
VALENTIJN

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

Uw goudsmid - juwelier

P. Van der Auwera

Kom eens kijken, 
het is de moeite 

waard.

PROMO

€ 999
OP=OP

Q Led TV QE55Q70

138 cm Full Array Q Led
4K Smart TV

€ 1.299

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!

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

 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
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BREDABAAN 358

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

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

Art & Design

Bredabaan, 715 - Brasschaat 
Open : Di t/m Za  van 10u tot 18u

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

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |   Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 11-17 u.
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ZKBM  Zakenkantoor Magerman bvba

Functieomschrijving

Job gerelateerde competenties

• De klant informeren over de afhandeling van zijn dossier en hem advi-
 seren over te ondernemen stappen 

 verzoeken versturen

Persoonsgebonden competenties

Aanbod

Plaats tewerkstelling

Contract

VERZEKERINGEN
PRODUCTIEBEHEERDER

Wij zoeken:

Waar en hoe solliciteren?

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

nabij kruispunt Botermelk

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

S P O R T S P E C I A A L Z A A K

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

Kapelsesteenweg 247 • 2180 Ekeren 
T +32 3 644 40 13

OPEN Ma. van 12.00u - 18.30u; 
Di. t/m Zat. van 10.00u - 18u30

GESLOTEN op zondag & feestdagen

TENNIS COLLECTIE 
ZOMER 2020

Ben jij ook helemaal  ondersteboven

van een job in de bouw?

Wij zijn nog op zoek naar:

Dienders

Metsers

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Computers op basis van kwantumfysica

Lezing door Koen Bertels. Dinsdag 18 februari 2020  om 20 uur. Ons Middelheem, Bredabaan 423, 
2930 Brasschaat Het gebeurt niet vaak dat er totaal nieuwe computers gemaakt worden, niettegen-
staande vele bedrijven zoals Intel en IBM dat vaak hebben beweerd.
Er is wel de quantum computer en de vernieuwde interesse in het bouwen ervan. Wat is het? 
Wat kun je ermee doe? Hoeveel sneller zal hij zijn dan de huidige supercomputers die nog overal 
gebouwd worden?
Koen Bertels (Brasschaat, 1961) is professor Quantum Computing aan de Technische Universiteit 
Delft, waar hij met zijn team al vele jaren meewerkt aan de ontwikkeling van deze nieuwe soort 
computer met exponentiële rekenkracht.
Meer info 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.
Reserveren: via www.davidsfondsbrasschaat.be  of  activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of  bij 
Ria Keysers (T. 03 652 12 86)
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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.

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

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

€ 159
TO GO
staafmixer

U hebt veel ervaring, bent 
perfectionistisch ingesteld 

U helpt in het huishouden 
met koken, boodschappen 
doen, feesten/diners mee 
organiseren en opruimen 
nadien, evenals ondersteu-
ning in de zorg voor de 4 
kinderen.
U kent de knepen van het 
vak en bent discreet, vrien-
delijk en betrouwbaar.
Regelmatig ook weekends 
(2 per maand).
Niet met dienstencheques, 
wel met vast contract.
In bezit van wagen en rijbe-
wijs B.

Stuur CV en info naar: 
lieve_janssen@yahoo.com

Tel. 0478 813 146

HUISHOUDSTER 
GEZOCHT 

ZONE VRIESDONK

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

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

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

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

VOORSTELLING PARKTHEATER 
DE JOSSEN VAN TOM LANOYE

Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 maart 2020 speelt 
Parktheater het stuk De Jossen van Tom Lanoye in regie van 
Bart van der Heyden in de zaal De Polygoon, Kapellei  15 2930 
Brasschaat. Welkom in het rijk der Jossen ! Het land waar ie-
dereen Jos heet met zijn familienaam … én met zijn voornaam. 
Waar iedereen gelijk is voor de wet en iedereen zich veilig voelt, 
beschermd door de andere Jossen.  De Jossen hebben hun 
eigen Jos-dom gecreëerd. Waar iedereen zich aan de regels 
houdt, de rituelen trouw vervult , de onhebbelijkheden gesmoord 
worden in het groepsgevoel , waar iedereen zijn weg en plaats 
vindt in de complexe chaos van de buitenwereld. Waar niemand 
ge-‘jos’t wordt door een ander… Tot op een dag één van de 
Jossen eruit wil stappen. Het Josdom staat op zijn kop, davert 
op zijn grondvesten. De Josmaskers vallen af, ambities komen 
boven en er wordt gevochten : voor en tegen elkaar, voor en 
tegen het groepsgebeuren, voor en tegen het individu. Is dit de 
val of de revival der samenhorigheid ? Tom Lanoye schetst op 
komische wijze  maar met een tragische ondertoon het span-
ningsveld tussen individu en groep. Kaarten kosten 12 euro 
per persoon en kunnen besteld worden via www.parktheater.be
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TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

Vier op 14 februari Valentijnsdag
met een mooi juweel van Pandora!

Op 13 februari zijn wij uitzonderlijk open tot 20 u.

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

Via leerkracht Els Meeuwssen kwamen de leerlingen in contact 
met het project #Teambelgiumforaustralia. Dit is een project dat 
craftwerk stuurt naar Australië om de dieren te verzorgen die ge-
wond geraakt zijn door de aanhoudende branden. De leerlingen 
van 3 tem 7 Mode én BVL van Mater Dei Brasschaat-Centrum 
toonden hun groot hart en engageerden zich graag voor dit pro-

Mode hebben een mooie etalage gemaakt met al het gestikte werk, 

#TEAMBELGIUMFORAUSTRALIA

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

Te koop wieg propere 
matras + matras 120x60, 
babyhekje, 5 skibroeken, 
print Ricoh mpc3002 scan. 
Tel. 0495/530 960

60 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Te huur app.3de verd. 
Bredabaan 426 Bras-
schaat, onm. vrij, 740€ 
lift+water inb., grote living, 
keuken,badk. Slaapk.
dressing of bureel, balkon 
achter, tel 0470/313 126

Te koop: Driezit, stof don-
kerbruin zijkanten relax, tv 

Dak herstel./vernieu-
wen, karweien, isolatie. 

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

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 

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: 

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

IMRA 2020

Door zijn grote verscheidenheid aan mineralen, fossielen, edelstenen, sieraden, kunstvoorwerpen, 
instrumenten, gereedschap en vakliteratuur is deze beurs beslist de moeite waard. IMRA2020 zet 
de deuren niet alleen open voor specialisten ter zake. Iedereen die beroepshalve of vanuit liefheb-
berij met deze tak van de natuurwetenschappen te maken heeft, voelt zich erdoor aangetrokken. 
Ook de toevallige bezoeker raakt ongetwijfeld geboeid door die fascinerende wereld van mineralen, 
door die wonderbaarlijke pracht aan kleuren en kristalvormen... Ook juwelen met mineralen of fos-
sielen schitteren in al hun pracht. Tijdens de beurs kan men ook nu weer gratis zijn edelstenen op 
hun echtheid laten onderzoeken (voor zover men aan de vraag kan voldoen). In het cafetaria zijn 

Gedipl. pedicure & ma-
nicure komt aan huis. 
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Bestel je

tussen 9 en 23 februari
op HUBO.BE en 
haal je box af 
op 6 en 7 maart!

CLEANINGBOX

€89,99
€285,-

CLEANINGBOX:
2 STOFZUIGERS VOOR DE PRIJS VAN 1!

3891,-*

7014,-

*Exclusief toestellen, spoelbak, 
kranen en decoratieve accessoires

nu op alle keukens van

-60%
MEER INFO: QUIZZI.BE

GELDIG TOT 22/03/2020

* niet inbegrepen: sanitair, voorzetplint, werkblad, handgrepen, elektro en accessoires.

een keuken op uw maat!

makkelijk te plaatsen!Deze keuken nu voor

5
J A A R
WAARBORG

*

VOORGEMONTEERDE KASTEN, DUS EENVOUDIG EN SNEL ZELF TE PLAATSEN
Enorme keuze: 
41 fronten en 27 kleuren... dus u vindt altijd de keuken van uw dromen
Degelijke kwaliteit voor een zeer betaalbare prijs
Standaard Softclose

GÉÉN BOUWPAKKET

MAGNIS INLAY

-25%-15%
KEUKENTOESTELLEN -  V E R K R I J G B A A R  B I J  H U B O  -

B I J  A A N K O O P  V A N  E E N  Q U I Z Z I - K E U K E N B I J  A A N K O O P  V A N  E E N  Q U I Z Z I - K E U K E N

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

202007 - Geldig van 12/02 t.e.m. 23/02/2020

Op alle andere inbouwtoestellen
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Prins Kavellei 98  -  2930 Brasschaat
T 03 651 55 71  -  www.ktabrasschaat.be

Geloof jij 
in jezelf 
e   in jouw 
toekomst?
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OPENINGSWEEKEND 
op 20 en 21 februari van 12u tot 20 u

en 22 februari van 10 tot 17u
Trendy mode voor meisjes vanf 16 tot 99 !

Vanaf maat 40 tot 56

Een opening vol met 
GrandiooZe verrassingen!

Grandiooz is uw jeans & broekenspecialist!

Bredabaan 603 • Brasschaat • 03 293 01 25

VALENTIJN
14 FEBRUARI 

Winkel open van
8u tot 19u

FLORENZA



De leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau heeft als missie om alle  kinderen te laten 
opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels in Nederland en Vlaanderen 
bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier 
beschikbaar te maken. 
Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven!
Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan je-
zelf of een ander. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te 
bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Zo’n gulle gever 
hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: ook gemeente, school of kinderdagverblijf kan er 
bijvoorbeeld aan bijdragen. En geven kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een boek te doneren aan 
een goed doel. Dit kan in onze boekhandel.
Het jeugdboek van 2020 is Koning van Katoren van Jan Terlouw.
De zeventienjarige Stach droomt ervan om koning van het land Katoren te worden. De oude koning is 
zeventien jaar geleden overleden en er is nog steeds geen opvolger gevonden. De zes ministers die het 
land - tijdelijk - besturen geven Stach zeven opdrachten. Als Stach erin slaagt die te vervullen wordt hij 
de nieuwe koning van Katoren. Maar zoeken de ministers eigenlijk wel een nieuwe koning?

VERKRIJGBAAR BIJ 
STANDAARD BOEKHANDEL BRASSCHAAT

AAN WIE GEEF JIJ 
KONING VAN KATOREN CADEAU

€ 2,00

GEEF een 

boek
  cadeau!
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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

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

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

Wij zijn op zoek naar een 
ervaren NL of ENG spre-
kende oppas/ nanny die 
zoontje 2 of 3 dagen/ week 
van St-Ludgardis met de 
auto ophaalt, naar huis 
brengt tot 17.30/18.00. 
Graag uw cv naar: nicole-
deweerd@gmail.com

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

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

Swiss military uurwerken
Voor hem en haar 

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

www.denys-co.be

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

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

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
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Openingsuren ( keuken open ) 
woensdag, donderdag, vrijdag 
12.00u - 14.00u en 17.00u - 21.00u
zaterdag 
17.00u - 21.00u
zondag 
17.00u - 21.00u
maandag en dinsdag gesloten

Kapelsesteenweg 308 
B-2930 Brasschaat

 

Een culinaire ervaring met de fijnste ingrediënten 
en vers bereide Thaise gerechten

 

mu daeng Thai restaurant en Take away Brasschaat

U kunt nu online bestellen of reserveer een tafel 
via www.mudaengbrasschaat.be
Tel  0492 92 26 00 
of e-mail  info@mudaengbrasschaat.be 

PROMO !!  Woensdag-vrijdag middag, lunchmenu aan speciale prijs.
Bestel een voorgerecht èn een hoofdgerecht samen voor een zeer 
aantrekkelijke vaste prijs van € 19,50!  Vrij te kiezen uit de menukaart. 
Aarzel niet en kom vandaag nog genieten van dit uitzonderlijk aanbod.

Experience
the magic of 
exotic taste

 

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Feest in het Dienstencentrum Vesalius. Maria Michiels 
werd 101. Deze kranige dame verblĳft nog maar een 
half jaar in Vesalius. Daarvoor woonde ze zelfstandig 
in haar woning in Schoten. Maria, ook wel Margriet 
genoemd, werd geboren op 1 februari 1919 in Niel, 
als jongste van vier kinderen. Ze woonde een tĳdje in 
Boom en verhuisde daarna met het gezin naar de Kerk-
straat in Antwerpen. Na haar schooltĳd ging ze werken 
bĳ de firma Lecluise. Daar leerde ze haar toekomstige 
echtgenoot Pierre De Clercq kennen. 
In 1946 trouwden Maria en Pierre. Ze verhuisden naar 
Schoten. In 1995 overleed haar man. Het echtpaar had 
vĳf kinderen.
“Ik heb altĳd graag in Schoten gewoond. Ik herinner 
me nog dat we op uitstap gingen naar Antwerpen. 
We draaiden pĳpenkrullen in ons haar, want in de stad 
moest je toch deftig zĳn. Wĳ waren in onze straat de eer-
ste die een telvisietoestel hadden. De hele buurt kwam 
woensdagnamiddag naar Nonkel Bob kĳken. Daarna 
volgde dan nog een spannend jeugdfeuilleton. Met de 
buurvrouw bakte ik dan wafels of pannenkoeken”, ver-
telt Maria.
“Het liefst van al ging ik naar het zangkoor. Als men mĳ 
vraagt wat je moet doen om zo oud te worden dan ant-
woord ik altĳd: vrolĳk blĳven. Ik heb altĳd graag grapjes 
gemaakt. Verder heb ik veel spek met eieren gegeten. 
Ik keek altĳd uit naar de feestjes. Trouwpartĳen, doop-
sels, communiefeesten, ook de feesten bĳ Okra en Sa-
mana. Ik doe het nog altĳd graag”, zo vervolgt ze. Met 
haar gezin ging ze ook geregeld op vakantie naar Zwit-
serland. Er stonden altĳd lange wandelingen op het 
programma. Ook toen de kinderen de deur al uit waren, 
ging ze met alleen met haar echtgenoot naar de bergen 
in Zwitserland.
Maria heeft uiteraard nog levende herinneringen aan 
de Tweede Wereldoorlog. “Ik heb nooit echt schrik ge-
had. Eén keer wel, toen er een bom bĳ ons in de buurt 
ontplofte. Mĳn oudste zus was wel meer in paniek”, zo 
voegt ze er nog aan toe.

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

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 



Shop tijdens de koopavond!
13 februari 2020

18:00 - 20:00
meer info

www.brasschaat.be

Win een romantische reis twv 1500 euro
of Brasschaatse Kadobons van 300 of 200 euro!

#shoppenInBrasschaat 
in samenwerking met ondernemers

Hoe doe je mee?
• Verzamel op dit wedstrijdformulier 3 verschillende stempels van deelnemende winkels
 op donderdag 13 februari tussen 18 en 20 uur.
• Vul jouw gegevens in op dit formulier en geef het antwoord op de schiftingsvraag.
• Bezorg ons het ingevulde wedstrijdformulier én 1 aankoopbewijs en lever deze in bij het
 infopunt toerisme (oud gemeentehuis, Bredabaan 182) van 14 t/m 17 februari 2020.

De gelukkige winnaars maken we persoonlijk bekend begin maart 2020.
Meer informatie over de deelnemende winkels vind je terug op www.brasschaat.be.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de gemeente Brasschaat in samenwerking met 
ondernemers.

Schiftingsvraag.
Hoeveel mensen nemen deel aan deze wedstrijd?

Koop een valentijnsgeschenk voor je geliefde
in Brasschaat én doe mee aan de wedstrijd! 

voornaam: .................................................................

naam: .............................................................................

adres:  ..............................................................................

postcode: ....................................................................

gemeente: ................................................................

emailadres:

 ...............................................................................................

tel.nr: ...............................................................................

Vul hier jouw gegevens in

STEMPEL 1 STEMPEL 2 STEMPEL 3
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VALENTIJN IN ’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

ROMANTISCH LUNCHEN & DINEREN
Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 februari 2020

Bij ons geen verplicht menu met Valentijn. Gewoon ongedwongen tafelen met je geliefde,
familie of vrienden en vrije keuze uit onze menukaart met vele mooie gerechten.

De kleuters van basisschool ‘De Vlinder’ hebben Maria-Lichtmis 
gevierd met lekkere pannenkoeken! Bedankt aan de (groot)ou-
ders om de pannenkoeken te bakken!

Voor meer foto's: www.basisschooldevlinder.be

BASISSCHOOL ‘DE VLINDER’ 
VIERT MARIA-LICHTMISAlle 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

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

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

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

Ervaren poetsdame 
Ned.- ta l ig  n ie t  roker 
zoekt nog werk vr elke 2e 
donderdag of zaterdag. 
T. 0486/801 650

Last van ratten of ander 
ongedierte: bel 0471 103 
121

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

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

GODEVAART GEREEDSCHAPPEN VERHUISD 
NAAR CENTRAAL EN DUBBEL ZO GROOT 

BEDRIJFSGEBOUW IN BRASSCHAAT
Het familiebedrijf Godevaart Gereedschappen ruilde het winkelpand aan de 
Veldstraat in voor het voormalige garagegebouw aan de Bredabaan 745 in Bras-
schaat. De winkel, de kantoren, magazijnen en de servicedienst zijn daar nu 
op 1 locatie samengebracht. Voor de zaakvoerders Evert Eyckerman en Annick 
Swolfs was dit een weloverwogen keuze om hun klanten, zowel professionelen 
als particulieren, nog beter te kunnen helpen en adviseren.

De voorbije 22 jaar had Godevaart Gereedschappen zijn onderkomen in het win-
kelpand vooraan in de Veldstraat tegen de Bredabaan aan. Maar dat barstte uit 
zijn voegen en voldeed niet meer aan de toekomstplannen van het bedrijf gericht 
op groei en een nog betere service naar de klanten toe. 

De oppervlakte is meer dan verdubbeld in vergelijking met het vorige pand. Alle 
diensten zitten nu samen op 1 locatie. De kantoren en magazijnen bevinden 
zich achteraan, terwijl de voormalige showroom vooraan volledig is ingericht als 
winkel. “In onze 1-stop-shop vinden de klanten alles wat ze nodig hebben. Ze 
ontdekken hier alle professionele gereedschappen om hun job goed te kunnen 
doen. Bovendien hebben we hier een eigen parking”, legt Evert Eyckerman uit.

Eenvoudig winkelconcept
“Wij hebben er vooral op gelet om een lichte, open winkel te creëren met een vol-
ledig productengamma van goed tot goedkoper én goed. We werken we vooral 
met lokale leveranciers, zoals Soudal bijvoorbeeld. Ons winkelconcept is een-
voudig, om de klanten geen keuzestress te bezorgen. Hen echt vooruit helpen 
en bruikbaar advies geven is al jaren onze missie.” 

Godevaart Gereedschappen beschikt ook over een eigen installatie-, plaatsings- 
en onderhoudsdienst. De nieuwe site biedt alvast de mogelijkheid om deze ser-
vicedienst nog verder uit te breiden. Nieuw in het aanbod is de afdeling magazijn- 
en atelierinrichting. In het eigen open atelier kunnen klanten toekijken hoe daar 
aan machines wordt gewerkt en gesleuteld. Al wat daar passeert, kan trouwens 
ook aangekocht worden. De camionette-inrichting voor professionelen behoort 
ook tot het gamma en valt erg in de smaak.

Samen sterker
Bij Godevaart Gereedschappen werken in totaal 16 mensen. Evert Eyckerman is 
nu 5 jaar zaakvoerder, samen met zijn partner Annick Swolfs. Ondertussen werkt 
hij al 15 jaar in het familiebedrijf. Evert zetelt ook in de raad van bestuur van de 
inkooporganisatie Asamco om met collegabedrijven sterker te kunnen staan in 
de sector. Voor zijn persoonlijke groei als ondernemer is hij al enige tijd actief bij 
de netwerkorganisaties BNI en Wolves & Warriors.

De familie Eyckerman heeft in de loop der jaren nog verscheidene andere goed 
draaiende bedrijven voortgebracht. Binnen zijn eigen onderneming waakt hij er 
vooral over dat de familiale sfeer en mentaliteit eigen aan een familiebedrijf en 
gebaseerd op vertrouwen stevig overeind blijven.

10 X     1 + 1 GRATIS  VRIJKAART
sms naar 0477/60 79 81, vermelding: Microband/Kadans/
lezer Brasschaatste Film – naam/adres/emailadres.

Speciaal voor de lezers van de

Curieus Wuustwezel i.s.m. Sociale Kruidenier Wuustwezel
stelt voor in GC KADANS zat. 7 maart 2020 om 20.15u - € 18

MICROBAND
Luca Domenicalli & Danilo Maggio (Italië)

Classica for Dummies

Dit komische duo brengt klassieke en populaire deuntjes zoals 
u ze nog nooit hebt gehoord! De wereld van 7 noten op zijn 
kop. Snaar- en blaas-instrumenten krijgen een nieuwe bestem-
ming. Kaarten: www.curieus-wuustwezel.be / sms 0477 60 79 81

MIJN PEUK DOE IK IN
een pocket asbak.

Vraag je

GRATIS

pocket asbak

op café of in het 

gemeentehuis!

Veel mensen gooien hun sigarettenpeuk gewoon 
op straat of in het afvoerrooster. In Vlaanderen al-
leen al gaat het jaarlijks om ruim 40 miljoen peuken. 
Deze peuken doen er jaren over om volledig af te breken. Al 
deze tijd lekken ze toxische stoffen in de bodem en waterwegen 
zoals cadmium, lood en arseen. Deze peuken vormen dan ook 
een enorm probleem voor onze gezondheid en onze omgeving.
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Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be 

of in onze driemaandelijkse gratis brochure
 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

LITERAIR CAFE
CHARLOTTE VAN DEN BROECK

Donderdag 20/02 om 20u 
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro
Over ‘Waagstukken’, haar prozadebuut.

Dertien teksten over tragische architecten die zelfmoord 
pleegden op of in een door henzelf ontworpen gebouw. 

Een boek over reizen, schrijven en bouwen.
De literair café formule is een organisatie van vzw De Lezer 

en de gemeentelijke bibliotheek, ism het cultuurcentrum.

BRASSERIE CROQUE-NOTES
SA MAUVAISE REPUTATION

Vrijdag 21/02 om 20u 
12 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro | STIP
Brasserie Croque-Notes zingt Georges Brassens

na vier jaar opnieuw in Brasschaat.
Het repertoire van Georges Brassens blijft onuitputtelijk. 

En nogal wat van zijn nummers waren ooit verboden 
om politieke, religieuze of erotische redenen.

DE GROTE BOZE VOS
Zondag 23/02 om 15u 

5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro | 5+

Celestine. Schaamteloos grappig en uitgelaten, maar 

 Zorgeloos schateren voor iedereen vanaf 5 jaar!

THEATER DE SPIEGEL
IMPULZ

Woensdag 26/02 om 11u (laatste tickets) én 15u (uitverkocht) 
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro | 1-4j

In ‘ImpulZ’ gaan Youri en een danser op zoek naar 
een wisselwerking tussen publiek en uitvoerders.

Wie is wie? Wat geeft een impuls aan wat? 
Een cyclus aan actie en reactie wordt op 

een intuïtieve manier opgebouwd.
Interactieve dansvoorstelling voor kinderen van 1 tot 4 jaar.

MATTHIAS VAN DE BRUL
PLATONOV

donderdag 27/02 om 20u 
11 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro | STIP

Op het podium staan raspaarden Johan Knuts en Leen De 
Veirman naast jonge veulens Matthias Van de brul en 

Charlotte Wellens. Ze smijten zich op het eerste stuk van 
Anton Tsjechov, een wrange komedie over de liefde 

en de lust, over dronkenschap en ontnuchtering, 
over onze kleine kantjes en hun grote gevolgen. 

Vossendreef 18
2990 Wuustwezel
Tel. 03 633 17 97

Gsm. 0495 25 36 06
info@augustijns.be
www.augustijns.be

Schilder- & decoratiewerken

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

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

VASTE PLANTEN E.A. TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

In Johan Caluwe (Brasschaat 2012) werd een geschikt kandidaat 
gevonden om Inge Hermans in het bijzonder comité voor sociale 
dienst (BCSD) op te volgen. Het bijzonder comité is onder meer 
bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke 
dienstverlening en maatschappelijke integratie. 
Na 19 jaar lang als lid van het BCSD te zijn opgekomen voor men-
sen die het sociaal- maatschappelijk moeilijk hebben, was voor 
Inge Hermans (Brasschaat 2012) de tijd rijp om de scepter door 
te geven. Johan is hoofdverpleger en vader van 3 dochters en 1 
zoon. Hij is reeds 4 jaar actief bestuurlid van Brasschaat 2012.

JOHAN CALUWE  LID VAN BIJZONDER 
COMITE VOOR SOCIALE DIENST

Te huur: gerenov. app. 
Bbn 209 4V Centr. Br. nwe 
kkn + bdk inloopdouche, 1 
slpk, grote living, lift, dak-
terr. € 685. T. 03/652 17 12

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

Professioneel schilder-
werk met garantie en gra-

- 0466/365 093 Mario

Te huur: Gooreind da-
kapp. kkn, bdkr., 2 slpk, 
terr., gar. €650. 03/336 
63 55

Verkoop of verhuurklaar 
zetten.
0499/103 000

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
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Met een show die als titel ‘De (on)zin van de liefde ‘draagt, weet je als 
publiek dat het geen lofzang op de romantiek wordt. De vragen die 
Lovecoach Maurice Mulderij zijn toehoorders stelt, worden aarzelend 
beantwoord met wat besmuikt gegrinnik. ‘Wie denkt er, tijdens het 
vrijen, wel eens aan een ander?’ is er zo een. Mulderij confronteert ons 
met gedrag en verontrustende gedachten die we herkennen doch met 
moeite erkennen: het leugentje om bestwil, de heimelijke verlangens 
en irreële verwachtingen. De sfeer die hij creëert heeft meer iets weg 
van vrienden onder elkaar die bij een goed glas wijn bekentenissen 
delen. Soms wat gegeneerd, maar ook opgelucht, lachend, ‘Heb jij dat 
ook?’ Dit wordt afgewisseld met liedjes die hij zelf heeft geschreven. 
Achter de piano maakt het publiek kennis met een andere Maurice 
Mulderij. De spring in ‘t veld van zoëven maakt dan plaats voor een 
gevoelige troubadour die zingt over pijn en afscheid. 

DE (ON)ZIN VAN DE LIEFDE MAURICE MULDERIJ
14 februari om 20u30

Speciaal voor de
lezers van de

1 + 1 GRATIS
twee tickets samen voor € 20.

KUNSTENCENTRUM VLAAMS FRUIT – LANGE NIEUWSTRAAT 81 – 2000 ANTWERPEN
WWW.VLAAMSFRUIT.BE - 03 231 71 81 – INFO@VLAAMSFRUIT.BE

in Theater Het Klokhuis, Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen. 
Enkel telefonisch reserveren via 03 231 71 81 met vermelding 

van de Brasschaatse Film

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)

1 juni 2020 is het zover Tandartsen Jan Verleye 
en Guy Sijssens gaan met pensioen. 

Ze worden opgevolgd door een jong dynamisch koppel 
met 10 jaar ervaring, 

tandarts Alexander Simons en echtgenote Lydia.

Afspraken maken kan vanaf heden 
op het vertrouwde telefoonnummer 03 651 30 28
Zelfde adres: Rerum Novarumlei 15, Brasschaat-Driehoek

Iedereen is welkom

PENSIOEN - MEDEDELING

Prachtige unieke mooie wieg 
in smeedijzer, afgewerkt in blad-
goud. Volledig bekleed, kan voor 
tweeling.
Br.: 79cm - lengte: 91cm - hoogte: 1,95m

0496 839 547

TE KOOP

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…

donderdag 13 februari 
            tot 20 uur   

Koopavond  
   Valentijn

Polar Bear Association
49th (West Riding) Infantry Division

Antwerp X & V-BOMMEN OP ANTWERPEN ’44 – ‘45

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

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

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

www.denys-co.be

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

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

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 

Alle graafwerken met 
minigraafmachine, grep-
pels, voor nutsvoorzie-
ning, uitdoen hagen en 
struiken. 0474/204 607

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

NASCHOOLSE KINDER-
OPPAS GEZOCHT - EK-
EREN-DONK: kinderen 
ophalen (school/creche) 
en thuis opvangen (spe-
len, koken, bad en eten 
geven). Ma/di/do/vr van 
15u15 tot +/- 18u15. Kind-
vriendelijk, Nederlands, 
geduldig 0485 675 420

Algemene kwis (Italian 
edition) 28 maart 2020 
zaal d’Ouwe Kerk Lage 
Kaart Brasschaat max 6 
pers per ploeg /24 € in-
schrijvingsgeld en inschrij-
ven via martin.bevers@
telenet.be 

Wandel gratis mee met 
een natuurgids!
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Inschrijven voor workshops
 

Leuke lente- en voorjaarsdecoratie
 

-10% korting 
op alle decoratie in de winkel

Inschrijven voor workshops
 

Leuke lente- en voorjaarsdecoratie
 

-10% korting 
op alle decoratie in de winkel

Krista Verwimp
Puur Sfeer

Bredabaan 153
2930 Brasschaat

 
Tel : 0496/61.89.78

donderdag 13 februari van 10u tot 18u
vrijdag 14 februari van 10u tot 18u

zaterdag 15 februari van 10 u tot 17u
zondag 16 februari van 11u tot 16u

donderdag 13 februari van 10u tot 18u
vrijdag 14 februari van 10u tot 18u

zaterdag 15 februari van 10 u tot 17u
zondag 16 februari van 11u tot 16u

Sierbestrating • Opritten • parkings
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

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71
 Open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. vrijdag 
van 9 tot 12 u. 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. 

donderdag 13 februari 
            tot 20 uur   

Koopavond  
   Valentijn

KLANKEN VAN VRIJHEID
Een luister- kijk- en doefeest n.a.v. Internationale Vrouwendag. 
Zondag 8 maart van 14u tot 18u. In zaal Born, naast Hemel-
hoeve. Inkom volwassenen 6€ Kinderen gratis. Met optredens, 
dans, vertellingen, workshops.... Dans je vrij, Teken je vrij, Dicht 
je vrij, Adem vrij, Zing je vrij. Org. Echt Gebeurd vzw - Madeleine 
Nieuwlaat. Reserveren mag, moet niet.

Teknik Bouw Tegelwer-
ken. T. 0488/583 490. 

Gezocht:
ters zoekt jobstudenten, 

Ervaring niet nodig. tel: 
03/653.05.38 

Ik zoek werk, strijken 

rant, ect. 0465/730 519

Professionele schoon-
maak 
0466/365 093 Vanessa

Te huur: zonnig appart. 

inloopdouche, hall, nieuw 

toestellen koken inductie, 

tostaanplaats, € 850, wc 
apart. 0497 537 864  

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

RODE KRUIS ONTBIJT ZONDAG 
22 MAART 2020 

Lekker rustig ontbijten met de familie op een zondagmorgen? 
Naar de bakker gaan hoeft niet, maar kom bij ons gezellig ontbijten 
en je steunt er onze afdeling mee! Uw ontbijttafel staat klaar van 
8.30u tot 12u. 
We bieden per volwassene 3 pistolets aan (wit of bruin) of sand-
wiches, 1 croissant of extra pistolet of sandwich, roerei, kaas, 
hesp, 2 keuzes van salades per persoon uit préparé en/of kip 

Voor de kinderen tot en met 12 jaar serveren wij 2 pistolets (wit 
of bruin) of sandwiches, 1 croissant of extra pistolet of sandwich, 

fruitsap of chocomelk voor € 12.
Om jullie vlot te kunnen bedienen hadden wij graag de bestel-
lingen doorgekregen voor 16 maart 2020 via www.rodekruis.be/
brasschaat of tel.nr. 0485 66 54 03 of bij Janssens-Van Rossem, 

na betaling op rekening nr. BE28 4151 0076 4120 op naam van 
“Rode Kruis afd. Brasschaat” met vermelding “Ontbijt, uw naam 
en het aantal personen.
Wij hopen u, met familie en vrienden te mogen begroeten in zaal 
D’ Ouwe Kerk, Lage Kaart 644, Brasschaat.

TE HUUR
MARIABURG

NIEUWBOUW
MET LIFT

tige ligging. Kwaliteitsvolle 
huurprijzen 

vanaf € 825/maand provi-
sie € 65/maand.

0473/457 737
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Verras je geliefde op valentijnsdag 
met de Brasschaatse 

KadoBon!

meer info? 
www.brasschaat.be/KadoBon

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

22.000 M² NIEUW BOS IN 
BRASSCHAAT

Op de weilanden aan het einde van de Linthoutlei, achter de 
begraafplaats van de Kaart, zijn 5.500 inlandse bomen en strui-
ken aangeplant. Er werd gebruik gemaakt van planten die om 
kunnen met zowel hete als natte omstandigheden. Voor de 
aanplant werd gebruik gemaakt van zomereik, zwarte els, ha-
zelaar Gelderse roos en boswilg. De totale oppervlakte van het 
project is ongeveer gelijk aan 4 voetbalvelden.

De bomen gaan hun steentje bijdragen aan de opname van 
CO2 en het struikgewas zal een bijdrage leveren aan het uit de 

mensen van Aralea. Het project is volledig omheind en afgeslo-
ten aangezien het niet de bedoeling is dat het een speel- en/
of wandelbos wordt, maar het gebied de rust bewaart die het 
vandaag ook geniet. Wandelaars kunnen uiteraard nog altijd 
terecht in het de naastgelegen Brusselse Bossen.

STOEL KAPOT of los 
gekomen? Bij mij wor-
den uw houten stoelen en 
(tuin)meubels vakkundig 
hersteld 0496 390 423

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

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

Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen, enz. 
Bel Klus & Zo 0499/103000

DRINGEND: Plaats voor 3 
part-time enthousiastelin-
gen, besparingsadviseurs. 
Verdienste: €250 - €500/
week. Intresse? 
Heidi - 0473 654 987

Marbella app. te huur 
van eigennaar. Max. voor 
3 personen, luxe complex. 
Foto’s, prijs: 0479/525 980

Activiteiten Femma Ekeren-Donk 
1 april - 31 augustus 2020

Elke 2de en de 4de  maandagnamiddag van de maand Patchwork. Op de 2de en de 4de  maan-
dagnamiddag van de maand wordt de techniek van het patchwork aangeleerd. Data: 27 april, 11 
en 25 mei, 8 en 22 juni 2020. We komen samen bij Gilberte Lommelen, Oude Landen,110, Ekeren 
van 13.30-16.00 uur. Organisatie: Femma Ekeren- Donk Info: M. Pauwels Tel. 03/ 645.16.53.  
Elke maandag: Handwerk
Elke maandag is er gelegenheid om gezellig samen te werken aan eigen handwerk. Heb je bij een 
vorige cursus je werkstuk niet afgewerkt, geen probleem, er is altijd wel iemand die je terug op weg 
kan helpen. We komen samen bij Gilberte Lommelen, Oude Landen, 110, Ekeren van 13.30-16.00 
uur.Data: 20 en 27 april, 4, 11, 18 en 25 mei, 8, 15, 22 en 29 juni 2020. Organisatie: Femma Eke-
ren- Donk Info: M. Pauwels Tel. 03/ 645.16.53. 22 april, 6 mei en 17 juni 2020. Naaicafé Iedereen 
welkom met zijn eigen werk. Indien nodig,afwerking werkstuk vorig naaicafé.
Elke maand wordt een opdracht aangeboden: neem contact op met verantwoordelijke.Bijeen-
komst: Zaal de Nobele Donk, J. Ickxstraat, 10, (vanaf 1 april?): Dienstencentrum De Nobele Donk, 
Prinshoeveweg, 21, 2180 Ekeren om 19.30 uur. Organisatie: Femma Ekeren- Donk
Info: machteld.rombouts@skynet.be; G. Smet tel. 03/ 645 27 75; mail: smet.g@telenet.be
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Afgelopen weekend ging van start met de eerste wedstrijd van het seizoen, de 
Provinciale kampioenschappen voor Antwerpen. Het was een fantastisch begin! 
6 gouden medailles en 3 zilveren! Individueel goud was voor Yentl Veermeer 
(B 10j), Kaylee Brack (B 11-12j), Elena Otto (B 14-15j). Zilver was voor Isabelle 
Bronsema (B10j), Elisabeth Lambregs (B 13j) en Konstancja Lambregs (A 13- 

gymnasten, trainsters en juryleden!

NO LIMITS PAKT 6 GOUDEN MEDAILLES 
OP PROVINCIALE KAMPIOENSCHAP

Zondag 16 februari organiseert No Limits Gymnastics in samenwerking met 
Gymfed de provinciale voorronde voor instap en C-niveau. Moest u ons gym-
nasten in actie willen zien, kan je van 9u30 tot 21u doorlopend supporteren in de 
sporthal van Sportoase te Brasschaat.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

BRASSCHAAT

MERKSEM

BRASSCHAAT

BRASSCHAATBRASSCHAAT

BRECHT KAPELLEN

SCHOTEN

SCHOTEN 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

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

ZUSTERS VAN ONZE LIEVE VROUWSTRAAT 29
In een zeer rustige buurt gelegen, te moderniseren 
grote woning met 4 slaapkamers (mogelijk 5), 
living, 2 keukens, 2 badkamers, 3x toilet, bureel, 
inpandige garage, kelder en ruime tuin. Geschikt 
als kangoeroewoning. EPC: 313

€ 345.000

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

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

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

AUGUST JONCKERSSTRAAT 78 
Nabij het centrum gelegen woning met 2 slaap-
kamers, living, keuken, badkamer, veranda, tuin, 
wasplaats en stookplaats. Met kelder. Tuin is mo-
gelijk 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

STABROEK
HOGE WEG 400
Centraal gelegen halfopen bebouwing op een 
perceel van 815 m². Deze ruime woning beschikt 
over 3 slaapkamers, 2 badkamers, dubbele 
garage met werkplaats en mooi aangelegde tuin 
met zicht op landerijen. EPC: 467

€ 365.000(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

SCHOTEN
NEERHOEVE 25 3
Modern appartement op de 1e verdieping met lift 
in een klein zeer goed verzorgd gebouw, gelegen 
in een doodlopende straat en op wandelafstand 
van centrum Schoten. EPC: 99

€ 295.000
(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)
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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

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.

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

Te huur: Gooreind app 
2de verd 2slk groot ter-
ras 80m² epc181 ond-
gr autost.pl lift vloerverw 
780euro 03 663 33 79 

Te koop: elektrische re-
laxzetel zgn Prijs o v t 
0486/104 237 

kapster aan huis, meer 
dan 25 jaar ervaring .dit op 
woensdag , donderdag en 
vrijdag .tel : 0475 60 25 19

Gepens. handige man 
zoekt  tu inwerk  enz . 
0479/271 417

Bijles frans erv. lkr geeft 
bijles 12-15j. 0496/693 122

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

KFC Brasschaat
vrijdag 14 februari
20h00: Res. - Horendonk Fc
zaterdag 15 februari
09h30: Sp. Burcht FC - U8 geel
09h30: Wuustw. FC - U7 blauw
09h30: U10 geel - Zandvl. Sport
10h00: K. Ternesse VV - U8 blauw
10h00: Zandvl. Sport - U9 blauw
11h00: U13 Reggy - Essen
11h00: FC Essen - U10 blauw
11h00: U13 Stef - VV Ossmi
11h15: S.V.B. Drieh - U7 geel
11h15: Ekeren FC - Gew. U12
12h30: S.K. Nw Stabr - U9 geel
14h30: K. Sint Job FC - U17
14h30: S.V. Noorse - Gew. U15
15h00: Rap. Leest - Prov. Res.
20h00: 1é  pl. - Sk Rapid Leest 

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 
Mag oud zijn. 0495 529 527

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

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

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

Leegmaken van kelder 
tot zolder ook magazij-
nen, garages, kantoren 
ophalen van inboedels 
ook aankoop antiek. Ein-
delijk opgeruimd bel 0477 
67 06 68

Bijlessen Duits aange-
boden. Gsm 0476 483 530

SVB Driehoek
13 februari
20:30 Res. A - S.C. O.L.V.E. A
14 februari
19:00 Vaders - Bl. Korenbl.
15 februari
09:00 U6A - Minderh. VV
09:00 U6B - R. Cappellen FC
09:00 U12B - K. St Job FC B 1
09:00 U13B - V.C. O.L.S.E. 1
09:30 K. Wuustw. FC B 2 - U8A
09:30 Weelde 2 - U10A
09:30 Wildert A 1 - U11C
09:30 Nw Stabr. B 2-1 - U17B
11:00 K. Sint Job FC C 1 - U8B
11:00 K. Wijneg. VC B 1 - U10B
11:15 K. Sint Job FC B 1 - U11B
11:15 St. Mart. Halle B 1 - U9B
11:15 U7A - Olym. Pir. D. - BG A 1
11:15 U7B - KFC Brassch. B 1
11:45 U12A - K. Gooreind VV 2
11:45 U13A - w.-r. Antw. 2
12:00 O.L.V.E. B 3-2 - U17A
12:30 S.K. Nw Stabr. A 2 - U9A
13:45 U15B - K. Hove Sp. B 2-1
15:00 K. Vl. VOORUIT 2 - U11A
15:45 U15A - K. St Job FC B 2-1
17:45 U21 - KSOC M.t.H. 1
16 februari
10:00 Res. C - ESVO A
11:30 S.V. NOORSE B - Dames
12:30 OLVAC A - Reserven A
12:30 Res. B - F.C. V.D.P. B
15:00 OLVAC - Eerste Elftal
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Droomt u in 2020 van een gloednieuwe badkamer?
“Smaakvol verbouwen met een minimum aan last en zonder kopzorgen? 
Een moderne en comfortabele badkamer maakt van je huis een echte thuis. Een hedendaagse en trendy badkamer ademt immers de 
sfeer van rust en ontspanning uit. 

Lijkt een complete renovatie van uw badkamer u maar een heel gedoe? 
Of vreest u misschien dat het een vermoeiende, gecompliceerde 
en chaotische onderneming wordt? 

Niet wanneer u hiervoor de Bouwcentrale onder de arm neemt! 
Wij streven er immers naar om u zo min mogelijk hinder te  
laten ondervinden. 

Met méér dan 30 jaar ervaring, bieden wij u vakmanschap en  
hanteren we steeds het principe ‘renoveren op ruim 1 week’  
en ‘1 centraal aanspreekpunt’ voor al uw werken.

Op ruim 1 week
“Kwaliteit zonder zorgen op ruim 1 week“. Het is net dat wat zo  
belangrijk is” vertelt zaakvoerder Steven Van Nederkassel, de  
vierde generatie aan het roer van deze familiale bouwonderneming. 
“Veel mensen dromen van een nieuwe badkamer maar zien 
enorm op tegen de overlast en de rommel.

Strakke planning
“Een renovatie moet vooruit gaan, niemand zit graag weken  
zonder badkamer. Als klanten beroep op ons doen, kunnen 
zij rekenen op een strakke planning, één aanspreekpunt én 
een professionele afwerking. Niks is immers zo vervelend als  
verschillende partners inschakelen die allemaal naar elkaar wijzen 
wanneer er ergens iets misloopt. Wij regelen alles, ook mocht 
er iets mislopen. Al méér dan 30 jaar bouwen en verbouwen wij  
badkamers in Antwerpen, ik durf hiermee gerust stellen dat we 
intussen specialist in ons vak zijn”, knipoogt Steven.

Verbouwen aan 6% BTW 
“Als geregistreerd aannemer kunnen wij factureren aan 6% btw 
voor woningen ouder dan tien jaar. Dat levert onze klanten een 
enorm verschil op hun eindfactuur!” 

U bent steeds op de hoogte
“Onze grote sterkte is dat wij de werkzaamheden bij onze klanten 
naadloos laten aansluiten zodat de periode dat zij in een bouwwerf 
wonen tot een minimum beperkt wordt. Wij coördineren een team 
van loodgieters, vloerders, bezetters, schrijnwerkers en elektriciens. 
Allemaal vakmensen die zorgen voor het totale plaatje, van uitbraak 
tot afwerking. En voor aanvang van de werken doorlopen we met 
onze klanten een stappenplan, zodat zij steeds mee kunnen volgen.” 
“Zo maken we tevreden en terugkerende klanten”, aldus Steven.

Benieuwd hoe wij u van dienst kunnen zijn?  
Wenst u een afspraak ? Onze projectleider Eric Meeusen, 
03/680.19.50 staat steeds paraat om u  verder te helpen.

In onze toonzaal in het centrum van Schoten begeleiden wij u in 
het kiezen van de materialen zoals vloer- en wandtegels.

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN: 
MA - DO    9U TOT 18U
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 16U ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale

OP RUIM 1 WEEK TIJD RENOVEREN

KWALITEIT ZONDER ZORGEN
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MAGAZIJN 1 : 350M²
MAGAZIJN 2 : 525M²
OF SAMEN : 875M²

TE HUUR
Kalmthoutsesteenweg 193 - Wuustwezel

Voor info bel 03 270 01 01

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

Sinds dit schooljaar krijgen we elke dinsdag een of twee honden 
op bezoek in onze school. Het zijn niet zomaar honden die even 
komen kijken. Neen, ze komen luisteren naar de leerlingen van 
het tweede leerjaar die aan hen voorlezen.
De honden leggen zich rustig op de mat. Een groepje leerlingen 
brengt een leesboek mee en een na een lezen ze een stukje 
luidop voor.
Het gaat er vooral om om de kinderen leesplezier te laten bele-
ven. Door zin in lezen te hebben, wordt de drempel van ‘moeten’ 
lezen lager. Na verloop van tijd gaat het lezen automatisch vlotter 
omdat de druk van ‘fouten maken’ wegvalt. Een hond verbetert 
niet, en nog meer: oordeelt niet. Zo krijgen onze leerlingen van-
zelf meer zelfvertrouwen.
Een leeshond zal nooit een leraar vervangen, stelt zorgverlener 
Sandrine Verstraete. Natuurlijk moet je fouten van kinderen ver-
beteren, maar daarvoor zijn er momenten genoeg op school.
We hopen dat Sandrine nog heel lang met haar honden kan 
langskomen in onze school.

VOORLEESHONDEN DRAGEN BIJ 
TOT LEESPLEZIERBEVORDERING 

IN MATER DEI DRIEHOEK

LITERAIRE CAFE
Donderdag 20 februari om 20u. in Brasschaat.° Charlotte VAN 
DEN BROECK over Waagstukken. 
Charlotte Van den Broeck debuteerde in 2015 met de dicht-
bundel Kameleon waarvoor ze de Herman de Coninck Debuut-
prijs ontving. Nachtroer, haar tweede bundel werd met de Paul 
Snoeckprijs bekroond. Vorig jaar verscheen haar prozadebuut 
Waagstukken. Dertien teksten over tragische architecten die 
zelfmoord pleegden op of in een door henzelf ontworpen ge-
bouw. Een boek over reizen, schrijven en bouwen. Charlotte 
Van den Broeck praat over Waagstukken, poëzie en veel meer 
met Jan Dertaelen (rencensent De Tijd) 
De Literair Cafés worden georganiseerd door De Lezer vzw, de 
Gemeentelijke Bibliotheek en Cultuurcentrum Brasschaat met 
de steun van Literatuur Vlaanderen. °De literaire cafés vinden 
plaats in DE REMISE, Graaf Reussenslei 1 Brasschaat. De Re-
mise biedt plaats aan max. 80 bezoekers. Reserveren is dus 
aanbevolen
Kaartjes: www.cultuurcentrumbrasschaat.be 03 6500304 en in 
de Bib € 5,-  vriend € 4,- (kassa + € 1,-).

DAKHUUS LEERT JE 
ANDERS OMGAAN MET 
STRESS DOOR MIND-
FULNESS TRAINING 
Met mindfulness oefen je je aan-
dacht en krijg je inzicht. Je pie-
kert minder, je emotionele intel-
ligentie neemt toe en je maakt 
bewustere keuzes. Mindfulness 
is een rechttoe-rechtaan cursus 
om minder stress te ervaren en 
veel meer uit het leven te halen. 
De cursus van 8 lessen start op 
dinsdagavond 10 maart. Wil je 
meer info andere voorjaarscursus-
sen? Neem een kijkje op www.
dakhuus.org , bel 03/633 1 696 
of mail naar info@dakhuus.org.  
Spring gerust binnen op de Bre-
dabaan 696 in Brasschaat (ma-do 
13.30-16.30u; woe 17-18.30u).

TE HUUR-gelijkvl. app. in 
Deurne bij Rivierenhof 1 
slpk., ing. kkn., gr. badk. 
m/douche, gr. zonnige tuin 
bij tram/bus. 03/326 13 87

K F C B R A S S C H A AT 
ZOEKT BENJAMINTJES
KFC Brasschaat zoekt Ben-
jamintjes om te leren voetbal-
len, 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 Hemel-
hoeve en basketbalvelden. 
Inlichtingen: kfcbrasschaat@
gmail.com of Frans Van Bergen: 
0477/575 411

TE HUUR: duplex met 
terras en garage,dicht bij 
centrum Kapellen. 2 slpk 
.€ 820/ maand ,GEEN 
extra kosten. EPC 129.vrij 
1/4/2020.bezichtigen na 
afspraak 0496/ 81 26 81

Calpe te huur - prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr. zeezicht, Tv-Vl., 

alle comfort. 03/326 13 87

GEZOCHT 

PARTTIME 
WINKEL

BEDIENDE 
Vragen naar Tanja 
0475/91.31.47

CV naar 
tom.dewez@skynet.be

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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ZATERDAG 15 FEBRUARI · 13 TOT 15 UUR
U bent van harte welkom om deze villa’s te bezichtigen.

Meer info  03 653 01 01 of  brasschaat@deboerenpartners.be

TE KOOP

BAILLET LATOURLEI 138
TE KOOP

BREDABAAN 34A

539 m² 700 m²4 43 21.939 m² 6.167 m²
HIGH TEA

Wp-gmo-gvkr

KAPELLENBOS:

VILLAGROND 
van ca. 2.021m², 
38 meter breed.

€ 299.000,-

TOPPER TE KOOP

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

TOPLIGGING BIJ GOLF

1975-2020

K
w

aliteit in vastgoed!

45 jaar GROUP B

donderdag 13 februari 
            tot 20 uur   

Koopavond  
   Valentijn

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

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

Weg met de Winterblues ! 
CURSUSSEN MET LENTEKRIEBELS 

IN HET DAKHUUS
Hoewel de winter nog maar halfweg is, denkt het Dakhuus al aan 
lente en zomer. Verschillende reis-taalcursussen zoals Spaans of 
Italiaans, starten nog dit voorjaar. Maar ook, zoals altijd, vind je 
creatieve ontspanningsmogelijkheden en leerrijke opleidingen in 

zowel mens als dier, Figuuranalyse en stijladvies zodat je stralend 

wil verwennen, kan dan weer kiezen voor een wellness-cursus 
zoals ontspanningsmassage, omgaan met hoogsensitiviteit of  
mindfulness waarbij je je helemaal zen kan maken. In de paas- en 
zomervakantie staan er bovendien leuke en leerrijke activiteiten 
op het programma voor kids en jongeren. Neem alvast een kijkje 
op onze website. Dactylo is één van onze toppers, maar er is ook 

Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org , bel 
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BURGERLIJKE 
STAND

Lexi Casteleyn 10 januari, Wuustwezel

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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

Raymond Van den broeck, 74 jaar, weduwnaar van Kathy Pieters, Brasschaat

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):
15-16/02 Mertens Els 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

15-16/02 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   10
DINSDAG   11
WOENSDAG   12
DONDERDAG    13
VRIJDAG     14
ZATERDAG     15

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil februari

MAANDAG    17
DINSDAG     18
WOENSDAG  19
DONDERDAG   20
VRIJDAG      21
ZATERDAG   22

Ophaling huisvuil februari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Restaurant-Taverne 

De Keysershoeve
te St.Job in’t Goor

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

KELNER/DIENSTER 
Zich aanbieden na tel. afspraak met Dhr. Peter Van Esbroeck

Tel: 03 636 10 59 of 0497 588 186 (na 10.00 u)

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

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

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

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

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

Ik zoek werk, poetsen & 
strijken, Joy 0470/700 969

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   

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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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.

Sterrenkijkdagen Astroantverpia - KSGA vzw
Sint-Antonius 95, 2930 Brasschaat, inrit parking Boskapellei, 
toegang achterzijde van het gebouw. Vrijdag 28 en zaterdag 29 
februari 2020. De computergestuurde telescopen zullen opgesteld 
staan op het terras aan de achterzijde van het gebouw. Aanvang 
om 20 uur. Het programma is als volgt samengesteld: Vrijdag: 
voordracht thema “de Maan van dichtbij en foto’s genomen door 
de astronauten van Apollo 10 met commentaar door de heer Willy 
de Kort, ondervoorzitter KSGA. Zaterdag: voordracht door de 
heer Arthur Schoeters, bestuurder KSGA. Thema: Ruimtevaart 
actuaal en in herinnering 100ste geboortedatum van Armand 
Pien. Iedereen is welkom, toegang is gratis.

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, stri jken, babysit. 
0465/754 471

Te huur: gerenov. app. 
Bbn 209 4V Centr. Br. nwe 
kkn + bdk inloopdouche, 1 
slpk, grote living, lift, dak-
terr. € 685. T. 03/652 17 12

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

Te koop garage Van He-
melrijcklei. 0486/268 570

Zelfstandig werkende 
poetshulp uren+dagen 
o.t.k. 0495/693 644 na 18u

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg 
dit gebed 6x. p.d. ged. 9 
dgn en uw gebeden wor-
den 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. J.M.

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

Schilderw., gypr., lamin., 
All, sort., bezetten schilder-

Computerprobl. Ik kom a. 
huis herst. Sneld. 0496/383 
015 verk. comp. o. m.



Brasschaatse Film,     Nr. 7,    12-2-2020  24

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

www.sinjoor.be
Volg ons op social media:

Laarsebeekdreef 21 Schoten
Instapklare charmewoning bij Park 
Brasschaat met prachtige tuin.
Vg Gvv Gmo Gvkr Wg EPC 317kWh/m²
€575.000

Bredabaan 291 Brasschaat
Handelshuis op centrum locatie. 
Vg Gvv Gmo Gvkr Wg

€635.000

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

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

€995.000

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

€274.900

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

Zegersdreef 82-84 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

Onze jarenlange ervaring 

maakt het verschil!

Vraag nu een 
vrijblijvende schatting 
op 03 646 66 55!

Guyotdreef 38 Brasschaat
Ideale villagrond 3.490m² achter oprijlaan. 
Gvg Vv Gmo Gvkr Wg
€465.000

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

Afloop verstopt of je 
kraan kapot. Bel nu Klus 

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

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


