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 TO P-
schilderwerk ?

Bel me tijdig ! 

Christoph
GEZOCHT
ervaren

ploegbaas
en 

schilders

Interieur & exterieur speciale technieken kaleien kalk behang decoratie

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

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

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

BR  BEX
SECURITY

Augustijnslei 150 - Brasschaat - 03 653 00 22 - info@brabex.be - www.brabex.be

Inbraak- en

25
JAAR

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

Julbo
sportbril

op sterkte

vanaf 

€ 130!
tot sterkte dpt +/-4.00

GRATIS SESSIES VOOR EERSTE 30 INSCHRIJVINGEN
VOUCHER 1 GRATIS TESTSESSIE

Brasschaat • Bredabaan 465
03 337 97 87
Kapellen • Hoevensebaan 27
03 434 69 39
Schoten • Verbertstraat 21B
03 284 04 84
Schilde • Turnhoutsebaan 465
03 337 97 87
Sint Job • Brugstraat 21
 03/2977556

Ook te Aalter, Aarschot, Aartselaar, Antwerpen, Brugge, Beerse, 
Beveren, Bilzen, Deurne, Berchem, Eeklo, Essen, Geel, Heist-op-den-Berg, 
Herentals, Hove, Keerbergen, Knokke, Koksijde, Lier, Maasmechelen,
Mechelen, Nijlen, Oostende, Roeselare, Sint-Katelijne-Waver, Torhout, 
Waarloos-Kontich, Wemmel, Westerlo, Wilrijk

‘t AfslankHuys
de workout met garantie

NU OOK 

MET

INFRA-

BOOSTER 

Enkel voor

nieuwe klanten

NU OOK ONLINE SHOP WWW.SLIMWAY.BE

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |   Mariaburg - Brasschaat
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JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Afgelopen zaterdag vond er een gezamenlijke actie door de politie-
zones Brasschaat en Schoten plaats in samenwerking met de po-
litieafdeling van Campus Vesta. De actie had in eerste instantie de 
strijd tegen ‘diefstal in woningen’ op het oog maar richtte zich bij uit-

ACTIE HYENA TEGEN DIEFSTAL IN WONINGEN
breiding op andere fenomenen. De actie bestond uit de inzet 
van 47 politiemensen en vond plaats tussen 16u30 en 23u. Er 
werd gepatrouilleerd in inbraak- en overlastgevoelige wijken 
en op verschillende locaties werden ook controledispositieven 
ingericht waar personen en voertuigen werden gefouilleerd, 
dan wel doorzocht.
RESULTATEN:
423 personen werden onderworpen aan een alcoholtest. 
Hierbij werden 93 personen en 59 voertuigen uitgebreider 
gecontroleerd.
Hierbij werden volgend overtredingen vastgesteld:
2x positieve ademanalyse
1x Onmiddellijke inning reproductie
1x PV vervallen keuring
3x PV drugs in het verkeer
1x Onmiddellijke inning inschrijvingsbewijs
1x Onmiddellijke inning ontbreken van vervoersvergunning
1x Onmiddellijke inning gordeldracht
1x Onmiddellijke inning kinderbeveiligingssysteem niet aan-
wezig
1x PV vervallen keuring / gordeldracht / kinderbeveiligings-
systeem niet aanwezig
1x PV geen houder rijbewijs (voertuig getakeld)
3x PV bezit van verdovende middelen (cannabis)

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

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

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Nu ook thuispraktijk

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

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

KFC BRASSCHAAT 
ZOEKT BENJAMINTJES

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

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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

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

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

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

Alle renovatiewerken, 
tegels, laminaat, afbraak-
werk, gyproc, Gratis of-
ferte. Spreekt Nederlands 
0485/128 576 Mario - 
0466/365 093 Mario

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

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

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

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

Te huur: Gr. app. (160m²) 
in Centr. Brassch. Breda-
baan 241. Instapkl. app. 
met 3 slpks aan oud ge-
meenteh. Grote liv. en 
hal op parket, alle 3 slpks 
achteraan met lam., 2 
slpks 16m² en 1 slpk 10m². 
Geïnst. kkn met toest. Gr. 
terr. achteraan, lift, rollui-
ken achteraan, geluidsw. 
glas. Gar. inbegr. in huur-
pr. Geen huisdieren. €975/
mnd. Info en bezicht. vrij 
03 633 16 59

Schilderwerken Buyns 
Jonas 0472/816 708

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

Ervaren lerares geeft bij-
les Latijn 1e jaar, Frans 1e, 
2e, 3e ASO. Ekeren-Donk 
03/646 30 55

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

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

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

Buitengevel-isolatie in 
crepi, badkamerrenovatie. 
0475/942 729

G

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

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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

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 89999

ADVIESPRIJS 19999

ADVIESPRIJS 69999

17999

59999

  Stofzuiger met zak
Complete C2 Jubilee Powerline
• 80dB • 890 W • AirClean filter
• Bediening via draaiknop met 6 standen
• Actieradius 10 meter 

     Eendeurskoelkast K 28302 Dws

• A++ • 381L
• Afm HxBxD: 185x60x62,2 cm
• EasyOpen

79999

       Inbouwoven BPE435020M
• Multifunctionele heteluchtoven
• 74L • Pyrolyse • A
• indrukbare bedieningsknoppen/touch

GRATIS

Parketborstel t.w.v. €52

Vrouw zoekt werk als 
schoonmaak. Spreekt Ne-
derlands en heeft jaren 
ervaring. T. 0486 727 179

Last van ratten of ander 
ongedierte: bel 0471 103 
121

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

Bedankt voor het heel 
lekker gratis etentje en 
nadien de warme gezelli-
ge avond tussen ons, Eva

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

Fris je kennis van de 
wegcode op  

Zeer ervaren rij-instructeurs  bren-
gen op donderdag 13 februari  door 

wegcode tot leven. Wat is nieuw 
in het verkeersreglement en wat 
is gebleven? Zij zullen op deze 
interactieve en leerrijke avond al 
uw verkeersvragen deskundig 
beantwoorden. Breng je buren, je 
vrienden en je kennissen mee naar 
deze uiteenzetting die doorgaat  op 
13 februari 2020 in Zaal Drieheem, 
Rerum Novarumlei 47 te Bras-
schaat. Begin: stipt om 19.30u. 
Een organisatie van KWB Driehoek
Inschrijven voor 8 februari 2020 
bij Vic De Schepper vicdeschep-
per@telenet.be  of  03 651 99 31 
Bijdrage in de onkosten (ter plaatse 
te betalen) : KWB-leden 3 euro /
Niet KWB-leden 5 euro

Ik  zoek poetswerk. 
0486/965 330

Man zoekt werk, schild., 
tuin, afbraak, magazijn-
werk. 0465/429 139

Pensioensparen 
bij Argenta. 
Een slim idee.

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 

Pensioensparen? Bij Argenta natuurlijk!
Het rendement van de pensioenspaarformules van Argenta 

 hoort bij de beste op de markt1.

Heb je al een pensioenspaarfonds bij een andere bank?
 Dan kun je gratis overstappen naar Argenta2.

Start vandaag met pensioensparen. Zo kun je later voluit van je 
pensioen genieten dankzij het extra spaarpotje dat je opbouwde. 
En geniet je nu al een mogelijk belastingvoordeel.

Meer weten?
Maak een afspraak met je Argenta-kantoorhouder. Of ga
naar www.argenta.be/actie/starten-met-pensioensparen
1. Totaalresultaten van de verschillende pensioenspaarproducten over de afgelopen vijf jaren (bron: Spaargids, 25/9/19).
2. Heb je al een pensioenspaarfonds bij een andere bank? Je kunt het belegde bedrag kosteloos meenemen naar
Argenta. Als je bank uitstapkosten aanrekent, betalen wij ze terug. Vraag naar de voorwaarden bij je kantoor-
houder. Als je het volledige bedrag overdraagt, heeft dat geen fi scale gevolgen voor jou.
v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht | Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
Tel.: 03 285 51 11 | E-mail: info@argenta.be | argenta.be | RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
ON 0404.453.574. v.u.: Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel in 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, ON-nummer 0404.456.148, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen en toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder
het nummer 858 voor de takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26.
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SVB Driehoek
31 januari
19:30 Quiz SVB Driehoek
20:00 Ekeren Donk - Vaders
1 februari
09:00: F.C. Koningshof1 - U9B
09:00: KFC Broechem 3-2 - U17A
09:00: S.V. Noorse A 2 - U8A
09:00: U6A - KFC Antonia B
09:00: U6B - KSK Ekeren Donk
09:00: U13B - F.C. SEJA B 1
09:00: U12B - V.K. Simikos C 1
09:30: F.C. NW Polonia 1 - U10B
09:30 Loenhout SK A 2 - U10A
11:15 U7A - V.K. Helderhoek1
11:15 U7B - S.V. Groenendaal 1
11:30 KFC St. Mart. Halle D 1 - U8B
11:30 S.V. Noorse A 2 - U11A
11:45 U13A - KFC Brasschaat B 2
11:45 U12A - KON. SV Vl. vooruit 2
12:30 S.V. Noorse B 1 - U11C
13:00 K. Brecht SK A 1 - U11B
13:15 KFC Berendr. Sp. A 1 - U9A
13:45 U15B - S.K. NW Stabr. A 2-1
15:15 K. Heibos SV A 2-1 - U17B
15:45 U15A - KFC Antonia B 2-1
17:45 U21 - K. Achterbroek VV 1
2 februari
10:00 Res. C - F.C. BELGICA A
10:30 Oxaco-Boech. A - Dames
10:30 F.C. Oxaco-Boech. A - Res.A
12:30 Res. B - Cantinrode B
14:30 F.C. Oxaco-Boech. B - 
1ste Elftal

Mooi licht app. te koop. 
Bovenste verd. zeer ruime 
slpk met prachtig uitzicht 
over Antwerpen, nieuwe 
keuken, badk. met regen-
douche, aparte wask. & 
lift., 2 ruime terras + elektr. 
zonnewering. Nieuwdr. 
119, Merksem + autostn-
plts. vkpr. € 235.000. Tel. 
0486/268 570

KFC Brasschaat
vrijdag 31 januari 2020 
20h00: Gew. Res. - KFC Beren-
drecht Sp.
zaterdag 1 februari 2020 
09h00: S.V. Noorse - U9 blauw
09h30: Galat. Antw. - U8 geel
09h30: KFC Broechem - U8 blauw
09h30: U10 geel - Sc City Pir. Antw.
10h00: Loenhout SK - Gew. U7
10h30: Excelsior Mariab. - U9 geel
11h: Gew. U13 Reggy - KVC Oostm.
11h30: S.V. Noorse - U7 geel
11h45: S.V.B. Drieh. - U13 Stef
12h00: SK s’Grav. Sch. - U8 Zeno
12h15: K. Kalmth. SK - U10 blauw
13h00: Gew. U15 - Exc. Fc Essen
13h00: KFC Meer - Gew. U12
13h00: V.K. Simikos - Gew. U17
14h00: K. Sint Job FC - Prov. Res.
20h00: 1é elftal - Loenhout SK

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

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Kapster komt aan huis 
G.S.M 0497 736 371
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

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

PPPRRRROOOOOFFFFIIIIITTTTEEEEEEEEERRRRR DDDDEE HHHHEEEELLLLEEEEE  WWWWEEEEEEEEKKKKK VVVVVVAAAAANNNN 
DDDDEEEZZZZEEE SSSPPPEEECCCTTTAAAACCUUULLLAAIIIRREEE  

AAAAAAAAANNNNNBBBBBBIIIIEEEEDDDDDDIIIIINNNNNNGGG

KOM LANGS EN

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

Naast de MediaMarkt Aan rondpunt/Watertoren
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Mogen we op uw steun rekenen om te
investeren in een beamer en een scherm?

Zo kan De Polygoon terug als filmzaal ingericht worden.

U kunt dit initiatief concreet steunen door aan te sluiten 
bĳ DE VRIENDEN VAN DE POLYGOON als:

Uw cinema in uw buurt
Een droom…

Er was eens een leger dat op zondag naar de film ging in de 
“Soldaten Kring”.

Ze lachten en kusten hun lief en genoten van het spektakel.
De soldaten marcheerden weg.

De vele vrĳwilligers van Maria-ter-Heide beleefden er nog 
40 mooie jaren met toneel en kaart spelen.

Toen was het even over. De mooie zaal moest naar de sloop.

Na zes donkere jaren kwam er een nieuw verhaal.

De Kring werd De Polygoon en het mooie sprookje gaat ver-
der. De Polygoon leeft weer! Er is feest en men speelt er weer 
toneel.

Onze grote droom - er weer films spelen voor iedereen - 
heeft een toverstokje nodig. Daarom vragen wĳ alle mensen 
die graag willen dat dit mooie erfgoed bewaard blĳft zo-
dat we er samen film kunnen kĳken, een steuntje in de rug.

• Sympathisant € 25
• ‘Zilveren’ vriend € 100 
 (steunkaart – 5 gratis consumpties per filmseizoen)

• ‘Gouden’ vriend € 250
 (steunkaart – gratis filmticket & 10 consumpties
 per filmseizoen)

Wĳ hopen u binnenkort tot de
Vrienden van De Polygoon te mogen rekenen!

Wil u vriend worden, stuur dan een mailtje naar:
depolygoonvzw@gmail.com

Storten kan op het bankrekeningnummer
BE46 7360 4759 5136 van De Polygoon vzw

met vermelding van uw naam en adres.

Bedankt alvast en tot gauw in De Polygoon!
Gemeenschapscentrum De Polygoon • Kapellei 15, Brasschaat

www.depolygoon.com • 0468 49 72 50
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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 500 Lounge
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!

N-VA BRASSCHAAT
bedankt iedereen die zijn steentje bijdraagt om het wonen en 
ondernemen nog aangenamer te maken in onze gemeente.

VOLLE VAART VOORUIT
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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 vrijwil-
ligers 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
Groenten - fruit - brood - plantaardige spreads - vis - schapenzuivel - lamsvlees

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.
Copyright: 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. 

In alle intimiteit namen wij afscheid van

De Heer

Roger Bamelis

weduwnaar van Mevrouw
Martha Van Hove

Geboren te Antwerpen op 16 mei 1931 en
overleden te Kapellen op 19 januari 2020.

De asverstrooiing vond plaats
op de begraafplaats van Brasschaat-Centrum.

_______________

La cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité familiale.

Monsieur

Roger Bamelis

veuf de Madame
Martha Van Hove

Né à Anvers le 16 mai 1931 et
décédé à Kapellen le 19 janvier 2020.

Les cendres ont été dispersées au cimetière de
Brasschaat-Centrum.

www.condoleances.be/rogerbamelis

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…

Verpleegkundige geeft professionele massage

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

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Voor alle (nieuwe)klanten zijn 
er nog heel wat geschenkjes.

Laat u verrassen door weer nieuwe kennis, 
ik blijf studeren. 

Een super gevoel in 2020,  daar gaan we voor.
www.massagevanuitmijnhart.com

Uit een inspectie is gebleken dat de Ruiterhal in het gemeente-
park van Brasschaat kampt met stabiliteitsproblemen, zonder 
direct instortingsgevaar. Het gemeentebestuur heeft daarop de 
onmiddellijke beslissing genomen het gebouw tijdelijk te sluiten 
om veiligheid van bezoekers, gebruikers en personeel te laten 
primeren. Er wordt een tweede onderzoek opgestart in de ko-
mende weken. 
De resultaten van de preventieve stabiliteitsstudie zijn gister-
avond in een extra zitting van het schepencollege besproken. 
Daaruit blijkt dat er een probleem is met de stabiliteit van het ge-
bouw zonder dat er een direct instortingsgevaar is. Het advies 
van de uitvoerend ingenieur is om voorlopig geen events meer 
te organiseren in de zaal. Dat advies werd per direct opgevolgd 
door het college in overleg met de eigen deskundigen. Als ex-
tra maatregel worden ook de personeelsleden die werken in de 
Ruiterhal op andere locaties ondergebracht. 
gevolgen voor komende events 
Alle komende evenementen die ingepland staan in de Ruiter-
hal zullen voorlopig niet kunnen doorgaan. De sluiting van de 
Ruiterhal zal mogelijks voor langere tijd zijn. Eerst moeten de 
resultaten van het tweede onderzoek binnenkomen voor dat het 
duidelijk zal zijn welke maatregelen kunnen genomen worden 
om de veiligheid te garanderen. De gemeente neemt meteen 
contact op met de organisatoren en klanten van komende eve-
nementen die al een boeking of reservatie hadden in de zaal. 
Voor zoveel mogelijk voorstellingen en andere activiteiten wordt 
een alternatief gezocht. Onze diensten van Cultuur, Sport en 
Jeugd zijn daar momenteel volop mee aan de slag. 
CONTACTCENTER 
Met vragen rond een huidige reservatie, tickets of boeking van 
de Ruiterhal kan contact opgenomen worden met het Cultuur-
centrum op 03 650 03 40

RUITERHAL GESLOTEN DOOR
STABILITEITSPROBLEEM

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

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

Gezocht: Slagerij Pie-
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

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

Vrouw zoek t  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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 5,    29-1-2020  9

Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. 
‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet 
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle 
to cradle’ kringloopproces staan hoog in het 

vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar. 
Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen 
de beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We 
verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

JOUW TAKEN
-  Als machine operator sta je aan een lijn waar 
 bio voeding (olie, meel, kruiden, thee,…) worden afgevuld.
-  Je labelt en verpakt de goederen.
-  Je bent fl exibel en je kunt overal ingezet worden, 
 ook in het magazijn.

JOUW PROFIEL
-  Je hebt enige ervaring in de voedingssector.
-   Je kan 1 à 2 dagen per week op regelmatige basis werken.
-   Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Dit is noodzakelijk 

voor een correcte communicatie met je collega’s en om de 
richtlijnen correct op te volgen.

GEZOCHT
JOBSTUDENTEN / FLEXI-JOBBERS

voor productie en magazijn (deeltijds)

WIJ BIEDEN
Een aangename werksfeer en fi jne collega’s.

INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde jobstudent of fl exi-jobber die wij 
zoeken? Laat dan zeker van je horen. 

Mail je motivatie en foto naar: 
Chantal.voets@noble-house.tk
Brechtsebaan 42 unit 70
2900 Schoten
www.amanprana.eu

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

TE HUUR

WINKELRUIMTE
Bredabaan 224

Zeer gunstig gelegen
elektrisch verwarmd - airco

Gsm: 0497 547 199

MAGAZIJN 1 : 350M²
MAGAZIJN 2 : 525M²
OF SAMEN : 875M²

TE HUUR
Kalmthoutsesteenweg 193 - Wuustwezel

Voor info bel 03 270 01 01

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 vrienden, zeer graag uit om lekkere pannenkoeken te komen eten op zondag 2 februari 2020 
in Elcks Thuys, Van de Weyngaertplein 13, Sint-Mariaburg, Ekeren. 

in hand.
Met de opbrengst van deze pannenkoekenbak kunnen wij deels onze werking en activiteiten 

In Sint-Mariaburg bezoeken onze vrijwillige medewerkers/sters thuisgebonden en chronisch 
zieken, hoogbejaarden en hun mantelzorgers en bieden wij ontmoetingen en activiteiten aan.
Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwillige medewerkers om onze werking te versterken! 
Ook nieuwe leden zijn uiteraard steeds welkom!

-
koeken te komen eten.
GRAAG TOT DAN!
Het vrijwilligersteam van SAMANA Sint-Mariaburg

RAMEN EN
DEUREN

0485 923 005
Olesiewicz Pawel

• Energie besparende
 ramen en deuren

• Akoestische rolluiken

• Binnendeuren volgens
 project

• Branddeuren

• Kleine renovatiewerken

Eigen plaatsingdienst
GRATIS OFFERTE

deceuninck.pawel.olasiewicz@gmail.com

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  

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

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, verwij-
deren van coniferen en 
laurier. Tel. 0498/714 812

Ik doe uw tuinwerk, 
e n  s c h i l d e r w e r k e n , 
o o k  b o o d s c h a p p e n . 
0487/856 864

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

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827 

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

Vief Brasschaat opende 
het nieuwe jaar 2020 in het 
vertrouwde lokaal van GIB 
Brasschaat met een alge-
mene vergadering. De leden 
genoten van een lekkere ap-
pelbol of een worstenbrood. 
De voorzitter overliep het 
voorbije jaar en keek al naar 
het programma van dit jaar. 
Iedereen welkom op woens-
dag om 14u in de refter van 
het GIB.

VIEF
BRASSCHAAT
ZET 2020 IN

10 X     1 + 1 GRATIS  VRIJKAART
sms naar 0477/60 79 81, vermelding: Vaja Kon Dioz/
Kadans/lezer Brasschaatste Film – 
naam/adres/emailadres.
Speciaal voor de lezers van de

De 9-koppige Limburgse tribute band doet de legenda-
rische groep Vaja Con Dios beleven en overleven. Een 
nostalgische en verfrissende vertolking van het Belgische 
muzikale erfgoed
Kaarten: www.curieus-wuustwezel.be / sms 0477 60 79 81

Curieus Wuustwezel i.s.m. Berkenbeek Buitengewoon 
Onderwijs stelt voor in GC KADANS vrijd. 31 jan. 20u15 • € 15

VAJA KON DIOZ TRIBUTE BAND
Hear and feel VCD concert

INKOOP OUD GOUD
De Haan Juweliers

Bredabaan 294 (naast Brasserie Chopin) Brasschaat. • 03/271 14 06 • Woensdag gesloten

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

Een omwenteling van 180 graden
Thuis bij nieuwe buren

Lezing door Andrea van Acker,  dinsdag 4 februari 2020  om 20 
uur Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat.  In deze 
lezing wordt het verhaal omgekeerd: Wat als je zelf een nieuwe 
buur bent in landen zoals Iran, Irak, Libanon, Afghanistan, …?  
Hoe kijken zij naar die buitenlander met zijn/haar heel andere 
cultuur, taal, achtergrond, normen en waarden?  Hoe integreer je 
dan als Westerse vrouw in dergelijke samenleving? Door middel 
van reisverhalen en uit de eigen ervaring (verblijf in Iran), worden 
de culturele aspecten belicht die in het televisienieuws niet aan 
bod komen. Meer info, ook over de spreekster, vindt u op onze 
website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Programma”. 
Toegangsprijs: In voorverkoop € 12; DF-leden € 8; <25 jaar € 
4. (Aan de kassa € 2 extra) Abonnementen: vrije toegang. Re-
serveren: via www.davidsfondsbrasschaat.be  of  activiteiten@
davidsfondsbrasschaat.be of  bij Ria Keysers (T. 03 652 12 86)

Bejaardenoppas + ge-
zelschapsdame nodig bij 
u thuis? Gepensioneerd 
verpleegster helpt u. ( veel 
ervaring) Tel. 03/454 14 
62 - 0479/554 267

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

KINDEROPPAS BRAS-
SCHAAT: voor 3 weekda-
gen. 2 kinderen ophalen 
aan school (15u45) en 
nadien thuisopvang tot +/- 
19u. Dynamische, lieve en 
kindvriendelijke opvang; 
over eigen vervoer be-
schikkend (0477/325 978) 

Een vakkundig schil-
der-behanger voor uw 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz. Werk met 
Sikkens en Sigma , kwa-
liteitsverven tegen een 
superprijs. gsm: 0479 28 
49 79 email: danny.wey-
ckmans@telenet.be btw: 
BE 0889 211 965

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

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

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

Alle opruimwerk, ophalen 
oud ijzer, enz. Schilderwerk 
en tuinwerk. 0485/942 
674 -  0485/849 187

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Wel 100 vrienden op 
facebook en twtitter, 
maar in het weekend zit 
je alleen thuis? Kom eens 
uit je kot en maak echte 
vrienden in plaats van 

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

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

Elektr ici tei tswerken 
groot & klein, depanna-
ge, onderhoud, herstel-
ling, verlichting B-elektr. 
0498/289 024

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”
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DAMESKLEDING &-SCHOENEN - HANDTASSEN - ACCESSOIRES
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LAATSTE DAGEN

NU EXTRA KORTINGEN 
AAN BODEMPRIJZEN

Bredabaan 169 (aan KBC)
2930 Brasschaat • 03 651 55 35

WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR 

EEN NIEUWE COLLEGA 
fulltime / deeltijds

Goede verloning en toffe werksfeer.
Ben je flexibel, Is schoonmaak jouw passie en wil je graag ons team 

versterken?

De Bezige Bij & Co is reeds meer 
dan 25j actief in schoonmaak burelen, 
winkelpanden, werfketen, privéwoningen, ...

Stuur ons een mailtje op debezigebij@telenet.be 
of contacteer ons op het nummer 0475 50 59 55 (voor 18.00u)

SCHOONMAAKBEDRIJF

Het gemeentebestuur van Brasschaat pakt zwerfvuil digitaal 
aan. Via de app WePlog kan iedereen eenvoudig zwerfvuil 
ruimen of ploggen. Je kan zien welke straten in jouw buurt al 
schoongemaakt (geplogd) werden. Voor gemeentebesturen is 
het een handige tool waarmee ze tijd en middelen besparen. 
In Brasschaat zijn spontaan enkele zwerfvuilvrijwilligers van start 
gegaan zodra zij via Facebookgroepen vernamen over de voor-
delen van de app. De laatste zes weken slaagden ze er in om 
met slechts een vijftal gebruikers gezamenlijk gemiddeld 10 We-
Plog sessies per week een groene score te bereiken van 20%. 
Dat wil zeggen dat 1 straat op 5 geruimd werd in die periode. 
Nu Brasschaat een samenwerking start met WePlog kan de 
gemeente ook via de app het dashboard gebruiken en zo pa-

monitoren en bij te sturen. De app ‘WePlog is eenvoudig en ge-
bruiksvriendelijke en houdt anoniem data bij over elke plogbeurt. 
Alle gebruikers zien via een overzichtelijke kleurcode waar er in 
hun buurt recent geplogd werd en welke straten nog een opruim-
beurt moeten krijgen. Een leuk extraatje is dat je als gebruiker 
kan zien hoeveel kilometer je al geplogd hebt. Met de app ont-
staat ook een groeiende community van mensen die zelf actie 
ondernemen tegen zwerfvuil. Voor ploggers is de app volledig 
gratis. Je kan de app downloaden via de App Store van Apple 
of via de Google Play Store. “De gemeentelijke opruimdiensten 
kunnen via de app doorgeven waar er reeds zwerfvuil werd ge-
ruimd. Zo kunnen de opruimbeurten op elkaar afgestemd wor-
den en krijgen we een mooie synergie. Omdat we op deze ma-
nier alle opruimbeurten registreren, kunnen we in de toekomst 
makkelijk gerichte acties uitvoeren.“, stelt schepen van afvalbe-
leid Myriam Van Honste. Meer info: www.weplog.be  

BRASSCHAAT
START MET PLOGGING

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Last van mollen in je 
tuin? Wij helpen je : 0471 
103 121

Gezocht:  klusjesman 
brassch 1 dag/week GSM 
+31 651 438 814

Conciërge gezocht M/V 
voor groot domein regio 
Vriesdonk Brasschaat. 
Gratis inwoonst, goede 
verloning. Graag enkel 
serieuze reacties via: 
0495/997.084 

Women looking for a job, 
cleaning, ironing, babysit. 
0484/287 224

Gezelschapsdame, be-
jaardenhulp met ref. 
en ervaring - bied hulp 
aan  7 op 7, 24/24. Eigen 
vervoer zone 03. Tel. 
0477/286 439

Te  h u u r :  G o o r e i n d 
dakapp .  kkn ,  bdk r. , 
slpk, terr., gar. € 660. 
03/336 63 55
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SPORTGALA

stemmen van 
20/01/20 tot 

15/02/20

#sportersbelevenmeer

stem op jouw favoriete sportlaureaten via
www.brasschaat.be

vrijdag 13 maart 2020

#2930Brasschaat

Neem je smartphone en breng nu al je stem uit!
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Welkom bij
SALONS DE GROENE JAGER
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HUIS LIPPENS
Hoogboomsteenweg 37 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 651 48 54

B-Tornado 1000Wh

€ 4.899B2B lease formule: €98/mnd
RW (16%) na 36 mnd: €583

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

Charmante man
-

-
-
-

Klus&Zo wenst

Te huur: 

Te huur: 
-
-

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Vorige week maakte het gemeentebestuur bekend dat de 
Ruiterhal voor onbepaalde tĳd gesloten blĳft omwille van 
stabiliteitsproblemen. Dat maakt dat heel wat organisaties 
elders onderdak moeten vinden. Het gemeentebestuur 
startte eind vorig jaar al een bevraging bĳ alle gebruikers 
van de Ruiterhal. Daarmee wil het bestuur peilen naar de 
noden. De toekomst van de Ruiterhal is dan ook uiterst on-
zeker.
Zowat iedere Brasschatenaar is wel eens in de Ruiterhal 
geweest. De zaal met een telescopische zittribune voor 
275 toeschouwers kon voor zowat alles worden gebruikt. 
Er werden fuiven gegeven voor maximaal 600 personen. 
Het grote voordeel van deze zaal is dat ernaast een ruime 
parking ligt.
Naast fuiven werden er ook literaire lezingen gehouden, 
muziekoptredens en zoveel meer. Heel wat schoolgaande 
jeugd kreeg er zĳn of haar diploma overhandigd. We herin-
neren ons schitterende avonden met optredens van Daan, 
Jan De Wilde en zelfs de legendarische rockband Herman’s 
Hermits. Iedere keer liep de Ruiterhal helemaal vol. 
De vzw Bravade organiseerde er op de dag van de ge-
meenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 en 2012 een 
heuse verkiezingsshow, druk bĳgewoond door iedereen 
die een beetje in politiek geïnteresseerd is. Talloze veren-
gingen gaven er hun nieuwjaarsrecepties.
Huidig cultuurfunctionaris Ilya De Roey liet weten dat er in 
de jaren negentig nog een boer met paard en kar kwam 
vragen of er nog mest te verkrĳgen was in de Ruiterhal. Het 
is een anekdote die altĳd met deze zaal verbonden zal zĳn. 
Hopelĳk wordt er een oplossing gevonden voor alle boe-
kingen. Brasschaat heeft uiteraard nog andere zalen. Denk 
maar aan De Polygoon, de voormalige Kring in Maria-ter-
Heide. Deze zaal is nog niet zo lang geleden gerenoveerd. 
Voor kleinere evenementen is er ook nog Theater Hemel-
hoeve, net naast de Ruiterhal.



EEN GLOEDNIEUWE VERSIE VAN DE HITMUSICAL IN VLAANDEREN!

TRY-OUTS VANAF 22 FEBRUARI 2020 › ETHIAS THEATER HASSELT

TICKETS DEEPBRIDGE.BE OF 070 345 345

VANAF 7 MAART 2020
STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN

DEZE PRODUCTIE KWAM TOT STAND MET TOESTEMMING VAN MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) EN AUTEURSBUREAU ALMO BVBA, ANTWERPEN MET DE STEUN VAN DE BELGISCHE TAX SHELTER

ANN
VAN DEN BROECK

TINNE
OLTMANS

MICHIEL
DE MEYER

STANY
CRETS

JOHAN
TERRYN

JEROEN
VAN DYCK

ILSE
LA MONACA

EVI
HANSSEN

[MAX. €0,30/MIN.]

–
MET ALLEGROTE HITS VANABBA–

‘MAMMA MIA!’ is een muzikaal feest met de grootste hits van ABBA, maar tegelijkertijd ook een heerlijke romantische komedie 
en een smakelijke portie nostalgie. Bruisend en energiek! De musical trok wereldwijd al meer dan 60 miljoen bezoekers en is 

binnenkort in een volledig nieuwe versie te zien in Antwerpen & Hasselt met een volledig Vlaamse topcast.

TRAKTEERT OP EEN MIDDAG ZANG EN MUZIEK !
WIN 1 VAN DE 4 DUO-TICKETS voor de voorstelling van 28 maart om 15u.
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

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

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.be

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

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

  Waterdicht maken van kelders, waterputten,
  beerputten en gevels, ook in kleur
  Renovatiewerken
  Karweiwerken
  Rioleringswerken
  Platte daken,...

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

03/652 07 79     I     0497/71 19 79

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.

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 BE27 9733 5447 1073 van Bikeaid 
damesteam.

TAALCURSUSSEN in  het VOORJAAR – Frans – Spaans - Italiaans
In het Dakhuus is het merendeel van de taalcursussen ondertussen 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, contacten 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  



Brasschaatse Film,     Nr. 5,    29-1-2020  16

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

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)

Pivolté is 25 jaar een gevestigde waarde in de wereld van de dans. 
In de dansstudio kan je terecht voor een leuke dansles. Deze dyna-
mische dansschool staat borg voor hoogstaande kwaliteit en een 
intense dansbeleving. Deze school is bovendien de trotse bezitter 
van de titel “Best Dance Team of the Year”! Een dat zal Brasschaat 
geweten hebben. Tijdens één van de live uitzendingen van Park FM 
bracht Pivolté een live optreden niet met dans maar een jeugdig 

van 2019 na een succesvol 25 jarig bestaan. Pivolté kan terugblik-
ken op een zeer succesvolle geschiedenis en zal ook in de toekomst 
nationale en internationale prijzen in de wacht blijven slepen. Nu, 
na alle Nieuwjaarsrecepties is het leuk om even terug te blikken 
naar deze eindejaarsactiviteiten. Vele groeten van het voltallig Pi-
volté team! 

PIVOLTÉ OP BEZOEK IN HET 
GLAZEN RADIOHUIS

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

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure 1 
pers. €45, 2 pers. €80 a. 
huis met voetmassage, 
evt. vernis. Ingegr. nagels, 
eksterogen, lak, kalkna-
gels. Manicure € 25. Er-
varing, enkel op afspraak, 
evt. weekend. 0496/908 
029, Eva Strijbos

Swiss military uurwerken
Voor hem en haar 

Juwelier Denys & C
Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN
OOK VOOR UW

OLDTIMER

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

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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03 225 50 00 info@goetstouwers.be
Brasschaat Lage Kaart 382

BRASSCHAAT

EKEREN   

BRASSCHAAT

BRASSCHAATBRASSCHAAT

BRECHT BRECHT

SCHOTEN

KAPELLEN 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

VARENSTRAAT 11 
Op te frissen open bebouwing op een rustige 
locatie in Brecht (Sint-Lenaarts). Op het gelijkvloers 
is een grote leefruimte, keuken, achterkamer en 
veranda. De tuin heeft een goede onderhoudsbeurt 
nodig. EPC: 515

€ 300.000

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

SINT MAURITIUSLAAN 4
Prachtig afgewerkte HO bebouwing gelegen in een 
rustige woonwijk en doodlopende straat. Beschikt 
over een leefruimte met luxe-keuken van 85 m², 3 
ruime slpks waarvan 1 met dressing, 2 badkamers, 
garage met wasplaats en mooi aangelegde tuin. 
Bouwjaar 2008. Gevelbreedte van 7 meter. Unieke 
kans! EPC: 101
€ 559.000

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

SCHOTEN
AUGUST JONCKERSSTRAAT 78
Nabij het centrum gelegen woning met 2 slaap-
kamers, living, keuken, badkamer, veranda, tuin, 
wasplaats en stookplaats. Met kelder. Tuin is 
mogelijk uit te breiden met garage (mits stuk grond 
naast de woning bij te huren € 300 op jaarbasis). 
Openbaar vervoer in de nabijheid. EPC: 497

€ 249.000(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)

Advocatenkantoor Advox lanceert ZORGKAFT 
voor bundeling van alle levenskeuzes

Wie het verdere verloop van zijn leven goed geregeld wil hebben, kan een testament of een zorg-
volmacht opstellen. Maar er zijn nog zo veel meer wensen en keuzes die je zelf kunt bepalen voor als het 
fysiek slechter gaat tot aan het einde. Om mensen daarin te begeleiden pakt het advocatenkantoor Advox uit 
met de ZORGKAFT. Alle persoonlijke keuzes in verband met successieplanning, belangenbehartiging, het 

Bedenker en drijvende kracht achter het concept van de ZORGKAFT is Renate Proost. Zij is sinds 1990 
verbonden aan de balie in Antwerpen. De voorbije 12 jaar legde zij zich als advocaat vooral toe op successie-
planning en bewindvoering. Twee jaar geleden werd zij vennoot in het advocatenkantoor Advox met kantoren 
aan de Bredabaan in Brasschaat en de Kasteelstraat in Antwerpen. Ook hier houdt zij zich voornamelijk met 
bewindvoering en successieplanning bezig.
“Vanuit mijn expertise kom ik dikwijls in contact met alleenstaanden die zich veel vragen stellen over het 
verdere verloop van hun leven. Wat als zij ziek worden of in een rusthuis opgenomen moeten worden? Wat 
gebeurt er als zij komen te overlijden? Je kan op voorhand al veel zelf regelen door een zorgvolmacht, een 
verklaring van voorkeur of een testament op te stellen. Maar hiermee is ook lang niet alles geregeld.”
Successieplanning en belangenbehartiging
Haar frequente gesprekken met een alleenstaande dame brachten Renate Proost op het idee van de ZORG-
KAFT. Het gaat wel degelijk fysiek om een kaft waarin alle documenten in verband met successieplanning 
zoals testamenten, schenkingen en huwelijkscontracten worden gebundeld. In de ZORGKAFT gaat ook veel 
aandacht naar de keuzes die iemand vooraf maakt voor als die persoon bij leven zijn belangen zelf niet meer 
kan behartigen. Het kan dan gaan om een zorgvolmacht of een verklaring van voorkeur van bewindvoerder. 

Het medische luik in de ZORGKAFT is ook belangrijk. Een wilsverklaring in verband met euthanasie of or-
gaandonatie zijn hier terug te vinden. Bepaalde wensen die een persoon heeft voor bij zijn overlijden, worden 
eveneens uitgeklaard. Dat heeft dan te maken met de keuze van begrafenisondernemer, alsook de muziek, 
de gasten en andere wensen voor de begrafenis. Is er een uitvaartverzekering en welke notaris behartigt de 
nalatenschap? Tot slot wordt de ZORGKAFT ook aangevuld met informatie over wat die persoon belangrijk 
vindt in zijn leven en waarmee rekening moet worden gehouden.
Met begeleiding
Aan de hand van gesprekken begeleidt Renate Proost de mensen in het traject van de ZORGKAFT, zodat zij 
die samen invullen. De kaft blijft fysiek bij de mensen, maar de inhoud ervan wordt ook in de cloud bewaard 
bij Advox. Als zich nadien wijzigingen voordoen, kunnen die eenvoudig via mail doorgegeven worden. De 
ZORGKAFT blijft op elk moment up to date, zowel in fysieke als in digitale vorm. 
“De ZORGKAFT moet mensen vooral rust geven over het verdere verloop van hun leven, doordat ze zelf 
bepaalde keuzes maken voor de toekomst en ook kenbaar maken. Zij hebben zelf alles kunnen 
regelen volgens hun eigen wensen. Het is echt maatwerk, of zoals je wil het volledige 
plaatje met alle wensen en keuzes van die persoon in 1 geheel samengebracht”, aldus 
nog Renate Proost van Advox.

Meer informatie:

Tel. 03 291 07 99 | bewind@advox.be | www.advox.be

TUINEN
KRISHERRMANS.be
Tuinaanleg en tuinonder-
houd; Snoeien en vellen 

van bomen; Stronken 
uitfrezen; vrijmaken van 
bouwpercelen; Aanleg 

gazons; Aanleg kunstgras; 
Werkt ook met onder-

houdscontracten; Proper 
maken van opritten.

0477 261 353

(Smeedijzeren)
DEUREN OP MAAT?

ACTIE GRATIS 
PLAATSING

Bredabaan 1026
2900 Schoten 

www.ferenco.be

Wij
maken
ze voor

u!

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

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

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

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.

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

Paul Hewitt uurwerken 
Juwelier Denys & C
Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be
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KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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

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

BURGERLIJKE 
STAND

PLAATS EEN GEBOORTE OF OVERLIJDEN 
BINNEN HET GEZIN IN DE BRASSCHAATSE FILM

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):
1-2/02 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

1-2/02 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  

GFT

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

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil jan./feb.

MAANDAG    3
DINSDAG     4
WOENSDAG  5
DONDERDAG   6
VRIJDAG      7
ZATERDAG   8

Ophaling huisvuil februari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

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

OKRA BRASSCHAAT DRIEHOEK WANDELT!
Woensdag 5 februari 2020. Vandaag brengt de wandeling ons naar het Diensten- en Begelei-
dingscentrum Openluchtopvoeding (OLO) vzw Miksebaan 264 te Brasschaat.
Deze VZW is een pluralistische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, on-
derwijs, gezondheid en gezin. Ze brengen een waaier van diensten, hulpverlening en activiteiten 
voor deze personen.
We vertrekken aan ons lokaal Drieheem om 13.30u en gaan te voet tot aan OLO. Hier worden 
we rondgeleid en krijgen we info over de werking. We bezoeken ook het nieuwe dagcentrum. Op 
de terugweg houden we halte in de cafetaria van  De Golf  voor een drankje.
Voor diegenen die niet willen wandelen maar wel het bezoek willen meedoen, die komen recht-
streeks naar OLO tegen 14.15u. (Dreef helemaal ten einde rijden).  Kom gerust mee wandelen.  
Info: Gerda Van Osta, tel. 03/651.48.67.
GSM:  0470/56.77.99.

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

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

Te huur Spanje, Vilafor-
tuny (Cambrils). Voll. vern. 
app., 6 p., 3 slk, 2 bdk, gr. 

privétuin, 50 m v. strand. 
Vrij: mei, juni & sept. 2020 
- €890/mnd, vrij: 1-15/8 
& 15-31/8 - €990/15d. 
Tel. 03/651 63 57 - gsm 
0474/409 435

Ik zoek werk, poetsen & 
strijken, Joy 0470/700 969
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Sierbestrating • Opritten
Terrassen • Aanleg tuinpaden

Uitbreken & heraanleggen • Oude bestrating
Vaartstraat 6 • 2340 Beerse • Tel./Fax: 014-61 17 51 • GSM: 0495 54 35 40

info@vg-bestratingen.be • www.vg-bestratingen.be
GRATIS PRIJSOFFERTE TER PLAATSE

V&G Bestratingen BVBA

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Van de Wiellei 200
Brasschaat
Ind.: Kelder. GLV: garage, ink., eetr., 
kk., leefr., wc, wasr., grote tuin met
tuinhuis. 1eV: 3 slpks, badk. KI 951. 
EPC 775. Vg, Wg, Vkr, Gmo, Gvv.

Bezoek: elke woe & zat 
van 16u-18u vanaf zat 18/01 tem zat 15/02.
Online verkoop via: biddit.be - ref. 166980
Start biedingen: 10 februari 2020 om 13:00u.
Einde biedingen: 18 februari 2020 om 13:00u.
Bieden vanaf: 120.000 EUR
Bodverhoging: 1.000 EUR

BRASSCHAAT
ONLINE TE KOOP VIA BIDDIT:

GUNSTIG GELEGEN WONING

Kantoor van Notaris

P. GEERAERTS
Kapelsesteenweg 340 • BRASSCHAAT • Tel. 03 605 00 00
www.notarisgeeraerts.be   •   kantoor@notarisgeeraerts.be

EPC 196kWh/m² (vg,wp,gmo,gvkr)

KAPELLENBOS 
BIJ GOLF:

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

hobbyruimte, binnenzwembad, 
enz.

€ 1.395.000,-

TOPPER TE KOOP

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

1975-2020

K
w

aliteit in vastgoed!

45 jaar GROUP B

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

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

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

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

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

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

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  

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

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

www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

Brasschaat, Leopoldslei 27 D1
Zonnig 3 SLK appt bij dorp. GB + Kelder 
inbegrepen!
EPC 157kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr
€389.000

Zegersdreef 28-30 Brasschaat
Design half open villa. 3 à 4 SLK. 1 à 2 BK. 
Alles nog te kiezen!
E40 Gvg Gmo Wp Vv Gvkr
Prijs va. €516.500

Brasschaat, Donksesteenweg 87-87
“Hagelberg” 6 appartementen in groen 
woonpark.
E40 Vg Gvv Wg Gvkr Gmo 
Vanaf €229.400

Hoogboomsteenweg 110 Kapellen
Long Island villa in Hoogboom, achterin 
gelegen met oprijlaan, grens Brasschaat. 
4 SLK. 2 BK.
EPC 282kWh/m² Vg Gmo Wp Gvv Gvkr
€995.000

Brasschaat, Voshollei 2A
Panorama-hoek-appartement 190m² 
met terrassen. Eikendael 3 SLK. 2 BK. 
EPC 138kWh/m² Vg Gmo Wp Gvv Gvkr

€575.000

Vriesedonklei 26 appt 301 Brasschaat 
Luxe appt op domein Eikendael. 300m² + 
70m² terrassen. 3 SLK, 2 BK.
EPC 210kWh/m² Vg Gmo Wp Gvv Gvkr 
€896.000

Brasschaat, Van De Wiellei 23
Charmante woning op toplocatie 
398m²! 3 SLK. 
EPC 253kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr 
€363.000

Onze jarenlange ervaring 

maakt het verschil!

Vraag nu een 
vrijblijvende schatting 
op 03 646 66 55!

Brasschaat, Dr Roosensplein 17 bus 1001
Ideale ligging! Totaal renovatie 2016. 2 SLK. 
EPC 136kWh/m² Vg Gmo Wg Gvv Gvkr
€274.900

verlaagde prijs

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


