

• A+ 
• Afm HxB: 125 x 55 cm 
• 235L

29999

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Charmante man  van 
72 jaar oud zoekt in-
w o n e n d e  h u l p  v o o r 
gezelschap, boodschap-
pen, koken en persoon-
lijke hulp. Wegens di-
abetes beperkt mobiel 
& slechtziend. Kost en 
inwoon + vergoeding 
T. 0473 855 638

Klus&Zo wenst al haar 
huidige en toekomstige 
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-

-

-

WWW.THEATERZEEMANSHUIS.BE • WWW.FAKKELTHEATER.BE
REYNDERSSTRAAT 7 - 2000 ANTWERPEN

6 februari t.e.m. 22 februari in de Zwarte Zaal

 

Reserveer via www.theaterzeemanshuis.be voor de promovoorstelling van donderdag 6 
februari (om 20u30) met vermelding van de actiecode “Brasschaatse Film” en betaal slechts 
€10pp in plaats van €17pp !

Speciaal voor de lezers van de

KORTINGSACTIE

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

Fashion maat 34 t/m 52 & Shoes maat 35 t/m 42

De glazenwasser bvba

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

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

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Bejaardenoppas + ge-
zelschapsdame nodig bij 
u thuis? Gepensioneerd 
verpleegster helpt u. ( veel 
ervaring) Tel. 03/454 14 
62 - 0479/554 267

Verzamelaar koopt oude 
mundten en bankbiljetten. 
0475/342 118

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

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw, ook strij-
ken. Niet rookster, werkt 
heel netjes. 0484/476 829

Te koop: propere golfbal-
len 100 voor 50 euro. Tel. 
03/658 10 88

Alle opruimwerk, opha-
len oud ijzer, enz. Schil-
derwerk en tuinwerk. 
0485/942 674 - 0485/849 
187

Te koop gevraagd: 
Postzegelverzamelin-
gen/munten/strips/alles 
van kuifje, hoogste prijs 
en contante betal ing. 
Tel. 0475/622 978

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus&Zo 
zijn. 0499/103 000
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Antwerpen: 03 286 80 20   
F. Van Hombeeckplein 12

Wijnegem: 03 355 49 80   
Naast shopping center

Geel: 014 57 55 00  
Antwerpseweg 84

Ontdek ons volledige aanbod op WWW.BUGA-AUTO.BE

Fiat 500 Lounge
1.2 L Benzine 69pk -Immat: 12/2019
Volledig uitgeruste wagen met o.a.:

- 7” navigatie, bluetooth, DAB
- Airconditioning
- Aluminium velgen
- Panoramisch dak

-30%
Tot

Nu slechts
€12.790 incl. btw

Abarth 595
1.4 L Benzine 145pk -Immat: 12/2019
Volledig uitgeruste wagen met o.a.:

- 7” navigatie, bluetooth, DAB
- Airconditioning
- Aluminium velgen
- Sportzetels

Nu slechts
€18.550 incl. btw

Fiat 500X Cross
1.0 L Benzine 120pk -Immat: 11/2019
Volledig uitgeruste wagen met o.a.:

- Navigatie, bluetooth, DAB
- Automatische airco
- Aluminium velgen
- Zetelverwarming
- Achteruitrijcamera

Nu slechts
€18.900 incl. btw

Fiat Tipo HB
1.4 L Benzine 95pk -Immat: 12/2019
Volledig uitgeruste wagen met o.a.:

- Navigatie, bluetooth
- Parkeersensoren
- Aluminium velgen
- Zetelverwarming

-30%
Tot

Nu slechts
€13.900 incl. btw

Inclusief  Boretti
Espresso-
machine

Inclusief  
Boretti

Barbecue

Wees snel!
Beperkt 
aanbod!

Wees snel!
Beperkt 
aanbod!

m
DANKBETUIGING

Het plotse heengaan van ons Pake

Rudy Vanhoyweghen
weduwnaar van Lieve Beldé

heeft ons geheel ontdaan en verweesd achtergelaten.
Daarom deed het ons veel deugd om moed te mogen

putten uit de vele blijken van betrokkenheid en de
aanwezigheid op de uitvaartdienst van familie, vrienden,

buren, kennissen en collega’s. Wij wensen dan ook
iedereen langs deze weg van harte te danken voor

hun steun en medeleven.

Vanwege zijn zonen Tom en Kurt Vanhoyweghen
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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

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…

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)

Vorig weekend werd een weekend zonder alcohol georganiseerd, 
van vrijdagavond 10 tot maandagochtend 13 januari, een geïnte-
greerde actie tussen de federale politie en de lokale politie. Het 
startschot voor deze actie werd gegeven in Brasschaat in aanwe-
zigheid van minister Peeters, gouverneur Berx, bestuurlijk directeur 
coördinator Gunst en waarnemend burgemeester Philip Cools.
Verkeersveiligheid, een topprioriteit in Brasschaat. De lokale politie 
van Brasschaat draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel en 
het werd dan ook opnieuw als prioriteit opgenomen in het zonaal 
veiligheidsplan (2020-2025). Met deze acties willen we bestuurders
vooral sensibiliseren om niet te rijden als men gedronken heeft.
Resultaten weekend zonder alcohol.
In Brasschaat werden in totaal: 1.373 personen gecontroleerd, 
1,2% had teveel gedronken, 5 rijbewijzen werden ingetrokken voor 
de duur van 15 dagen, geen vaststellingen met betrekking drugs in 
het verkeer.
Vlucht bestuurder eindigt in de berm
Een bestuurder probeerde vrijdagavond de controle te omzeilen en 
sloeg met zijn wagen op de vlucht. De lokale politie zette de ach-
tervolging in. De bestuurder weigerde nog steeds te stoppen en dit 
werd hem fataal. Hij reed naar de talud ter hoogte van de HST en 
stortte met zijn wagen de afgrond in. Toen de politie tot bij de auto 
geraakte, bleek de bestuurder reeds verdwenen te zijn. Er werd een 
zoeking opgestart met ondersteuning van een speurhond maar zon-

en loopt het onderzoek verder.

WEEKEND ZONDER ALCOHOL,
DE RESULTATEN TE BRASSCHAAT

Quirijnen 03 650 15 15

Zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren, stap voor stap,

afscheid van je moeten nemen.

Jos Driessens
echtgenoot van Monique Van Dijck

Geboren te Lier op 4 maart 1944
en overleden te Kapellen op 13 januari 2020.

Dit melden u met stil verdriet:

Monique Van Dijck
zijn echtgenote

Kris en Katleen Pincket - Driessens
Colette en Jules

Stijn Driessens en Geike
partner Esther Vandecruys en Mattis

zijn kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zus, schoonbroers en schoonzussen
zijn neven, nichten, achterneven en achternichten.

De kerkelijke afscheidsplechtigheid 
heeft plaatsgevonden op zaterdag 18 januari 2020.

Waarna de asse van Jos een mooie plek kreeg in familiekring.

Met bijzondere dank aan het volledig team 
van De Welvaart te Kapellen en dr. Blyweert

voor de goede en liefdevolle zorgen.

Condoleren: familie Driessens - Van Dijck,
p/a Quirijnen I Sereni, Augustijnslei 85 - 2930 Brasschaat
digitaal condoleren: www.condoleances.be/jozefdriessens

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

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

Ik geef ontspannings-, re-
laxmassage. 0465/366 807

Vrouw zoekt werk, rest. 
babysit, gezelsch. en hulp 
ouderen. 0465/618 411

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

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

Renovatiewerken van A 
tot Z schilderwerk binnen 
& buiten badkamer, gyproc, 
parket, terras, ramen, isola-
tie. Gsm 0484/100 359

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

TE HUUR
MARIABURG

Nijverheidslei 2-12

NIEUWBOUW
MET LIFT

Nieuwbouw met lift en 
lichte tweeslaapkamer ap-
partementen met tuin en/
of terras incl. autostaan-
plaats. Centrale doch rus-
tige ligging. Kwaliteitsvolle 
afwerking, huurprijzen 
vanaf € 825/maand provi-
sie € 65/maand.

Voor meer informatie 
0473/457 737
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LAAT  U IN  JANUARI  VERLE IDEN OP HET  AUTOSALON OF  B I J  UW MAZDA-VERDELER .

MEESTERLIJKE
SALONCONDITIES

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

DECORATION
Wemers

88
JAAR

Zin om je interieur op te frissen?
Wĳ geven u advies en gratis prĳsoffertes

Grote keuze in gordĳnstoffen en zonwering

Kwalitatief behang en tapĳten op maat

Bed-, bad- en tafellinnen en sierkussens

Wĳ voeren al uw
behang- en schilderwerken uit

Bredabaan 1129   •   Brasschaat Maria-ter-Heide   •   Tel. 03 663 00 27   •   www.wemers.be
Dinsdag tot vrĳdag van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u • Zaterdag van 10u tot 17u

Wel 100 vrienden op 
facebook en twtitter

vrienden in plaats van 

Goedkoop snoeien en 

deren van coniferen en 

Ik doe uw tuinwerk, 

Te huur: 

Te huur Spanje,

Ik zoek werk,
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Ik zoek werk, tuin, baby-
sit, poetsen, schilderen. 
0465/165 694

Ik zoek werk als schilder 
binnen of buiten. Veel er-
varing. Prijs valt te bespre-
ken. Gsm 0483 483 936

Te koop gevraagd: Oude 
Berke l  Sn i jmach ine . 
0496/533 827

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

Dak herstel./vernieu-
wen, karweien, isolatie. 
0489/717 125

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

Aankoop antiek, brocan-
te, verzamelingen, brons, 
zilver, enz. Volledige op-
ruimingen. 0495/574 852 
- www.krisvoeten.be

Te huur: Gooreind app. 
2de verd 2slk groot terras 
80m² epc 181 ondergr. 
autostaanpl. lift vloerverw. 
€ 780. 03/663 33 79

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Droog brandhout thuis 
gebracht per klein hoe-
veelheid. 0495/914 096

Kliefservice - stronken fre-
zen E-mail: kliefservice@
log-ic.be Tel:0475/703.254

Ik zoek werk als poets-
vrouw, babysitter en strij-
ken. Ik heb referenties. 
Cristina 0484/875 207

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.beAlle 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

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken ea Tel 
0494/160 412 

Te huur: zonnig appart. 
2e verd., 2 grote slaap-
kamers, berging, volledig 
gerenoveerde badk. met 
inloopdouche, hall, nieuw 
ingerichte keuken met alle 
toestellen koken inductie, 
2 terr., ondergrondse au-
tostaanplaats, € 850, wc 
apart. 0497 537 864  

Gezocht: huisje te huur! 
Min 2slp, tuin. 0499 340 
769 - 0496 279 427

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren,indien 
u uw wagen wenste te 
verkopen. *Snelle en cor-
recte afhandeling *Ook 
met schade of zonder 
keuring *Contante beta-
ling *Steeds bereikbaar 
(7d7 en 24h/24h) Tel. 
0476/34.58.00 

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

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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 ge-
bed 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.

Lodewijk de Konincklaan 254-256-258, 2320 Hoogstraten
tel. 03 314 52 49.......

Openingsuren: di. t/m vrij. van 10 tot 12 en van 13:15 tot 18 uur, za. van 10 tot 17 uur.
Maandag en zondag op afspraak. Voor afspraak mail: info@kempimeubel.be

-€ 400
op een selectie

van zetels en

zitbanken*

* Geldig tot 02/02/2020
 Geldig op aangeduide modellen, beschikbaar in de winkel.

LICHTMIS=PANNENKOEKENBAK
SAMANA Sint-Mariaburg(Brasschaat/Ekeren)

ZONDAG 2 februari 2020  14 TOT 17 uur
Samana Sint-Mariaburg nodigt u, samen met uw familie en vrien-
den, zeer graag uit om lekkere pannenkoeken te komen eten op 
zondag 2 februari 2020 in Elcks Thuys, Van de Weyngaertplein 
13, Sint-Mariaburg, Ekeren. Een warme ontmoeting, smakelijk 

hand. Met de opbrengst van deze pannenkoekenbak kunnen wij 
deels onze werking en activiteiten voor onze leden van SAMANA 

medewerkers/sters thuisgebonden en chronisch zieken, hoog-
bejaarden en hun mantelzorgers en bieden wij ontmoetingen en 
activiteiten aan. Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwil-
lige medewerkers om onze werking te versterken! Ook nieuwe 

kan u al geven door op zondag 2 februari 2020 lekkere pannen-
koeken te komen eten. GRAAG TOT DAN! Het vrijwilligersteam 
van SAMANA Sint-Mariaburg
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DAMESKLEDING &-SCHOENEN - HANDTASSEN - ACCESSOIRES

alles aan 50%
Bredabaan 169 (aan KBC) 

2930 Brasschaat 
03 651 55 35
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Op 16 januari lanceerde Delhaize 2 speciaal geselecteerde wij-
nen ten voordele van VZW Little Heroes. De wijn is verkrijgbaar in 
5 supermarkten: Delhaize Brasschaat, Delhaize Schoten, Delhai-
ze Fruithof, Delhaize Wilrijk en AD Delhaize Sint Job in’t Goor. De 
wijnen werden uitgekozen en geproduceerd speciaal voor deze 
actie en worden voorzien van een speciaal etiket. Delhaize hoopt 
zo € 6.000  te kunnen schenken aan VZW Little Heroes.
De VZW focust zich op de ondersteuning van ouders van kinde-
ren met een hersenverlamming, de verdediging van de rechten 
van deze kinderen in België en de behandeling van CP.
Nadat de ouders van de tweeling, Nathan & Rémy, in mei 2019 de 
diagnose kregen van cerebrale parese, dit voor beide kinderen, 
stortte hun wereld even in. De gevolgen zijn moeilijk in te schat-
ten, maar de dokters waren duidelijk. Het voornaamste probleem 
zit in de spierspanning van de ledematen waardoor deze continu 
in kramp zijn. Hierdoor zal zelfstandig wandelen op latere leeftijd 
moeilijk zijn zonder looprekje of rolstoel. In eerste aanvang leken 
de aangeboden therapieën en behandelingen schaars, en de te-
rugbetalingen nog minder. Tot er buiten het terugbetalingstraject 
gekeken werd. Plots lagen daar verschillende therapieën op tafel 

intensief trainen tot 10 uur per week en € 22.000 per jaar/per kind. 
Tijd kan je maken, maar wie heeft er elke maand enkele duizen-
den euro’s opzij liggen? Meer info: www.littleheroesvzw.com

DELHAIZE LANCEERT CUVÉE 
LITTLE HEROES

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

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

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

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80
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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

€

VDV Luchthavenvervoer
0479 / 21 70 70

vanaf 55 euro

KALMTHOUTSE FOTOKRING VZW

-

Een nieuwe cyclus start op woensdag 29 januari om 20u in het 
lokaal van de fotokring gelegen op de zolder van de gem. basis-
school Kadrie, Driehoekstraat 41 te Kalmthout.
Deelname € 85 per jaar en hierin begrepen is meteen ook het lidgeld 

de handleidingen)

Bakkerĳ Van Hunsel 03/645 04 47
Patio Donk

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.

Tuin- en haagplanten Westmalle

Tel. 0473 370 280

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

VASTE PLANTEN E.A. TUINPLANTEN

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT: 

Door Dirk Rochtus. vrijdagen 31 januari en 7 februari 2020,  14-17 uur. Ons Middelheem, Bredabaan 
423, 2930 Brasschaat. De ideologische krachtlijnen van de Turkse staat; de binnenlandse uitdagingen 
voor Turkije; de Turkse buitenlandse politiek. Hoe is de geopolitieke rol van Turkije veranderd? Maakt 
Turkije nog kans om lid te worden van de Europese Unie? Dirk Rochtus (Bornem, 1961), dr. in de 
politieke wetenschappen, doceert Internationale Politiek aan de KU Leuven/Campus Antwerpen. 

website www.davidsfonds.be/academie. Inschrijvingsgeld overschrijven op het rekeningnummer 
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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

We zijn de perfecte locatie voor al uw feesten het hele jaar door:
Communiefeesten  • Babyborrels  • Verjaardagen • Familiefeesten  • Bruiloften  • Huwelijksverjaardagen

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Europese
Goudstandaard

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

Goud & zilver = Baren & munten

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 

w w w . H E R F I L . b e

Filip Meyvis 
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DE DAMES EN JEROEN ORGANISEREN
EETFESTIJN MET WANDELING

t.v.v. kom op tegen Kanker

Zaterdag 15 feb., Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat.
Keuze uit verschillende formules:
Formule A: Wandeling 15u + stoofpotje (om 17u) - € 16
Formule B: Wandeling 15u + spaghetti (om 17u) - € 14
Formule C: Wandeling 17u + stoofpotje (om 19u) - € 16
Formule D: Wandeling 17u + spaghetti (om 19u) - € 14
Formule E: Kinderspaghetti € 8
Verplicht inschrijven voor 1 februari 2020 per mail via:
dedamesenjeroen@gmail.com met vermelding van aantal personen 
en de gewenste formules. Het is eveneens mogelijk enkel deel te 

na storting op rekeningnummer BE 9733 5447 1073 van Bikeaid 
damesteam.

SVB Driehoek
25 januari 2020
09:00: U9B - Antonia
09:00: Koningshof - U7A
09:00: U8B - Koningshof
09:00: U8A - Minderhout
09:00: U9A - Wuustwezel
09:30: Wijnegem - U6B
09:30: Maria Ter Heide - U13B
09:30: Seja - U12A
10:00: Zandvliet - U13A
10:30: Excel. mariaburg - U7B
10:45: Belgica - U15B
11:00: Achterbroek - U12B
11:00: Zwarte Leeuw - U6A
11:30: U11B - Wuustwezel
11:30: U10A - Simikos
11:30: U10B - Simikos
11:30: U11A - City Pir. Antw.
14:00: U17A - Ik Dien
14:00: U11C - Simikos
14:30: Wortel - U 21
15:00: Nieuw Stabroek - U15A
16:00: U17B - Ik Dien
19:00: Eerste elftal - Olve
Inleveren dubbele & bijbestel-
len extra stickers 
26 januari 2020
10:00: Dames - Olve
10:30: Ossmi - Reserven B
11:00: Sint Jozef - Reserven C

B-loved RelatieBureau 
vind jouw ideale 

partner. 
Bel voor afspraak 

in je buurt  

+32 474 263 751

ALLEEN? VALENTIJN 
KOMT ERAAN ...

www.b-loved.com
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parkbodeactueel

Groener, goedkoper en 
veiliger reizen met de taxi 

Op 1 januari ging het nieuwe taxidecreet van kracht. Met dit decreet 
zet de Vlaamse overheid de taxi als een aantrekkelĳk en volwaardig 
vervoermiddel in de markt. Het vergroot het taxi-aanbod en maakt 

ritten veiliger en goedkoper. Naast deze Vlaamse regelgeving legt ook 
Brasschaat zĳn accenten om het taxigebruik aan te moedigen.

De voorbije jaren is het autobezit minder belang-
rijk geworden en rezen de deelauto’s, deelfietsen, 
elektrische steps enzovoort als paddenstoelen uit 
de grond. Ook de taxi is een prima alternatief om 
het autogebruik te doen dalen. Het nieuwe decreet 
maakt de taxisector gebruiksvriendelijker, moder-
ner en goedkoper. Ritten kunnen besteld worden 
via een app. Bovendien wordt het makkelijker om 
taxiritten te delen met verschillende gebruikers.

Wat betekent dat 
voor Brasschaat? 
Voor het milieu biedt het taxidecreet nieuwe 
kansen. Nieuw ingeschreven voertuigen krijgen 
pas een machtiging als ze voldoen aan groenere 
normen. Brasschaat gaat hierin zelfs een stapje 
verder dan de Vlaamse overheid. Wij leveren alleen 

Meer info
www.mobielvlaanderen.be (rubriek nieuwsbrieven)
www.vlaanderen.be (zoek taxidecreet)

Op stap met 
het VIB-team

Het VIB-team (Verkeersveilig in Brasschaat) 
deelde in samenwerking met de lokale 
politie op het Winterdorp maar liefts 2000 
gratis alcoholtesters uit.
Met een glaasje teveel op rĳden is gevaarlĳk 
voor alle weggebruikers. Jezelf controleren 
is dus geen overbodige luxe. Tenslotte zĳn 
we toch allemaal VIB’s?

Brasschaat levert alleen machtigingen 
aan schone voertuigen. 

machtigingen aan schone voertuigen. Zo zullen 
elektrische taxi’s voorrang krijgen bij het bekomen 
van een taxistandplaats. Dit geldt ook voor de 
tijdelijke standplaatsen die het gemeentebestuur 
voorziet bij grotere evenementen. Daarnaast heeft 
het gemeentebestuur ook de ambitie om de taxi 
goedkoper in te zetten voor specifieke doelgroe-
pen zoals jongeren, mindervaliden en ouderen. 
Op die manier werken we extra aan duurzame 
mobiliteitsoplossingen. 

Onze gemeente is voortaan ook bevoegd voor het 
uitreiken van de bestuurderspas. Vanaf 1 juli moe-
ten alle taxichauffeurs deze kunnen voorleggen als 
ze personen willen vervoeren. Zo’n pasje biedt de 
reiziger de zekerheid dat de chauffeur een blanco 
strafregister heeft, voldoende Nederlands spreekt 
en wel degelijk een rijbewijs heeft.

Pauwelslei, de eerste 
lokale voorrangsweg

Na de heraanleg van het wegdek, de voet- en de fietspaden, 
is de Pauwelslei terug in gebruik genomen als de eerste lokale 

voorrangsweg in Brasschaat. Bĳ een positieve evaluatie, volgen 
er nog straten. Het gemeentebestuur wil de voorrang aan rechts in 
hoofdstraten geleidelĳk aan herzien. Daarmee volgen we het voor-
beeld van onze buurgemeenten Kapellen, Schoten en Kalmthout.

hoofdweg versus woonstraat 
Voorrang aan rechts leidt vaak tot verstrooidheid 
en ongevallen, zeker in hoofdstraten waarbij 
bestuurders het gevoel krijgen voorrang te hebben. 
Voorrang aan rechts zorgt in België voor maar liefst 
15.000 ongevallen per jaar!

Tot voor kort moesten bestuurders op al onze 
hoofdstraten voorrang geven aan kleinere woon-
straten, dus ook bestuurders van (brom)fietsen. 
Niet logisch, onduidelijk en levensgevaarlijk. 
Daar komt nu dus verandering in. De bedoeling is 
om na de Pauwelslei ook Lage Kaart, Miksebaan, 
Donksesteenweg, Hoogboomsteenweg, Hemelak-
kers en Augustijnslei op termijn in voorrang te 
brengen.

De voorrang aan rechts afschaffen kan natuurlijk 
niet in alle straten. In de rustigere woonstraten is 
het niet altijd duidelijk welke straat een hoofd- of 
zijstraat is. Daar is de voorrang aan rechts nog wel 
nodig.

Voorrang aan rechts zorgt in België voor 
maar liefst 15.000 ongevallen per jaar!

veilig, duidelĳk, leefbaar
Een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en zijstra-
ten verhoogt de veiligheid van alle weggebruikers, 
maakt woonwijken leefbaarder en verbetert de 
doorstroming van het verkeer. 
Op een voorrangsweg nemen conflictsituaties op 
kruispunten af, zeker voor fietsers, want zij mogen 
gewoon doorfietsen.

Ook voor automobilisten is er geen enkele twijfel 
meer wie voorrang heeft. Gemeenten die al een 
gelijkaardige ingreep deden, zagen het aantal 
verkeersongevallen stevig dalen!

En wat met de snelheid?
“Bij een voorrangsweg wordt de straat een race-
baan!”, horen we vaak. Hoe snel automobilisten 
rijden, hangt echter niet alleen van de voorrangs-
regels af. Er zijn heel wat factoren die bepalen of 
bestuurders zich netjes aan de snelheid houden: 
zichtbaarheid, inrichting van kruispunten, weers-
omstandigheden, rijervaring, snelheidscontroles, 
flitspalen, straatinfrastructuur...

Natuurlijk nemen we eerst een aantal snelheids-
remmende maatregelen vooraleer we de voorrang 
aan rechts afschaffen. In de Pauwelslei staan er 
nu slimme lichten, dynamische verkeersborden en 
een vaste flitscamera. Ter hoogte van de scholen is 
er nu een zone 30.

Meer info
dienst mobiliteit | T 03 650 02 95
mobiliteit@brasschaat.be 

sociaal en 
bescheiden 

wonen

Arro Antwerpen en De Voorkempen realise-
ren in Het Leeg-Rietbeemden de komende 
jaren gefaseerd een nieuw woningenproject. 
Het gaat om 171 wooneenheden, verspreid 
over drie verschillende zones.

Op het infomoment van 28 september 2019 
hebben buurtbewoners suggesties geuit 
rond de omgevingsaanleg. Je vindt alles over 
het project terug op www.brasschaat.be 
(rubriek actueel/wegenwerken-projecten). 
Je kan er ook inschrĳven op de nieuwsbrief.



Meer info: patrick@vannoten.net
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03 225 50 00 info@goetstouwers.be
Brasschaat Lage Kaart 382

BRASSCHAAT

EKEREN   

BRASSCHAAT

BRASSCHAATBRASSCHAAT

BRECHT EKEREN      TE HUUR

SCHOTEN

HOEVENEN SCHOTEN

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

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

KLIMOPDREEF 13
Recente OBB (2010) met 3 slaapkamers, inpandige 
garage en aangelegde tuin. Verzorgd eigendom, 
netjes onderhouden, instapklaar en voorzien van 
alle hedendaags comfort. Zeer rustig gelegen in 
een mooie landelijke woonomgeving op kleine 
afstand van centrum Sin-Job-in-’t-Goor. Gunstig 
EPC! EPC: 145
€ 398.000

KOUTER 44
Volledig gerenoveerd appartement gelegen in een 
rustige woonwijk nabij het centrum van Ekeren met 
2 slaapkamers, living met open keuken, badkamer 
met inloopdouche, toilet, garage met extra auto-
staanplaats ervoor en berging met terras. Alle 
nutsvoorzieningen zijn individueel. Onmiddellijk
beschikbaar. EPC: 248
€ 750

LEO BAEKELANDSTRAAT 41
Verzorgde en goed onderhouden gezinswoning 
met 3 mogelijk 4 slaapkamers, inpandige garage 
en tuin. Dit op een leuke kindvriendelijke locatie met 
goede verbindingen naar centrum en autosnel-
weg. Winkels, scholen en openbaar vervoer in de 
directe nabijheid. Ideale starterswoning! EPC: 237

€ 275.000

GASPELDOORNLAAN 22-24/1STE
Zéér gunstig en rustig gelegen appartement 
op de 1ste verdieping van een kleinschaliggoed 
onderhouden appartementsgebouw. Aangename 
ligging op kleine afstand van het Centrum, Winkels 
en scholen in de directe nabijheid. INSTAPKLAAR! 
EPC: 274

€ 265.000

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

€ 249.000

BERKENLAAN 41
Mooie instapkl. bel-etagewoning gelegen in een rustige 
woonwijk nabij winkels, scholen en openb. vervoer. Deze 
gezinswoning beschikt oa over 3 slpks, polyv. rmte, veranda met 
airco en trap naar de ZW-gerichte tuin en gar. met autom. sec-
tionaalpoort. Overal dubbele beglazing met rolluiken of zonne-
wering. Elektr. is conform. Parkeergel. voor 2 wagens op de oprit. 
Recente condensatiebrander. De woning is verhuurd. EPC: 428
€ 265.000

KROKUSLAAN 1 - 2DE
Zeer gunstig gelegen app. op de 2de verdieping met een 
inkomhal en apart toilet, een ruime living van 36 m², een 
mooie inger. kkn, 2 grote slpks en een luxe inger. bdkr met 
ligbad, dubbele lavabo en aansluiting voor wasmachine 
en droogkast is voorzien . Op de zolderverd. is er een 
aparte bergrmte. Er is mog. een aparte gar. bij aan te 
kopen. Dit app. geniet van een hoge afwerking! EPC: 543
€ 237.500

LEO VAN HULLEBUSCHSTRAAT 213/215
Gezellige en karaktervolle gezinswoning met 3 
slaapkamers, ruime binnenkoer of tuin en groot 
magazijn. Alle hedendaags comfort aanwezig met 
behoud van het oorspronkelijke karakter. Ideaal 
voor ‘kleine zelfstandige’. EPC: 571

€ 387.500

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

€ 169.000(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

SCHOTEN
VORDENSTEINSTRAAT 138
Verzorgde en goed onderhouden gezinswoning 
met 3 slaapkamers, ruime inpandige garage en 
tuin. Gunstig gelegen aan dorpsrand met scholen, 
openbaar vervoer en winkels in de directe omge-
ving. INSTAPKLAAR. EPC: 299

€ 340.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(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)

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

Een blijspel van Ivo Maes, in een regie van Ronald Janssens ten voordele van het Rode Kruis, afd. 
Brasschaat op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari 2020 telkens om 20u. Gemeenschapscentrum 
De Polygoon - Kapellei 15 - 2930 Brasschaat (MTH). Kaarten aan €9,00 - Genummerde plaatsen - 
Reservaties: 03 652 12 44 / 0485 66 54 03 - Rek.nr.: BE26 7775 9725 3429

TONEELKRING PIKANT VOERT OP:
“ALS DAT MAAR GOED KOMT!” 

Korte inhoud: Leon vertikt 
het al heel zijn leven mee 
te helpen in 't huishouden. 
Magda, zijn vrouw, is meid 
voor alle werk. Totdat ze op 
een dag een reis wint. Anny, 
de bemoeizieke buurvrouw, 
overhaalt haar te vertrek-
ken. Leon en zijn zoon, 
Jaak, al even onbeholpen 
als zijn vader, vallen van de 
ene miserie in de andere. 
Als Julleke Verstrepen, Le-
on's vriend-duivenmelker, 
dan nog met verkeerd uit-
draaiende tips voor de dag 
komt, is de chaos compleet. 
Ten einde raad besluiten ze 
in het geheim een tijdelijk 
huishoudhulpje te nemen. 
Als dat maar goed komt!

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De 25-jarige Sébastien Le Clef toont zondag 26 janu-
ari zĳn werk in de Sint-Jozefskapel. De jonge Brasscha-
tenaar zat als tiener voortdurend te tekenen. Toen al 
droomde hĳ van een eigen tentoonstelling. Pas vorig 
jaar begonnen die plannen concreet te worden.
“Ik heb vroeger, toen ik in de lagere school zat, teken-
school gevolgd. Maar toen ik dan in het middelbaar zat, 
kwam ik in Antverpia terecht en daar vond ik het veel 
te strikt. Ik wilde mĳn eigen ding doen. Ik zei toen te-
gen mĳn ouders dat ik naar de tekenschool ging, maar 
eigenlĳk ging ik basketten op het pleintje. Tĳdens de 
eindejaarstentoonstelling vonden mĳn ouders al dat er 
zo weinig werk van mĳ hing. Toen is het allemaal uitge-
komen”, lacht de jonge kunstenaar.
Sébastien wil met zĳn werk verhalen vertellen. “Het is 
vaak een combinatie van klassiek met abstract. Ik ge-
bruik graag die typisch Afrikaanse aarden kleuren. Ik 
teken op dik papier en gebruik stiften, verf, inkt en zo 
meer. Soms zit ik ‘s nachts te tekenen want de drang 
om iets te creëren is vaak zeer groot. Het is niet altĳd 
gemakkelĳk om aan te voelen wanneer iets klaar is. 
Soms wil ik nog iets verder gaan en dan wordt het vaak 
minder goed”, zegt Sébastien die als begeleider in een 
fitnesszaak werkt.
De vorig jaar overleden Bruno Vekemans is voor Sé-
bastien altĳd een groot voorbeeld geweest. “Hĳ heeft 
me vroeger vaak aangemoedigd om door te gaan. Ik 
ben een grote fan van Bruno. Een boek met het werk 
van Bruno was als een snoepwinkel voor mĳ. Ik ga op 
mĳn tentoonstelling nog geen werk verkopen. Het is de 
bedoeling dat de mensen mĳn werk kunnen zien. Er is 
enige interesse van galerĳhouders. Mĳn ultieme droom 
is om later zelf een kunstgalerĳ te hebben. Maar dat zal 
wel een naïeve droom blĳven”, zegt Sebastien.
De tentoonstelling vindt plaats op zondag 26 januari in 
de Sint-Jozefskapel van 11u tot 17u. 

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.

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

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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.

Wesley Reestman

Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75  |  0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

Natuurgidsen regio Kalmthout
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. 
Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen is welkom! Fe-
bruari: Zo 02.02.2020*-Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalm-
thoutse Heide- Start: 10u - parking De Vroente Putsesteenweg 129, 
2920 Kalmthout Thema: Winterstapwandeling.- Gids: Chris Vander 

-
-

men in de winter.- Gids: Marike de Haan °  wandeling in samenwerking 

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

Te koop droog brandhout 
eik, beuk. Thuis gebracht. 
0484/600 866

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

Pedicure Eline - Medi-
sche en Esthetische pedi-
cure vanaf €30. Manicure 
en gellak. Pedicure en 
gellak. Ook aan huis mo-
gelijk of in praktijkruimte 
centrum van Brasschaat. 
Telefoneer voor een af-
spraak 0499 69 36 61.

Klus&Zo voor elk werk 25 
jaar ervaring in renovatie. 
Tel. 0499/103 000

Kapster aan huis. Meer 
dan 25 jaar ervaring. Dit 
op woensdag, donder-
dag en vrijdag. Ingrid 
0476 602 519

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

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

Gedipl. pedicure & ma-
nicure komt aan huis. Ag-
nieszka. 0484/949 951

Terras groen en je oprit is 
ook niet te doen bel Klus&-
Zo 0499/103 000
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Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor 
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er 

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

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

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

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

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. 

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

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.

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een 
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.

Geldig t.e.m. 30/06/2020

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

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

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

ASSISTENT-DOSSIERBEHEERDER
- Je assisteert bij de dagelijkse verwerking van boekhouddossiers
- Je voert algemene administratieve taken uit
- Indien nodig sta je je balie-collega’s bij

- Je bent afgestudeerd als professionele bachelor in een economische richting
 of je hebt professioneel relevante ervaring (min.2 jaar)
- Je bent niet bang van cijfers en werkt heel nauwkeurig

- Je hebt een positieve, kritische en professionele houding
- Je kan zelfstandig werken maar evengoed heb je een gezonde dossier teamspirit
- Je mag ambitie hebben om door te groeien naar een volwaardig dossierbeheerder

- Een leuke job met een variatie aan dossiers
- Werk in je eigen regio dat vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer
- Een aantrekkelijk salaris afhankelijk van diploma en/of ervaring aangevuld met
 extralegale voordelen
- Een moderne werkomgeving met aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling
- Een team van leuke collega’s.

Solliciteer en mail je motivatie en cv naar Marleen Driessen
Marleen.Driessen@accnoord.be

Al meer dan 20 jaar staat Accountants Noorderkempen garant voor een 
team van gedreven accountants dat zelfstandigen en kmo’s adviseert in een

heid en een krachtige professionele drive. Voor haar vestiging in Kapellen is
Accountants Noorderkempen op zoek naar een nieuwe collega:
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D
S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

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

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 12u en van 14 tot 18u - 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

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

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

Prijzen vanaf 281.500 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

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

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

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: be-
zettign, gyproc, betege-
len, parket, schilderen, 
afbraakwerk. Nederlands-
talig. Gratis prijsofferte. 
Referenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Dame geeft computer-, 
tablet-, smartphoneles 
aan huis, alle merken, 
c loud,  soc ia l  media. 
0479/872 410

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827
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Dienstencentra Brasschaat
Op vrijdag 24 januari zijn DC Vesalius en DC MTHH gesloten in de namiddag. Ook de 
cafetaria in DC Vesalius sluit dan haar deuren.  Die dag zetten wij onze vrijwilligers 
in de bloemetjes met een welverdiende nieuwjaarsreceptie.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Di 21+28/1 om 13.30 uur : Engelse conversatie
Do 23/1 om 9.30 uur: PC club
Do 23/1 om 13.30 uur: Marktboetiek Hilde - solden
Vrij 24/1 om 09.30 uur : Zentangle
Ma 27/1 om 14 uur: BINGO
Di 28/1 om 14 uur: bloemschikken TULPEN
Vrij 31/1 om 09.30 uur : Mandala
4/2 en 6/2: seniorenfeest met Gene Thomas en Celien

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Do 23/1 om 10.00u : Computerclub. Inschrijven per sessie. De deelnameprijs is 2 
euro. Niet voor beginners.
Woe 29/1 om 14.00u : optreden muziekacademie Brasschaat. Kom genieten van dit 
optreden, een aangename namiddag is verzekerd. Deelname is gratis.

4/2 en 6/2: seniorenfeest met Gene Thomas en Celien

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Maandagnamiddag (13.30-16u) zangstonde: gratis (wij zoeken nog mannenstemmen)
Dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) afspraak aan Sportoase 
(9.45-11.15). gratis
Dinsdagochtend: 10.15-16 uur: patchwork
Dinsdagnamiddag (14u) is het hier hobbymoment,  iedereen welkom = gratis

Ma 20/1: 13.30 uur: kantklossen: start nieuwe reeks: ook les op 27 januari
vanaf 14 uur: digi-spreekuur op afspraak
Di 21/1 om 10.15 uur: Patchwork, om 13.30 uur: workshop Whatsapp om 14 uur: 
bezoek wijkinspecteur. Gratis en zonder afspraak
Do 23/1: Engelse conversatie groep A
Do 23/1 om 13.30 uur: workshop foto’s opslaan en album maken
Vr 24/1: in de namiddag zijn de vrijwilligers uitgenodigd voor een Nieuwjaarsreceptie: 
het kan zijn dat je dan langer moet wachten op een drankje
Di 28/1 om 13.30: cursus tablet Android (verder op 4 en 11 maart)
Do 30/1: Engelse conversatie groep B
4/2 en 6/2: seniorenfeest met Gene Thomas en Celien
Ma 10/2 om 14 uur: Bingo

Vr 14/2: Barok concert in Antverpia om 14.30 uur: kaarten aan 5 € te bestellen
Ma 17/2: vanaf 14 uur: digitaal spreekuurtje en Naald en draad
Voor meer info over de activiteiten kan je terecht in het dienstencentrum.

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

Bredabaan 497a
Wuustwezel
03 361 04 05
www.optiva.be
Uw lokale makelaar die garant staat 
voor een correcte service en per-
soonlijke begeleiding van uw dossier!

BRASSCHAAT GOOREINDBRASSCHAAT

Villa met ruim bijgebouw op 2.160m², geschikt voor vrij 
beroep, woning met 4 slaapkamers, zolder, kelder, tuin 
met verwarmd zwembad, zonnepanelen. EPC 182. Vg, 
Wp, Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 749.000

Recente, energiezuinige villa op 2.025m² 
grond met 3 slpks, living met open haard, 
voll. ing. kkn, bdk, berging, bureel, dubbe-
le garage, kelder, terras en tuin. EPC 20. 
Vg, WgLk, Gmo, Gvkr, Gvv.    € 675.000

WUUSTWEZEL

GOOREIND

Instapklaar dakappartement (2eV) in rus-
tige straat met ruim terras (52m²), 2 slpks 
en garage. Vaste kosten: 30€. EPC 199. 
Vrij 15/6/2020. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv.

  € 263.800

Zeer ruim duplex-appartement (250m²) 
te koop in dit prachtige nieuwbouwpro-
ject, gelegen op toplocatie! Afwerking 
volledig naar keuze van de koper.

€ 399.000

GOOREIND

Gelijvloers app in centrum met 2 slpks, 
ing kkn, bdk, living, berging, 3 autostaan-
plaatsen, kelder, terras en ruime tuin. 
EPC 186. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 287.000

Bouwgrond van 1.669m² op een com-
merciële toplocatie! Breedte perceel = 
30m. Verdere info en bouwvoorschriften 
te verkrijgen op kantoor.

€ 625.000

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.OPTIVA.BE

UW PAND HIER?

Contacteer ons
voor een

gratis schatting!
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Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

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

“De cadeaubonnen van de gemeente Wuustwezel zijn al jaren 
een vertrouwd betaalmiddel in de gemeente. Er zijn maar liefst 
120 handelaars waar je terecht kan met de cadeaubonnen. Via 
deze cadeaubonnen zorgt men ervoor dat € 100.000 binnen de 
handelaars van Wuustwezel blijft.”, aldus Rit Luyckx, schepen 
van toerisme.
Elk jaar opnieuw sneuvelt het record van het bedrag dat aan deze 
bonnen wordt uitgegeven. Dit jaar werd maar liefst voor een be-
drag van € 101.340 aan cadeaubonnen gekocht (het jaar voor-
dien was dit nog € 88.885). Vanaf begin 2019 kan ook de box met 
streekproducten “Wezelse Weelde” cadeau gegeven worden. Je 
kan deze kopen in de bibliotheek voor €35. Deze box vol met 
Wuustwezelse producten is een mooi geschenk en is eens wat 
anders. In 2019 zijn er 327 boxen “Wezelse Weelde” verkocht.

RECORDJAAR CADEAUCHEQUES 
GEMEENTE WUUSTWEZEL

Gezocht: -
ters zoekt jobstudenten, 
om ons team op zater-
dag te komen versterken. 
Ervaring niet nodig. tel: 
03/653.05.38 

App te huur. Grote wnk-
mr, kkn met toestellen, 
bdkmr, 2 slkmrs, balkon. 
1st verdiep. € 700 + €40. 
Gsm 0498 869 360

Te huur app.2de verd 
Lage Kaart 332b Bras-
schaat, volledig gere-
noveerd,1 slpk, inger.
keuken, badkamer in-
loopdouche, garage € 
685  tel 0470 313 126

Snoeien en vellen van 
bomen alsook tuinonder-
houd aan betaalbare prij-
zen, bel ons vandaag nog 
en wij komen langs voor 
een vrijblijvende prijsof-
ferte. 0492 127 343 

Te koop: babyspullen/
kleding in prima staat: 
0478 735 227 

Approaching Nature: 
schoonheidssalon te 
Brasschaat met natuur-
lijke huidverzorging van 
Rainpharma gediplo-
meerd schoonheidsspe-
cialiste Sanne Voor een 
afspraak bel: 0478 735 
227 of online www.appro-
achingnature.be 

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

Gevraagd: 
brandhout, ophaling op re-
gelmatige basis. 0492/263 
118

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

Te koop: Keuken met 
massieve eikenhouten 
front en zelf afbreken prijs 
o.v.t. Tel. 0486/529 678

Alle graafwerken met mi-
nigraafmachine, greppels, 
voor nutsvoorziening, uit-
doen hagen en struiken. 
0474/204 607

Gezocht: ik geef goede 
prijs voor wie bordspel 
heeft “Houdt de dief” merk 
Clipper. Gsm 0493/598 
540

Vrouw zoekt  werk , 
schoonmaak ,  s t r i j k , 
hhhulp, babysit. 0489/972 
058

Te huur: Ondergrondse 
parkeerplaats omg. Lage 
Kaart, Magdalenalei. 
0475/897 634

Ik zoek huishoudelijk 
werk, strijken, poetsen,... 
0465/101 764

Terrasrenovatie:
-Aanleg en heraanleg 

van terrassen
- Renovatie van oude 

terrassen zoals:
(heropvoegen van 

tegels, ophalen van 
verzakkingen, plaat-

sen van boordstenen, 
vervangen van kapotte 

putdeksels, enz.)
Gratis advies en offerte

0491/883 597

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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



Brasschaatse Film,     Nr. 4,    22-1-2020  21

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

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

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

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

• 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

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

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

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

gommen, logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44
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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):
25-26/01 Luyts Els 0476/345 707

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

25-26/01 Mertens Els 0476/467 337

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  

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

GFT

MAANDAG   27
DINSDAG   28
WOENSDAG   29
DONDERDAG    30
VRIJDAG     31
ZATERDAG     1

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil januari

MAANDAG    20
DINSDAG     21
WOENSDAG  22
DONDERDAG   23
VRIJDAG      24
ZATERDAG   25

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Omdat het verdwijnen van de populaire rubriek in de Brasschaatse Film de mensen 
blijft bezig houden, hebben we naar een oplossing gezocht en gevonden. Vanaf nu kan 
je een geboorte of overlijden via onze website of 
op ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing 
in de rubriek die zeer binnenkort weer zijn vaste 
plekje naast de wachtdiensten zal innemen. 

Op de startpagina van onze website is een op-
vallende knop voorzien die rechtstreeks naar de 
invulpagina's leidt.

BURGERLIJKE 
STAND

DE RUBRIEK BURGERLIJKE STAND 
IS TERUG!

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

TE HUUR: Laagland 5 
Brasschaat: glvl.app met 
1slpk. ruim,licht, mod 
open kkn, tuin + terras, 
badk lav en ligb, wc, ga-
rage + oprit. 695,-/mnd, 
beschik 01/04. Bez: 
ma+do 17-19u. 
Inl: 0475 616 200

Te koop: Nieuwbouw 
luxueus appartement (± 
90 m²) en dakappartement 
(50 m²) , met lift geschikt 
voor rolstoel, op de Breda-
baan in Brasschaat-cen-
trum. Living 6 meter breed 
en prachtig panoramisch 
zicht op groen en toch 
in centrum Brasschaat. 
Prijs: Appartement met 
autostaanplaats € 330.000 
+ btw en het dakapparte-
ment € 198.000 + btw. Kan 
ook samen gekocht wor-
den, zodat het dakappar-
tement als logeerruimte 
en solarium kan gebruikt 
worden. Is véél goedkoper 
dan één groot app.! Voor 
alle info tel. 0476 328 864

Gezocht poetsvrouw met 
dienstencheques, in bezit 
van auto. Op donderdag. 
03/666 68 99
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Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

MAGAZIJNIER 
(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

Niels Van Beeck
Algemene Schilderwerken

0496/34.79.85

NVB Algemene Schilderwerken

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

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

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

 niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen 
van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker 
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis 
aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.                                 Oplage: 24.300 ex. 

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

NATUURLIJK WIL JE VOEDSEL VAN BIJ ONS
Gezond en voedzaam, geteeld en geoogst met zorg voor de aarde, met minimum aan verpakking 
en vervoer! Wat een geluk: Het bestaat in Brasschaat! Enthousiaste producenten en vrijwilligers 
zorgen wekelijks voor een vers aanbod. Voor info: brasschaat@voedselteams.be of loop op 
woensdag tussen 18 en 19 uur eens binnen voor een informatieve babbel: Hanendreef 135

TUINEN
KRISHERRMANS.be

bouwpercelen; Aanleg 

houdscontracten; Proper 

0477 261 353

(Smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

OPENDEURDAG
25 & 26 januari

Bredabaan 1026
2900 Schoten 

www.ferenco.be

Wij
maken
ze voor

u!

KFC BRASSCHAAT 
ZOEKT BENJAMINTJES
KFC Brasschaat zoekt Benja-
mintjes 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 
gemeente Brasschaat nabij 
de Hemelhoeve en basketbal-
velden. Inlichtingen: kfcbras-
schaat@gmail.com of Frans 
Van Bergen: 0477/575 411

KFC Brasschaat
vrijdag 24 januari 2020
20h: Prov. Res. - SK s’Grav. Sch.
zaterdag 25 januari 2020
09h: S.V. Noorse - Gew. U10 geel
09h: K. FC Pulle - Gew. U13 Reggy
09h30: Gew. U12 - Exc. FC Essen
09h30: U10 bl. - Exc. Mariab
09h30: U7 geel - F.C. P. Hoev.
09h30: U7 blauw - V.K. Simikos
11h00: U8 blauw - Ekeren FC
11h00: U8 geel - F.C. Ik Dien
11h00: U13 Stef - Exc. Mariab.
11h15: KSCO M-t-H - Gew. U15
12h30: U8 Zeno - St. Mart. Halle
12h30: U9 bl. - Ekeren FC
12h30: U9 geel - SC City Pir. Antw.
15h00: U17 - SC City Pir. Antw.
15h: SC City Pir. Antw. - Gew. Res.
zondag 26 januari 2020
14h30: FC Turk Sport - 1é elftal

GEVRAAGD: 

FLEXI 
voor avondpoets

FLEXI OF PART-TIME
WINKEL-

BEDIENDE
voor winkel

03/663 01 39

RAMEN EN
DEUREN

0489 656 092
Olesiewicz Pawel

en deuren

• Branddeuren

Eigen plaatsingdienst
GRATIS OFFERTE

Te huur: 

03 633 16 59

Schilderwerken Buyns 
Jonas 0472/816 708

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

FEMMA BRASSCHAAT 
CETRUM - OP STAP 

MET ANNELIES
Op 2 februari gaan we weer 
wandelen met Annelies. We 
komen bijeen 9 uur aan het 
kasteel van Brasschaat. We 
gaan op verplaatsing. Inlichtin-
gen bij :  Annelies Rabaey tel: 
0485 38 26 36

Te huur: 

14. Inl. 03/651 77 68

Ervaren lerares 

03/646 30 55

Bijles wiskunde,

0474/976 466

TAALCURSUSSEN VOOR HET VOORJAAR
Frans – Spaans - Italiaans

In het Dakhuus is het merendeel van de taalcursussen onder-
tussen gestart, maar nu in het begin van het nieuwe jaar, kan 
je in het vormingscentrum nog een taalcursus Frans Taalbad  
volgen. In 12 lessen krijg je een intensieve opfrissing van jouw 
schoolse Frans. 
Je kan ook Spaans of Italiaans ‘voor op reis’ volgen. In slechts 
acht lessen maak je op een actieve manier kennis met de taal 
van je vakantieland. De klemtoon ligt op verschillende situaties 
die je op (zaken)reis kan tegenkomen: openbaar vervoer, con-
tacten leggen, hotel en restaurant, winkelen enz. Graag meer 
info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 
696 (ma en do, 13.30 tot 16.30u, woe 17u – 18.30u) of mail naar 
info@dakhuus.org  

Man zoekt werk, 

Ik  zoek Poetswerk. 
0486/965 330

Plaatsen elektrische in-
stallaties

www.Bomenpatrickgeerts.be

0495/223 863

Dakherstellingen,

ten. 0489/717 125

Te huur: app. 2e verd. 

Te huur: Gerenov. app. 
1V. Bredabaan 209, brass. 

03/652 17 12

Bezetten, tegelen,

betonneren. 0483/720 562

Afloop verstopt 

Zo 0499/103 000

Opruimen van inboedels, 
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Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

* Niet geldig voor gecertifi ceerde sleutels. Enkel geldig op vertoon van deze originele bon. Deze actie loopt t.e.m. 4 februari 2020.

Bezoek onze toonzaal
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

30 JAAR ERVARING

1 SLEUTEL 
+ 1 GRATIS

Laat een sleutel* bijmaken en 
krijg er dezelfde extra gratis bij!

Op vertoon van deze ingevulde, originele bon
Voornaam + naam:

E-mail:

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

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

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

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
www.denys-co.be


