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info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Belee f optimaal bee ld en geluid

Audio Video

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

ALLEEN 
BIJ

SPOOREN

LESCAUT
HORLOGES

MET 
GRAVURE

VAN
BRABO 

OF 
LANGE 

WAPPER

€ 249

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

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

Zaterdag: 10u-17u

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

Actie t.e.m. 29/02/2020

Nieuwe collectie kostuums!

-220%% KORRTTINNG

OPTIEK DE BEENHOUWER 
Dokter Roosensplein 19 

2930 Brasschaat  
Tel 03 651 84 45

G

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING
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functie: Samen met je collega’s sta je in voor de ophaling van het huisvuil, het leegmaken 
van de straatvuilbakken en het reinigen van de huisvuilwagens.
 
profiel: Rijbewijs B • zeer goede kennis van het Nederlands • fysiek in orde. 

Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur? 

 
Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job 
via www.brasschaat.be en klik door naar vacatures.

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening 
nastreeft, organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en 

aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

POLYVALENT 
WERKMAN 
karlader - huisvuilophaling 

Niveau E1-E3 • Contractueel

Voltijds • Onbepaalde duur 

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 24 februari 2020. Bezorg ons naast je cv, een 
motivatiebrief, kopie van je rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister. Tijdens 
een eerste cv-screening zal hiermee rekening gehouden worden.

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u

za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur x Godiva Chocolade

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

Een warme en persoonlijke begeleiding.

Meer dan 14 jaar ervaring.

Eigen Funerarium
te Mariaburg.

Uitvaart informatie op
onze website.

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

T. 03 336 14 33 - christophebruyneel.be
Winkel: Dorpsplein 30 - Kapellen

Funerarium: Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

Onafhankelijk begrafenisondernemer.

Bijna 20 jaar zit er tussen het Requiem (1985) van John Rut-
ter en het Laudes (2004) van Kurt Bikkembergs, én een wereld 
van verschil. Rutter wordt wel ‘s een eclect genoemd omdat hij 
muziekvormen van gregoriaans tot pop combineert tot zijn eigen 

expressieve muziek een verhaal waarbij de noten vaak compro-
misloos op de tekst kleven. Beide werken hebben wel dezelfde 
inhoud: de mens die zijn wanhoop en ellende uitschreeuwt, maar 
uiteindelijk opstaat (of door God wordt opgetild) en wakker wordt 
in een betere, hemelse wereld.
Twee keer duiken Cantando, La Passione en sopraan Astrid 
Stockman onder leiding van Luc Anthonis de diepten van ellende 
in - de profundis - om twee keer hoop en rust te vinden in groene 
weiden en stille waters.

“Entr’act” van Jacques Ibert en “Ave Maria” van Astor Piazolla 
voor een instrumentale adempauze tussen de twee koorwerken.
Tickets:
7 maart, Sint-Carrolus Borromeuskerk Antwerpen, 20.00u (deu-
ren: 19u30) VVK: Categorie1:  €18 - Categorie2: €14. Kassa: 
Categorie1: €20 - Categorie2: €16
8 maart, Sint-Lambertuskerk Ekeren, 15u00 (deuren: 14u30) 
VVK: €15 - Kassa: €17
Reservaties: c-koren.be of 0493/07.93.09 (t.e.m. 2 maart)

CANTANDO, LA PASSIONE
EN ASTRID STOCKMAN

7 EN 8 MAART 2020
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creatief!VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Ontdek
onze leuke
workshops!

Meer info in de winkel 
en op www.combidee.be/nieuws Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

ZO FLEXIBEL. 
ZO KRACHTIG. ZO SNEL.

#LifeBeyondOrdinary

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

SLAGER/
SLAGERSHULP

GEVRAAGD
Geen ervaring vereist

Meer info via
info@slagerijvanballaert.be

VAN BALLAERT
SLAGER -  SPEKSLAGER
GEMEENTEPLAATS 7 - BRECHT
T 03 313 80 31

TAALCURSUSSEN 
SPAANS- OF ITALI-

AANS  VOOR OP REIS
In het Dakhuus is het merendeel 
van de taalcursussen gestart, 
maar na de Krokusvakantie kan je 
in het vormingscentrum nog een 
taalcursus Spaans-, of Italiaans ‘op 
reis’  volgen. In 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 ver-
voer, 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 : 13.30-16.30u, 
woe 17-18.30u) of mail naar info@
dakhuus.org

Tuinwerk, schilderen, 
klusjes. 0488/591 112

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031
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Zaterdagavond

14 maart 2020
Salons De Groene Jager Bredabaan 889 - 19 u.
€ 50 p.p. Apero - kaasschotel - dessert

* alternatief: vleesschotel, te vermelden bij inschrijving

Gelieve in te schrijven voor zaterdag 7 maart 2020
via e-mail: lions.belpaire@gmail.com met eventueel
de vermelding van de naam van het bevriend Lions lid,
je naam en het aantal personen en keuze kaas of vlees.
Uw betaling op rekeningBE61 3200 5382 9717
van Lions Club Antwerpen Belpaire geldt als reservatie.

``

Lions Club Antwerpen Belpaire
Onze dames nodigen u vriendelijk uit:

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De gemeente Brasschaat zette de voorbĳ e jaren stevig in op elek-
trisch rĳ den. In vergelĳ king met de omliggende gemeenten wor-
den er in de parkgemeente meer inspanningen geleverd om deze 
manier van rĳ den te promoten en te faciliteren. Tĳ dens de vorige 
legislatuur al besliste het gemeentebestuur mee in te stappen in 
het Partago-verhaal. De Brasschatenaar kan via een eenvoudige 
app gebruik maken van deze deelwagens. Maar blĳ ft het niet bĳ . 
De gemeente wil de Brasschatenaar aansporen om elektrische wa-
gens aan te kopen. Maar dan moeten er natuurlĳ k ook een reeks 
laadpalen komen en daar wordt momenteel ook volop aan ge-
werkt. Er worden er 16 geplaatst. Langsheen de Bredabaan zul-
len er in totaal vĳ f laadpalen komen. Aan de Miksebaan worden 
er twee geplaatst. Verder worden er nog negen verspreid over de 
gemeente. Er wordt één laadpaal geplaatst aan de parking van de 
Hemelhoeve. Die kan dan ook tĳ dens evenementen zoals het Win-
terdorp worden gebruikt. Wie graag een laadpaal heeft in zĳ n of 
haar buurt, kan er altĳ d één aanvragen bĳ  Fluvius.
De dienstwagens die door het gemeentepersoneel worden ge-
bruikt, staan na de kantooruren eveneens ter beschikking van de 
inwoners. Met het Scholenproject Kaart dat in de steigers staat, ko-
men er daar ook twee elektrische deelwagens. 
Intussen wordt er in de parkgemeente ook druk gebruik gemaakt 
van de groene Mobit-fi etsen. Dit systeem werd ook al tĳ dens de 
vorige legislatuur in het leven geroepen. De fi etsen kunnen overal 
worden achtergelaten, maar wie de moeite doet om hem op een 
verzamelpunt in te leveren doet er fi nancieel voordeel bĳ . 
Het zĳ n allemaal middeltjes om de mobiliteit in en rond de ge-
meente een handje te helpen. Ook het milieu vaart er natuurlĳ k 
wel bĳ . Het gemeentebestuur wil op deze manier ook meewerken 
aan de mindshift bĳ  de bewoners. 

0489 87 30 62
Driesheide 78 - 2980 Halle-Zoersel - info@javaca.be

ZELFWERKEND PATROON

Algemene glaswas

Reinigen van koepels

Afwassen houtwerk

Carports

Cornishen

Garagepoorten

Leegmaken dakgoot

Na 15 jaar ervaring
nu op zelfstandige basis
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Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 
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Filip Meyvis 
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www.gevelendakreinigen.be - T +32 497 43 09 09 - +32 475 23 68 86

Ontmossen van daken onder
hoge temperatuur en lage druk 

Contacteer ons voor 
vrijblijvende offerte.

Drukloos stomen 140° 
van eiken bijgebouwen

Reinigen gevels en hydrofoberen  
Vochtwerende en 

vuilafstotende behandeling

DECORATION
Wemers

88
JAAR

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

Grote keuze in gordĳnstoffen en zonwering

Kwalitatief behang en tapĳten op maat

Bed-, bad- en tafellinnen en sierkussens

Wĳ voeren al uw
behang- en schilderwerken uit

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

WORKSHOP INDISCH KOKEN 
(M/V)  op 10 maart 2020 . Deze thematische workshop is  toegankelijk voor 
iedereen, vrouw en man,  ervaring met bakken of koken is niet vereist. 
Ook niet- KWB leden kunnen deelnemen. De workshop start om 19.30u 
in het Drieheem.  Onze lesgever geeft inkijk in de dagelijkse Indische 
keuken. Tikka, masala, trandoori,  naan, chapati, dal,… worden verwerkt 
tot verschillende gerechten die samen als  één maaltijd geconsumeerd 
worden.  Zo leer je dat de Indische keuken meer is dan curry alleen. 
Pikant en ook niet pikant maar vooral boeiend en lekker. KWB leden: 15 
euro; niet-KWB leden:  22 euro. Inschrijven voor 7 maart 2020 bij Vic De 
Schepper 03 6519931 vicdeschepper@telenet.be. Je stort voor 7 maart 
2020 het juiste bedrag op BE 92 7895 5101 8723 met vermelding  “Indisch 
koken” en aantal personen. 

GEZOCHT 

PARTTIME 
WINKEL

BEDIENDE 
Vragen naar Tanja 
0475/91.31.47

CV naar 
tom.dewez@skynet.be

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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Tijdens de 2de vergadering van de kindergemeenteraad 
hebben we het gehad over de veiligheid in Brasschaat. Vo-
rige kindergemeenteraad kreeg ieder kind een stratenplan 
van Brasschaat waarop ze de gevaarlijke of moeilijke ver-
keerspunten in de gemeente moesten aanduiden. Samen 
met mobiliteitsambtenaar van de gemeente hebben we de 
5 belangrijkste punten besproken met de kindergemeente-
raad. Wat is er gevaarlijk of moeilijk? Wat zet de wet? Hoe 
kunnen we dit oplossen?… Elke vergadering kiezen we 3 
scholen uit die moeten dan iets vertellen over een duur-
zame ontwikkeling of doelstelling. Waarom kiezen ze voor 
dat SDG en hoe kunnen ze er rond werken ?

Lola Van de Geuchte (kinderburgemeester)

2E VERGADERING VAN DE
KINDERGEMEENTERAAD

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

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 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

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

MAANDAG - ZATERDAG: 9u.-18u. 

202008BRAS - Geldig van 19/02 t.e.m. 01/03/2020

VIA HUBO.BE

VIA HUBO.BE

VIA HUBO.BE

Per pallet (66 zakken): 

=€4,35/zak!

 PELLETS 15 KG 
- 100% naaldhout. 
 590876 

Met 2e ACCU 
en KOFFER!

 ACCU SCHROEFBOORMACHINE 
“DS18DJLWCZ” 
 - accu: 18 V Li-Ion 1,5 Ah
- 0-450/0-1250 t.p.m.
- max. koppel: 53 Nm. 
 559361 

EXTRA BREED: 160 cm!
180 x 160 x 60 cm
 - 4 legplanken
- max. 250 kg per legplank. 
 866485 

 GEGALVANISEERD REK 
“HEAVY DUTY” 
180 x 90 x 40 cm 
 - 5 legplanken
- max. 250 kg/legplank. 
 893134 

MET TAND EN GROEF 
AAN DE 4 ZIJDEN!

-  18 mm 
 5768

 OSB 3 244 x 59 cm 

- 12 mm 
 907501

STAPELBAAR

Bijpassend deksel ook verkrijgbaar aan STUNTprijs!

 PROMO OPBERGBOX 
25 L
 214497 

Professionele kwaliteit!
4,59

4,99

0,31/KG

-44%

99,-
179,-

-40%
59,-

99,99

-45%
19,99

36,99

-28%

9,99
13,99

-25%
7,49

9,99

€1

+
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RENOPAINTBRASSCHAAT
Voor al uw schilder en decoratiewerken,

gratis offerte en advies, correcte prĳ s,
zelfwerkend patroon.

renopaintbrasschaat@gmail.com
Tel: 0496 869 640

De Jossen
Ter gelegenheid van 50 jaar vtbKultuur Brasschaat speelt het 

Parktheater een extra voorstelling van een toneelstuk van 
Tom Lanoye. Welkom in het Rijk der Jossen!

Het land waar iedereen Jos heet ... 

Kostprijs: € 12 voor leden en niet-leden! 

Donderdag 12 maart 2020, 20 u
Zaal De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat

gsm: 0476 45 20 43 of 0484 92 01 05
 

Brasschaat

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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

Didier De Scheemaecker - Algemeen directeur                                     your_luxury_driver
WWW.STAR-DRIVERS.BE • 0495-368 222 • INFO@STAR-DRIVERS.BE sinds

2006

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

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

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

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

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

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

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

scherm. 0479/308 805

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383



Brasschaatse Film,     Nr. 8,    19-2-2020  9

CONTACTGEGEVENS

t

Comforthome

COMFORTHOME Brasschaat
Augustijnslei 39  - 2930 Brasschaat

Binnenkort onze vernieuwde website: 
www.comforthome.be

Je ontvangt een correcte verloning, extra 
onkostenvergoedingen én maaltijdcheques 
(resp. 5, 6 tot 7 euro afh. van je ancienniteit).
Je gaat voor een afwisselende job, 
keuze eigen uurrooster.

COMFORTHOME Ekeren
Kapelsesteenweg 121 - 2180 Ekeren info@comforthome.be

03 651 90 97

ONZE VESTIGINGEN

UW VERTROUWDE DIENSTEN 
IN EEN FRIS NIEUW JASJE ... Je gaat voor een afwisselende job, 

keuze eigen uurrooster.

Je ontvangt een correcte verloning, extra 
onkostenvergoedingen én maaltijdcheques 
(resp. 5, 6 tot 7 euro afh. van je ancienniteit).

Wil je een leuke job?
Wij zoeken collega’s !

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

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

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Wesley Reestman

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

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

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

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

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

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

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

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 

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

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

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

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

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

Bijlessen Duits aange-
boden. Gsm 0476 483 530

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

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

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

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

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

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

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

Tuinwerk, schilderen en 
bezetten. 0487/566 652

Te huur: magazijn 170m² 
Topestorage. 03/651 30 30

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

SVB Driehoek
21 februari
19:00 Vaders - Taxandria
23 februari
12:15 Res. B - V.K. Simikos B
15:00 F.C. Ik Dien A - Res. A
15:00 1ste pl. - V.K. VALAARHOF

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

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:

INVESTEER € 25.000 MET JAARLIJKSE
MEERWAARDE V.A. 1,75% TOT 3%

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten
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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. 

Dienstencentra Brasschaat
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Ma 17/2 om 14 uur : gezelschapsspellen en SMUL - tompoes (eur 1,50/stuk)

Di 18/2 om 14 uur : bloemschikken - thema ‘maagdelijk voorjaar’
Di 18+25/2 om 13.30 uur : Engelse conversatie.  Nog enkele plaatsen vrij.

Do 20/2 om 9.30 uur : PC club
Vrij 21/2 om 9.30 uur : zentangle (eur 2/les)
Ma 24/2 om 14 uur : BINGO, ook voor de kinderen
Di 25/2 om 9.30 : wandelen (omgeving Grenspark de Kalmthoutse Heide)

+ 1 drink incl)
Woe 26/2 om 9 uur : centrumraad

gratis

Vrij 28/2 om 9.30 uur : mandala (eur 2/les)
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Do 20/2 om 10 uur: Computerclub (geen cursus, wel uitwisseling van gegevens) 
Wil je wel iets meer doen met je computer, laptop, smartphone of tablet ? In onze 
maandelijkse computerclub worden interessante weetjes, handige programma’s of 
apps uitgewisseld/besproken, maar ook (kleine) problemen opgelost. Niet geschikt 
voor beginners. Deelnameprijs is 2 euro. Liefst op voorhand inschrijven.
Do 20/2 om 14 uur: onder het motto ‘doe eens zot’ vragen wij je verkleed te komen 
naar deze bingo. Het is carnaval en carnaval is feest. Wie verkleed is, krijgt een 
leuke attentie.
Vrij 21/2 om 14 uur: Bal Carnaval met smoutebollen. Smeer je benen in, kruip in je 

verkiezen ook een prins en prinses carnaval. De dansnamiddag is gratis. Wil je ook  
smoutebollen smullen, dan vragen we om op voorhand je portie(s) te bestellen aan 
1,50 euro per portie.
Di 25/2 om 14 uur: ‘Ontspannen ademen’. Tijdens deze initiatie krijg je tips om jezelf, 
door middel van je ademhaling, tot rust te brengen. Je leert ook ontspannen te ademen. 
Op voorhand inschrijven is vereist. Deelnameprijs : 5 euro.
Do 27/2 om 14 uur: Carnavalsoptreden ‘De Vrolijke Noot’. Kom genieten van dit koor. 
Zij brengen een carnavalsprogramma vol herkenbare liedjes om  mee te zingen en 
te feesten. Gratis en inschrijven is niet nodig.

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Maandagnamiddag (13.30-16u) zangstonde: gratis (wij zoeken nog mannenstemmen)
Dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) afspraak aan Sportoase 

Dinsdagochtend: 10.15 - 16 uur: patchwork
Dinsdagnamiddag (14u) is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis
Donderdagnamiddag - 13.30 uur: open atelier

Ma 17/2 - vanaf 14 uur: digitaal spreekuurtje en Naald & Draad
Woe 19/2: start nieuwe reeks ‘leren tekenen’

Do 20/2 - 13.30 uur: workshop ‘Cloud / We Transfer’

Ma 24/2: kantklossen (ook op 2/3)
Di 25/2 - 9.30 uur: Centrumraad

kijkers op terras)
Di 3/3 - 13.30 uur: workshop gsm Android

Voor meer info over de activiteiten kan je terecht in het dienstencentrum

HUIS LIPPENS
Hoogboomsteenweg 37 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 651 48 54

B-bullet 500Wh

€ 3.399B2B lease formule: €75/mnd
RW (16%) na 36 mnd: €449

Extra batterij:
300Wh: €400
400Wh: €600
500Wh: €700

Restaurant-Taverne 

De Keysershoeve

KELNER/DIENSTER 

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

ZEER GOEDE VERDIENSTE

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Gezocht:
ters zoekt jobstudenten, 

03/653.05.38 

Ik zoek werk, strijken 
poetsen, inpak, restau
rant, ect. 0465/730 519

Professionele schoon-
maak 

EPC/Elektr. keuring, 

Bijles frans 

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

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 Hemelhoeve 
en basketbalvelden. Inlichtingen: 
kfcbrasschaat@gmail.com of 
Frans Van Bergen: 0477/575 411

G e p e n s .  h a n d i g e 
man zoekt  tu inwerk 
e n z .  0 4 7 9 / 2 7 1  4 1 7 

Caravan te koop ge-
vraagd: 

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

TE HUUR

03/326 13 87

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

EENENTWINTIGSTE GULDENSPORENQUIZ
Op vrijdag 6 maart 2020 kan je deelnemen aan de Eenentwintigste 
Guldensporenquiz. De quiz gaat door in zaal Born, Azalealaan 5 
(Gemeentepark 8) te Brasschaat, om 20u, deuren vanaf 19u30, 
gepresenteerd door quizleider Alex Van Giel. Naast de thema’s 
actualiteit, personen, geschiedenis, wetenschap,… is er ook een 
themaronde ‘Vlaamse Beweging’. Deelnemen doe je in ploegen 
van maximum 6 personen, per ploeg betaal je 20 euro. Inschrijven 
kan bij:  Frederik Pieters - frederik.pieters@telenet.be - 0486-09 08 
81. Guldensporen Brasschaat - e-post: frederik.pieters@telenet.
be. Bankrekening: 734-0197460-74
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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? 

Zondag 23/02/2020 : Gooreind, WUUSTWEZEL  
Zondag 29/03/2020 Maria-Ter–Heide, BRASSCHAAT 

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



parkbodeactueel

Doe de woontest

Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even 
duidelijk. Daarom lanceert de Vlaamse overheid 
samen met lokale besturen Thuis in de Toekomst. 

Hoplr is een online platform dat buren dichter bij 
elkaar brengt. Of je nu iemand zoekt die je kan helpen 
met een karweitje, je kat niet naar huis is gekomen of 

je gewoon je buren wil leren kennen.

Download de app of ga naar www.hoplr.com. 
Brasschaat werd opgedeeld in 6 wijken. 

Wanneer je je voor de eerste keer aanmeldt, 
kom je op basis van je adres automatisch in de juiste 
groep terecht. Het gemeentebestuur heeft  geen inkijk 
in de online buurt, maar maakt wel gebruik van Hoplr 
om relevante info vlot tot bij de inwoners te krijgen.

Maakt communiceren met 
je buren leuk en gemakkelĳ k!

BELEVENIS
SHOPPEN

7 maart 2020

Ontdek de vele gezellige winkels.
Laat je verrassen door persoonlijk advies.

www.brasschaat.be

scholenbeurs op 4 maart

Zoals elk jaar organiseert het gemeentebestuur een 
scholenbeurs voor alle vĳ fde- en zesdeklassers. 

Maak op woensdag 4 maart kennis met alle 
Brasschaatse secundaire scholen. 

De beurs vindt plaats in het kasteel van Brasschaat, 
Hemelhoevedreef 1,  van 17.30 tot 20 uur.

Droom jĳ  al van een 
volgende vakantie? 

Een leuk weekendje weg met familie of vrienden… 
Of trek je er op uit het met je gezin? In de nieuwe 
brochure Logeren in Vlaanderen Vakantieland kan je 
heel wat leuke vakantiewoningen vinden in eigen land!  

Haal de brochure gratis bij het infopunt toerisme 
(Oude Gemeentehuis, Bredabaan 182), alle dagen open 
van 10 tot 16 uur behalve op zondag.

online aanvragen via 
www.logereninvlaanderenvakantieland.be

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 
2020-2021

Digitaal aanmelden voor basisonderwijs 
van 2 maart tot en met 31 maart

AANMELDEN.BRASSCHAAT.BE

Er is geen tijdsdruk!
Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt heeft GEEN 

invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. 

Neem contact op met de desbetreffende school in geval van vragen. 

Hoe we leven verandert razendsnel. 
Hoe we wonen ook. Maken we in de 
toekomst plaats voor meer groen? 
Hoe pakken we parkeerproblemen aan? 
Wordt het contact met onze buren beter? 
Kan iedereen straks te voet naar de 
supermarkt?

Nieuwsgierig? Doe zelf de test op 
www.thuisindetoekomst.be

Via deze online woontest geef jij jouw bestuur 
informatie over hoe je graag wilt wonen, wat 
je belangrijk vindt en wat niet. En daarmee 
kunnen jullie samen plannen voor de toekomst 
maken.
Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het 
wonen van morgen.
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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)

Nieuw in
Brasschaat!

s
OVERLIJDENSBERICHT

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare

herinnering aan zijn rijkgevuld leven,

hebben wij afscheid moeten nemen van

Staf Van Thillo

Echtgenoot van Marie-Louise Bruyneil

Geboren te Brasschaat op 18 november 1929

en aldaar van ons heengegaan in het A.Z. Klina

op 9 februari 2020.

Het afscheidsmoment van Staf heeft

in intieme kring plaatsgevonden.

Oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Hilde Daems
en het team van thuisverpleging Zorgpunt

voor hun begeleiding en liefdevolle zorgen.

Correspondentie: Fam. Staf Van Thillo

p/a De Meyer Uitvaart

Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

De glazenwasser bvba

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

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

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

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. www.echtgebeurd.be - Madeleine 
Nieuwlaat. Reserveren mag, moet niet.

Te huur/te koop app. 
Spanje Oropesa Del Mar 
2 slk, 2 badk., liv., kkn, 
terras, gar., lift, zwemb. 
0473/730 224

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

www.goldcompany.be

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

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

Afr. vrouw zoekt werk, 
poetsen, huishulp. Erv., 
Ned + eng. 0467/805 379

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

KFC Brasschaat
zaterdag 22 februari 20h00: 
1é elftal - Sk Kalmthout Sk

60 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Contacteer B-loved 
Datingbureau & 

vind je nieuwe liefde 
die echt bij je past  

+32 474 263 751

SAMEN IS ALLES 
ZOVEEL LEUKER

www.b-loved.com

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

PASAR WUUSTWEZEL
BEZOEK TILBURG 14 MAART 2020
Op zaterdag 14 maart spenderen we een hele dag in 
Tilburg. In de voormiddag bezoeken we het Kessels 
muziekinstrumenten museum . Kessels was van 1886 
tot 1955 een innovatieve fabriek van muziekinstrumenten 
met internationale faam. Vrijwel alle muziekinstrumenten 
werden er geproduceerd : koperen – en houten blaas-
instrumenten, strijk – en slaginstrumenten, piano’s, pia-
nola’s, harmoniums. In de 70 jaar dat de fabriek bestond 
gingen meer dan een half miljoen instrumenten de deur 
uit die hun weg vonden over heel de wereld. De fabriek 
is opgericht door Mathieu Kessels die een gedreven en 
vooruitstrevende ondernemer was naast componist, or-
ganisator en stimulator van het muziekleven.
Kessels was naast de textielindustrie de grootste werk-
gever van Tilburg. Er werkten meer dan 450 werknemers, 
vrouwen en mannen. Ze waren onderdeel van de interna-
tionale faam en van de technische en sociale innovaties.         
Om 12 uur volgt de lunch in het Textielcafé. Ieder kiest 
voor eigen rekening van de actuele lunchkaart. We nemen 
plaats aan de gereserveerde tafel.
Om 1330 u start de rondleiding in het textielmuseum. Zo 
komen we meer te weten over hoe het er vroeger aan toe 
ging. Hoe werd er geproduceerd ? wat is een “kruikenzei-
ker”? We brengen een bezoek aan de wollendekenfabriek 
met stoommachine en damastweverij. 

Daarna kan je op eigen gelegenheid rondkijken in de 
overige tentoonstellingen. 
Vertrek : 08.30u Bib WW met carpooling.
Aankomst : 09.30u in Tilburg.

2 : Lunch in Textielcafé ( zit niet in de prijs !)
3 : Rondleiding Textielmuseum met bezoek wollendeken-
fabriek en Damastweverij 

5 : Op eigen gelegenheid rondkijken 
Leden : € 33  Niet Leden : 35 €
Gelieve in te schrijven en betalen tegen 7 maart 2020 !!! 
op rekening Pasar Wuustwezel  BE26 7755 9075 9929 
met vermelding Tilburg en aantal leden, niet-leden.

Grondwerken DDA,voor 
aanleg tuinen,ophoging 
teelaarde,aanvoer com-
post.uitgraven en aanleg 
opritten.verhuur minigra-
vers met machinist.email.
dave.d@skynet.be 

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Aanleg & Onderhoud 
van uw tuin, snoeien & vel-
len van bomen, graszoden 
& molbestrijding, ontmos-
sen. Dave 0497/284 395



Brasschaatse Film,     Nr. 8,    19-2-2020  15

Waar het leven écht begint

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

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

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

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

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

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

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

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

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

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

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

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

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

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

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

www.denys-co.be

Renovatiewerken van 
A tot Z schilderwerk bin-
nen & buiten badkamer, 
gyproc, parket, terras, 
ramen, isolatie. 
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

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
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Ik zoek werk alle schil-
derwerk binnen en buiten 
lange ervaring werk net-
jes goede prijs sprek goed 
nl.Gsm 0487 740 335

TE KOOP: Grote pro-
fessionele en degelijke 
VOETBALGOAL voor 
clubs of privégebruik L 5 
M - B 0.80 M - H 2 M - 200 
€ Tel: 0473 931 264

Te koop: Mercedes A 
140, juli 2003, 113.000 

0478/294 965

Te huur: Bredabn, gere-
nov app, grote living, 2 
slpk, berging, apart wc, 
badk met douche, auto-
staanplaats, lift. Huurprijs 
€ 830. Tel 0497/03 11 38 
of 03/653 19 08

African Lady is looking for 
a man. Whatsapp: 00237 
679 713 386

Gevonden in Mariakapel 
wit paternosterkruisje. T. 
03/651 77 68

Te koop: 2de h. aanhang-
wagen 2mL op 1m05 br. 
Banden, lichten in orde. € 
165. 0486/245 784

Schittering in Kinepolis   
De Academie voor Mineralogie 
(ACAM) vzw organiseert op 
zaterdag 22 februari 2020 van 
12u tot 18u en zondag 23 fe-
bruari 2020 van 10u tot 17u30 
haar Internationale mineralen-, 
edelstenen- en fossielenbeurs 
‘IMRA 2020. Het gebeuren vindt 
plaats in het ‘Event Center’ van 
KINEPOLIS – (Zaal Hollywood) 
– Groenendaallaan 394 – ANT-
WERPEN. Bereikbaar met het 
openbaar vervoer.
Door zijn grote verscheidenheid 
aan mineralen, fossielen, edel-
stenen, sieraden, kunstvoor-
werpen, instrumenten, gereed-
schap en vakliteratuur is deze 
beurs beslist de moeite waard. 
IMRA 2020 zet de deuren niet 
alleen open voor specialisten 
ter zake. Iedereen die beroeps-
halve of vanuit liefhebberij met 
deze tak van de natuurweten-
schappen te maken heeft, voelt 
zich erdoor aangetrokken. Ook 
de toevallige bezoeker raakt 
ongetwijfeld geboeid door die 
fascinerende wereld van mine-
ralen, door die wonderbaarlijke 
pracht aan kleuren en kristalvor-
men... Ook juwelen met mine-
ralen en fossielen 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). 
Kinderen mogen zelf aan de 
slag bij de demonstraties fos-
sielen prepareren. Bezoekers 
kunnen gratis deelnemen aan 
de wedstrijd om een mooi mi-
neraal te winnen.
In het cafetaria zijn broodjes en 
drank verkrijgbaar. Inkom 5€ per 
persoon – kinderen tot 12 jaar 
gratis. Gratis parking. Wie meer 
inlichtingen wenst over deze 
beurs kan hiervoor best contact 
opnemen met Suzy Hofmans, 
Tel.03/569 01 75 – GSM: 0496-
14 65 03 of per E-mail: suzy.hof-
mans@telenet.be - info@acam.
be  website: www.acam.be

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

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

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren 

Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83

Facebook & Instagram: D&D Interieurs

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

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

s
OVERLIJDENSBERICHT

Met droefheid meldt de familie u het heengaan van

Camille Thyssen

Echtgenoot van Margareta Peeters

Geboren te Antwerpen op 3 januari 1933 en thuis

te Brasschaat overleden op 13 februari 2020.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartdienst

bij te wonen in de kerk van Sint-Jozef te 

Brasschaat-Driehoek, Rerum Novarumlei 24,

op vrijdag 21 februari 2020 om 10.30 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 10 uur.

Na crematie zal de urne

in huiselijke kring bewaard worden.

Correspondentie: Fam. Camille Thyssen

De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

OVERLIJDENSBERICHT

†
Op 11 februari 2020 overleed toch nog

plots in het A.Z. Klina te Brasschaat

Lambert ‘Bart’ van Lier
Weduwnaar van Louise ‘Wiske’ Pierloot

Hij werd geboren te Lochem (NL)
op 20 februari 1931.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartdienst
bij te wonen op maandag 17 februari 2020 om 11 uur

in de aula van de Uitvaartvilla Noorderkempen,
Bredabaan 654 te Brasschaat.

Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling op de
begraafplaats van Brasschaat ‐ Rustoord, Max Hermanlei.

Correspondentieadres : Fam. Lambert van Lier,
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

m
DANKBETUIGING

De vele warme blijken van medeleven vanwege dierbare
familieleden, vrienden, buren en kennissen n.a.v.

het heengaan van onze liefste ma en bomma

Gisèle Jacob
weduwe van Ludo Mulleman

hebben ons bijzonder ontroerd en gesteund.
Wij wensen hen dan ook allen van harte te danken voor

hun aanwezigheid op de uitvaartdienst, de bloemen
en alle kaartjes, woorden en gebaren van troost.

Vanwege haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

demeyeruitvaart.be

Je kan een geboorte of overlijden doorgeven via onze website of op 
ons kantoor voor gratis plaatsing in de rubriek Burgerlijke Stand
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03 225 50 00 info@goetstouwers.be
Brasschaat Lage Kaart 382

BRASSCHAAT

EKEREN

BRASSCHAAT

BRASSCHAATBRASSCHAAT

BRASSCHAAT 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

AUGUSTIJNSLEI 291/0
Verzorgd en goed onderhouden ruim gelijk-
vloersappartement met 3 slaapkamers, tuin en 
garage. Aangename ligging te Brasschaat-Kaart 
nabij winkels, scholen en openbaar vervoer, dit 
op kleine afstand van het Centrum. Bouwjaar 
1995. EPC: 262

€ 325.000

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

KASTELEINLAAN 30
In een doodlopende straat gelegen woning met op 
het glvl een ruime garage met autom. sect.-lpoort, 
smeerput en toilet. Hoogte van 4.2 meter geschikt 
voor vrachtw. of mobilhome. Oprit met parkeergel. 
voor 2 wagens en achteraan tuin met tuinberging. Op 
de 2de verd. een gerenov. app. met 2 slpks en bureel. 
Het app. is verhuurd aan € 700/maand. EPC: 305
€ 295.000

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

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, uime inpandige garage en 
tuin. Gunstig gelegen aan dorpsrand met scholen, 
openbaar vervoer en winkels in de directe omge-
ving. INSTAPKLAAR. EPC: 299

€ 340.000

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)

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

€ 219.000
(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)

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

BEEBOTS VEROVEREN
MATER DEI DRIEHOEK

Al van in de eerste kleuterklas sluipt de kennismaking met techniek binnen 
in onze school! De schattige beebots worden door onze kleuters gepro-
grammeerd hoe ze moeten rijden. Eén- of tweemaal drukken op het pijl-
tje en de beebot rijdt twee vakjes voorwaarts. Beebot maakt een geluidje 
en zijn oogjes knipperen. Volle aandacht van onze kleuters verzekerd!

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

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

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

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

Zelfstandig werkende 
poetshulp uren+dagen 
o.t.k. 0495/693 644 na 18u
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Donderdag en vrijdag (12/13 maart) open van 14u-20u
Zaterdag en zondag (14/15 maart) open van 10u-17u

Toonzaal en magazijn: Van Looveren Parket - Brekelen 44 - 2990 Wuustwezel - 03 669 89 86

SUPERDEALS
KORTING

TOT 50%
op loten massieve en 

samengestelde parketvloeren.
Rechtstreekse aankoop

van magazijn!

10%
KORTING
op ons volledig

houtassortiment

PROFESSIONEEL

ADVIES
voor jouw project

12.03.2020 - 15.03.2020

STOCKVERKOOP

PARKETVLOEREN

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

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.

LITERAIR CAFE MET 
CHARLOTTE VAN DEN BROECK.

Donderdag 20 februari om 20u. in De Remise, Graaf Reu-
sensdreef, 1 Brasschaat Charlotte VAN DEN BROECK over 
Waagstukken.                            
Charlotte Van den Broeck debuteerde in 2015 met de dichtbun-
del Kameleon waarvoor ze de Herman de Coninck Debuutprijs 
ontving. 
Later volgde Nachtroer, haar tweede bundel. Die werd met de 
Paul Snoeckprijs bekroond. 
Vorig jaar publiceerde Van den Broeck haar prozadebuut 
Waagstukken. 
Dertien teksten over tragische architecten die zelfmoord pleeg-
den op of in een door henzelf ontworpen gebouw. 
Een boek over reizen, schrijven en bouwen. Charlotte Van den 
Broeck praat over Waagstukken, poëzie en veel meer met Jan 
Dertaelen (recensent De Tijd). De Literair Cafés worden geor-
ganiseerd door De Lezer vzw, de Gemeentelijke Bibliotheek 
en Cultuurcentrum Brasschaat met de steun van Literatuur 
Vlaanderen. Muzikale omlijsting: Boa Boa, realisatie Crearte 
vzw. Kaartjes: www.cultuurcentrumbrasschaat.be 03 6500304 
en in de Bib € 5,-  vriend € 4,- (kassa + € 1,-) 

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

Last van ratten of ander 
ongedierte: bel 0471 103 
121

GRATIS metalen codeklavier 
CDVI Galeo 3 BT 
ter waarde van € 295,00
met mogelijkheid tot bediening 
via app (bluetooth)*

* Vraag naar de voorwaarden 
   in onze toonzaal

info@garvo.be
www.garvo.be

T:   +32 (0)3 663 49 85
M:  +32 (0)498 277 157

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D

S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

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

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

Wat vliegt de tijd! Jaren geleden was de jiujitsuschool een pionier 
op het vlak van g-sport. Op 2 februari 2020 vierden zij het 20 
jarige bestaan van Yin-Yang in het bijzijn van de leden, monito-
ren, bestuursleden en sympathisanten. Wat een fantastisch dag 
alweer.

VIERING 20 J. BESTAAN YIN-YANG
(G-sport afdeling van JiuJitsuschool Magda De Sutter)

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

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

 

Terras groen en je oprit is 

Te huur: 

slpk, grote living, lift, dak-

Zoek gratis gerief 

 Mon, 

Te koop -

Verkoop of verhuurklaar 
zetten.

Professioneel schilder-
werk met garantie en gra-

Te huur:
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Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Vossendreef 18
2990 Wuustwezel
Tel. 03 633 17 97

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

Schilder- & decoratiewerken

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

Prachtig duplexappartement van 140m² met ruim zon-
gericht terras en carport. Kwaliteitsvolle afwerking. 

Prijs voor appartement incl staanplaats 
287.000 euro excl kosten 

LAATSTE NIEUWBOUWAPPARTEMENT
Gooreind – Mezennestje 10

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

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

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

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

Zoek je een klusjesman? 
Bel Oomen klus en schrijn-
werk, ramen en deuren, 
allerlei klusjes, herstellin-
gen. 0494/651 112

Poetsvr. zoekt werk, 
huishouden + babysit. 
0484/128 450

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

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

TE KOOP IJSKAST 
ELECTROLUX energy-
saver++ met driepvies-
vak, tafelmodel. Heel stil. 
4jaar 1/2. Stond bij moe-
der in WZC en werd haast 
niet gebruikt. als nieuw / 
vaste prijs € 150 (NW 
€+-400) t 0476 956 651

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

alle comfort. 03/326 13 87

Zelfst. huishoudhulp 
voor bedrijven + particu-
lier. 0484/128 450

Terrasrenovatie:
Aanleg en heraanleg 

van terrassen, maken van 
funderingen in klinkers, 
tegels, beton voor het 

plaatsen van uw tuinhuis, 
berging, enz., Uitslijpen 

slechte voegen + heropvoe-
gen van terrassen, plaatsen 
van boordstenen vervangen 
van kapotte putdeksels, enz.
Gratis advies en offerte

0491/883 597

#140DJS AFTERPARTY CONCERT
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart om 20.00 uur en zondag 15 
maart om 15.00 uur. Door Kon. Harmonie De Jonge Scheuten in 

-

kun je genieten van een kaasschotel (klein € 12,00, grote € 16,00) 

luisteren kost € 10,00. Wij verwelkomen u graag. Inschrijven graag 
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN  
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN  
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom 
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

Voor inlichtingen bel nu  
alle dagen van 8u tot 22u,  
ook tijdens de weekends 

0479 946 932 
dakdekkersorg@gmail.com

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

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

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

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

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

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

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

• Gevelbekleding in sidings eternit

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

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.

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

BOEKPRESENTATIE:
“MAAR IK WIL NIET DAT JE DOOD GAAT”

Op dinsdag 18 februari 2020, om 20u 
vindt  in De Olijftak, Leopoldslei 35 te 
Brasschaat de feestelijke boekpresen-
tatie plaats van “Maar ik wil niet dat je 
doodgaat”, een kinderboek dat handvat-
ten biedt voor christelijke ouders en be-
geleiders om met rouw bij kinderen om 
te gaan. Op deze avond wordt ook inge-
gaan op lezen met je kind. Iedereen is 

even op voorhand opgegeven op dit 
adres: katelijne.depoortere@skynet.be. 

Op dit adres kan het boek ook besteld worden. Het kost 9,95 euro.
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GFT

MAANDAG   24
DINSDAG   25
WOENSDAG   26
DONDERDAG    27
VRIJDAG     28
ZATERDAG     29

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

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):
22-23/02 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

22-23/02 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  

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

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM - TUSSEN ZUSSEN
Isabel bezoekt haar zus Linda. De zussen zijn totaal verschillend. Linda is moeder van 3 kinderen 
en gelukkig getrouwd met een tandarts. Isabel is een talentvolle kunstenares met een voorkeur 
voor foute mannen. Het duurt niet lang of de strijdbijl wordt liefdevol opgegraven en ze hervallen 
in hun kinderachtige typische zussen gekibbel waar verleden en heden cruciaal blijken te zijn. 
Blijven ze steken in het verleden, of zijn ze in staat hun leven een andere wending te geven? Blijkt 
dan ook nog dat Isabel met een bepaalde missie naar haar zus is gekomen … Een indringende 
voorstelling over de moeizame relatie tussen twee zussen. Herkenbaar , grappig , ontroerend , 
verrassend …. Vertolking:  Marleen Merckx en Anne-Mieke Ruyten Wanneer :  donderdag  23 
april 2020 om 20 uur Waar: CC Merksem Nieuwdreef 135 te 2170 – Merksem Prijs : 12 €  leden 
FEMMA - KWB - OKRA - Samana - 3+pas-   CJP.15 €  anderen. Inkomkaarten :  via mail  monique.
boucquey@telenet.be Femma Brasschaat Centrum tel: 03 651 48 93  gsm 0479 37 04 91 Er zijn 
20 kaarten gereserveerd, de optie loopt tot eind februari.
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Bestratingen Omega
bvba

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

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Ben jij ook helemaal  ondersteboven

van een job in de bouw?

Wij zijn nog op zoek naar:

Dienders

Metsers

ben@be-b.be

Niels Van Beeck
Algemene Schilderwerken

0496/34.79.85

NVB Algemene Schilderwerken

TE HUUR

2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

Lid B.I.V. - C.I.B.

€ 1.500 p/mnd

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. 

 
. Bezichtigen al-

leen na afspraak. Zeer lage EPC: 128
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LOENHOUT-WUUSTWEZEL

INDELING WONING: inkomhal, leefruimte, keuken, veranda, nachthal, 3 
slaapkamers, badkamer, ruime garage en ruime zolder

 2ha 18a 30ca
 11026 Wuustwezel, 3de afdeling – Loenhout, sectie A. nrs. 

0340EP0000, 0340HP0000 en 0337DP000
 1° Vg 18/07/1969 (mestkippenhok) en 26/06/1979 (bou-

wen woning), 2° Ag, 3° Gmo, 4° Gvkr, 5° Gvkb, 6° Gvv
BODEM: bodemattesten dd. 14/01/2020 – stedenbouw 27/01/2020 geen 
gegevens en geen milieuvergunning gekend/afgeleverd

 20200129-0002241880-RES-1 – energielabel F (620kWh/m²) - 
 negatief

positief keuringsattest
 onmiddellijk beschikbaar

 zaterdag 29/02, 07/03, 14/03 en 21/03 tussen 14.00-
16.00u en donderdag 26/03 tussen 13.00-14.30u

OPENBARE VERKOOP VAN

LANDHUIS
MET TE RENOVEREN BIJGEBOUWEN EN STALLINGEN

INSTEL (0,5% instelpremie): donderdag 12 maart 2020 om 15.00 uur
TOEWIJS: donderdag 26 maart 2020 om 15.00 uur

’t Guldenhof te 2990 Loenhout (Wuustwezel), Tienpondstraat 1

Isis VERMANDER & Sasha DEWITTE
geassocieerde notarissen BV
Gemeentepark 17, 2990 Wuustwezel

Tel: 03/670.19.99 - e-mail: mvs@notariaatwuustwezel.be

Activiteiten Femma 

Elke 2de en de 4de  maan-
dagnamiddag van de maand 
Patchwork. Op de 2de en de 
4de  maandagnamiddag 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 gelegen-
heid 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 Ekeren- 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. Bij-
eenkomst: Zaal de Nobele 
Donk, J. Ickxstraat, 10, (vanaf 
1 april?) : Dienstencentrum 
De Nobele Donk, Prinshoeve-
weg, 21, 2180 Ekeren om 19.30 
uur. Organisatie: Femma Eke-
ren- Donk Info: machteld.rom-
bouts@skynet.be;  G. Smet tel. 
03/ 645 27 75; mail: smet.g@
telenet.be
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Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

Metaal- en houtatelier StudioTank

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels 

Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …

Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

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

√ Gespecialiseerd in het direct bijmaken 
 van bijna alle sleutels.

√ Verkoop van alle merken sloten.

√ Wij werken enkel met duurzame 
 merken.

√ Eigen techniekers, advies op maat.
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook opritten 
en terrassen met warm  
water hoge drukreiniger

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Te huur/te koop app. 
Spanje Oropesa Del Mar 
2 slk, 2 badk., liv., kkn, 
terras, gar., lift, zwemb. 
0473/730 224

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

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


