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

Vossendreef 18
2990 Wuustwezel
Tel. 03 633 17 97

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

Schilder- & decoratiewerken

TURNHOUTSEBAAN 217-221   I   2970 SCHILDE   I   +32 (0)3 383 06 69
INFO@BOURBON-SLEECKX.COM   I   BOURBON-SLEECKX.COM

MA-VR  9.00-12.30 & 13.30-18.00   I   ZAT  9.30-18.00
ZON- EN FEESTDAGEN  11.00-17.00

OUTDOOR LIVING CONCEPTS
TUINMEUBELEN   I   PARASOLS   I   BUITENKEUKENS   I   TERRASOVERKAPPINGEN

BOURBON-SLEECKX

Sinds 1955

65 JAAR 
BESTAAN!

Audio Video
Bredabaan 1075, 2930 Brasschaat
+32 (0)3 663 37 33

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Onmetelijk kijk- en luisterplezier.

NIEUW SPORTBRIL 
MERK IN ONS GAMMA!

Bredabaan 1003 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 633 09 88

info@o-j-h.be   -   www.o-j-h.be

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

UW BADKAMER RENOVEREN?
Ga voor kwaliteit zonder zorgen

ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |   Mariaburg - Brasschaat

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

NIEUWE COLLECTIE
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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

‘t Winkeltje

Groenten & fruit
• delicatessen • primeurs •

• salades • en meer... •

Bredabaan 312 •   2930 Brasschaat 
Tel. 03 334 12 66 •   www.t-winkeltje.be

Openingsuren :
Di - Vr van 9 tot 18 uur   •   Za van 9 tot 17 uur

Ma - Zo - Feestdagen gesloten

Tijdens de verbouwingen van
De Visbar kunnen jullie alvast

terecht  in onze tweede zaak!  Allen welkom inNieuw in Brasschaat

Ondanks de stormende rukwinden in het Park was het 30e Win-
tertornooi van petanqueclub Hemelhof een schot in de roos. Met 
bijna 200 deelnemers (64 teams) vanuit alle hoeken van Vlaan-
deren kende deze editie een recordopkomst. De vernieuwde en 
uitgebreide petanque-infrastructuur werpt zeker zijn vruchten af. 
Schepen van Sport Adinda Van Gerven en voorzitter Eric Roelants 
benadrukten dat ook de prima samenwerking binnen de club als-
ook tussen de club en de gemeente een win-win is voor de Bras-
schaatse sportwereld. Als afsluiter van het tornooi mochten alle 

WERVELEND WINTERTORNOOI
BIJ PC HEMELHOF

www.brasschaat.be

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

BELEVENIS
SHOPPEN

7 maart 2020
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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

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 

De beste woonlening
vind je aan de toog

Op zoek naar een woonlening?
Hoor eerst eens rond bij je vrienden.
De kans is groot dat ze over Argenta
beginnen. Want 1 op 7 Belgen is
trotse klant bij ons.

Kredietvorm: hypothecair krediet
met onroerende bestemming met zekerheid.

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

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

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) Sterrenkijkdagen 
Astroantverpia - KSGA vzw
Sint-Antonius 95, 2930 Bras-
schaat, inrit parking Boskapel-
lei, 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: voor-
dracht 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 her-
innering 100ste geboortedatum 
van Armand Pien. Iedereen is 
welkom, toegang is gratis.

Te huur: Brassch. - Lage 
Kaart 438 glv. app. tuin, 
garage, douche, ap. wc, 2 
slpk, vrij juni. tel. 0497/172 
108

Ik zoek werk als poets-
vrouw voor zaterdag en 
zondag. 0486/430 428

GEZOCHT 

TUINMAN 
met ervaring 

1 dag per week.

0468/415 191 
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Met succes afvallen?
Bij Proti Balance kunnen onze professionele dieetcoaches 

u helpen in uw strijd tegen de overtollige kilootjes.
Kom langs om ons te vertellen over 

uw doelen en wij maken ze haalbaar voor u. 

Proti Balance is uw 
garantie op succes:
• Ruime keuze proteïnevoeding, gezonde 
 snacks en voedingssupplementen
• Persoonlijk plan

 een professionele dieetcoach
• Iedereen welkom; man of vrouw, jong of oud
• Ook gespecialiseerd in sportdieet
• 6 dagen op 7 geopend

U vindt ons ook in: Antwerpen | Geel | Oostmalle | Schilde | Sint-Katelijne-Waver | Vorselaar | Turnhout opening soon!

BON
GRATIS fl esje 

collageendrink bĳ  
aankoop vanaf € 30*

voor de volledige opruiming van kelder tot zolder
van uw huis, appartement, villa, kantoorgebouw, ...

SNELLE AFHANDELING - CONTANTE BETALING!

SOPHIE GEEFT DE BESTE PRIJS

 0477 701 234

SVB Driehoek
29 februari
09:00 U8A - Alberta FC Sch.A 2
09:00 U9A - Exc. FC Essen A 2
09:00 U9B - V.K. Simikos B 1
09:00 U8B - V.K. Simikos B 1
09:30 Deurne O.B. B 2-1 - U15B
09:30 Hoogstraten VV - U6A
09:30 KSV Wildert 2 - U12A
09:30 V.C. O.L.S.E. 1 - U12B
11:00 F.C. Koningshof 1 - U13B
11:30 U11A - Excel. Mariab. A 2
11:30 U10A - KFC Meer 2
11:30 U10B - Alberta Sch. (5/5) 1
11:30 U11B - F.C. Koningshof 1
12:00 F.C. Patro Hoev. B 1 - U7B
13:00 Koningsh. A 2-1 - U15A
13:00 City Pir. Antw. B 1 - U7A
14:00 U17A - Eendr. Zoersel A 3
14:00 U11C - F.C. SEJA B 1
15:00 Loenhout SK 2-1 - U21
15:30 City Pir. Antw. D 2 - U13A
16:00 U17B - F.C. Koninghof2-1
1 maart
10:00 Dames - BACWALDE
12:15 Reserven A - VREMDE A
13:00 F.C. Ik Dien E - Res. C
15:00 Eerste Elftal - VREMDE
15:00 VREMDE B - Reserven B

KFC Brasschaat
vrijdag 28 februari

zaterdag 29 februari
09h30: U7 geel - Sv Groenend.
09h30: U7 blauw - Ekeren Fc
09h30: U12 - Vk Simikos
09h30: U10 a - K Heibos Sv
09h30: FC Essen - Gew. U10 geel
11h00: Loenh. SK - U13 Reggy
11h00: U8 a - Vk Simikos
11h00: U8 b - Kfc Volh Wintham
12h15: W. R.Antw- U13 Stef
12h30: U9 blauw - K Brecht Sk
12h30: U9 b geel - Kon Sv Vl.Voor.
12h30: U8 c - Vc Olse
13h00: U15 - VV Ossmi
15h00: U17 - Fc Seja
zondag 1 maart

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

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

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

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

 0484 782 567

Weekend zonder alco-
hol, de resultaten te 

Brasschaat
Lokale politie Brasschaat vat 
drugdealer. De aanpak van 
drugs en overlast die ermee 
gepaard gaat, is een van de fe-
nomenen waar de lokale politie 
van Brasschaat de komende 
jaren prioritair werk van maakt. 
Het is onder andere in dat kader 
dat er regelmatig personen 
en voertuigen in Brasschaat 
worden gecontroleerd. Zon-
dag nacht werd een voertuig 
gecontroleerd dat de aandacht 
van onze interventieploeg had 
getrokken. Bij de doorzoeking 
van de wagen werd een kleine 
hoeveelheid cocaïne aangetrof-
fen en ook een hoeveelheid 
cash geld. De man, een 22-ja-
rige uit Zemst, werd opgepakt 
en voorgeleid door het parket 
van Antwerpen. De drugs, het 
geld en zijn voertuig werden 
in beslag genomen. De on-
derzoeksrechter heeft de man 
vrijgelaten onder voorwaarden.

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

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

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827



Experience
the magic of 
exotic taste

Suggesties

S1. Kung phad priew wan                     € 17,00
Scampi met groenten en zoetzure saus

S2. Kai  phad priew wan                    € 16,00
Kip  met groenten en zoetzure saus

S3. Kung phad med mamuang                    € 17,00
Scampi met groenten en cashew noten

S4. Kai phad med mamuang                    € 16,00
Kip  met groenten en cashew noten

S5. Kung phad khing                      € 17,00
Scampi met groenten en verse gember

S6. Kai phad khing                         € 16,00
Kip met groenten en verse gember

S7. Phad kaphrao                     € 17,00
(Kung /Nuea/Pla muak)
Scampi, Rundvlees of Inktvis met verse chili 
en basilicum

S8. Pla raad prik                    € 17,00
Gepaneerde kabeljauw met basilicum
 en verse chili 

S9. Massaman kai                     € 16,00 
Kip in massaman curry, groenten, pinda 
en aardapelen

S10. Panaeng  nuea                        € 17,00
Rund in panaeng curry, groenten, basilicum 
limoenbladeren en chili

Voorgerecht

1. Popia thod   € 9,00
Loempia’s, kip, groenten, glasnoedel met 
zoet zure saus

2. Saam liam                        € 9,00
Gouden driehoek, kippen gehakt, 
waterkastanje, rijstdeeg

3. Kai saté     € 9,00
Kipsaté met pindasaus

4. Khanom jiib    € 9,00
Gestoomde dumplings met scampi  

5. Khong waang ruammit 8 st.  € 12,00
Assortiment hapjes

S1 1.  Kung thod   € 10,50 
Scampi tempura met zoet zure saus

S16. Popia phak     € 9,00
Loempia met groenten

Soep
6. Tom yam kung                              € 12,50
Pikante garnaalsoep, champignon, 
koriander, citroengras, chili

7. Tom kha kai                   € 9,00
Kip en galangal in kokossoep, champignon, 
baby mais, koriande, citroengras

S12. Wonton Soep Kip met groenten        € 9,00

S17. Wonton Soep Scampi met groenten€ 12,50

Salade

8.Laab kai                                             € 16,00
Pittige kipsalade met gedroogde chili en kruiden 

9. Yam nuea                           € 16,00
Pittige rundvleessalade, koriander, komkommer,   
munt, chili, citroen dressing

10. Phlaa kung                              € 16,00  
Pittige scampisalade koriander, komkommer,   
munt, chili, citroen dressing
  

Scampi                             hoofdgerecht
20. Kaeng khiaaw waan kung               € 16,00
Groene curry met scampi, aubergine en basilicum

21. Shu shi kung                             € 16,00
Scampi in rode curry met baby maïs

22. Kaeng karii kung                           € 16,00
Gele curry met scampi en Thaise kruiden

23. Khao phad kung                   € 16,00
Thaise gebakken rijst met scampi

24. Phad thai kung                                € 16,00
Thaise gebakken noedels met scampi

S13. Kaeng kua kung                                 € 17,00
Scampi in  kaeng kua curry, groenten, chili , verse
ananas, basilicum en limoenbladeren

Vegetarisch        Hoofdgerecht

25.Kaeng khiaaw waan phak               € 14,00
Groene curry met groenten, aubergine,
basilicum en tofu

26. Khao phad phak                   € 14,00
Gebakken rijst met groenten en tofu

27. Phad thai phak                            € 14,00
Gebakken noedels met groenten en tofu

S14. Kaeng phed phak                             € 14,00
Rode curry met groenten, basilicum en tofu

S15. Kaeng karii phak                              € 14,00
Gele curry met groenten en tofu

Kip        Hoofdgerecht

11. Kaeng khiaaw waan kai                 € 14,00
Groene curry met kip, aubergine, bon en, 
bamboescheuten, baby mais, basilicum

12. Kaeng phed kai nomai                  € 14,00 
Rode curry met kip, bamboescheuten, 
kaffir  limoenbladeren en basilicum

13. Kaeng karii kai                        € 14,00
Gele curry met kip, aardappelen, bonen, 
bamboescheuten, baby mais en Thaise kruiden

14. Phad kaphrao kai                          € 14,00
Gewokte kip met basilicum en groenten

15. Khao phad kai                  € 14,00
Thaise gebakken rijst met kip en groenten

16. Phad thai kai                             € 14,00
Thaise gebakken noedels met kip, 
pindanoten en groenten 

Rund      hoofdgerecht

17. Kaeng khiaaw waan nuea           € 16,00
Groene curry van rund met aubergine, bonen, 
bamboescheuten, baby mais, basilicum

18. Kaeng phed nuea nomai              € 16,00
Rode curry van rund met bamboescheuten, 
kaffir limoenbladeren en basilicum

19. Nuea phad phrik thai dam           € 16,00
Gewokt rundsvlees met zwartepepersaus 
en groenten

Bijgerechten  
28. Gebakken rijst per person                    € 5,00  
29. Gebakken noedels per person            € 5,00  

Openingsuren ( keuken open ) 
woensdag ,donderdag, vrijdag  
 12.00u - 14.00u en 17.00u-21.00u   
zaterdag en zondag 
 17.00u - 21.00u  
maandag en dinsdag gesloten

Adres  :   Kapelsesteenweg   308    B-2930    Brasschaat    Tel   0492 92 26 00 

Thai restaurant 
en take away

Bij onze hoofdgerechten is thaise jasmijnrijst 
inbegrepen, behalve bij noedelgerechten

licht pikant    pikant      zeer pikant

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online bestellen via  
www.mudaengbrasschaat.be

menutake away
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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 !

m
DANKBETUIGING

Wij danken van harte alle familieleden, vrienden
buren en kennissen die onze goede vriend

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

mee uitgeleide hebben gedaan, die hun innig medeleven
hebben betoond en die hem in herinnering zullen bewaren.

Namens zijn vrienden fam. Jean Leeman - Corthals

demeyeruitvaart.be

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲ S
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.

Snelle afhandeling, contante betaling!

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

De terugronde van seizoen 2019-2020 moet nog beginnen, maar 
achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de volgende sei-
zoenen, bij alle Belgische clubs, al volop aan de gang. Zo ook bij 
KHC Dragons. Voor de consolidatie en verdere uitbouw van het 
eerste herenteam werd daarin een eerste en uiterst belangrijke 
stap gezet door de samenwerking met Felix Denayer voor 4 sei-
zoenen te verlengen. In tijden waarin de Red Lions enorm gewild 
zijn door binnen- en buitenlandse top-hockeyclubs, is dit van kapi-
taal belang voor KHC Dragons en het Belgische hockey. Het is net 
door wereldspelers zoals "Flex", die reeds 25 jaar lid is van KHC 
Dragons, binnen de eigen rangen te houden dat men de gelegen-
heid biedt aan jonge talenten om de kennis, know-how, spelinzicht 
en spelstrategie van internationaal doorwinterde spelers op te doen 
en hen zo een springplank aan te reiken naar een (inter)nationale 
hockeycarrière. Daarnaast is het uiteraard bij KHC Dragons de am-
bitie om met de eerste ploegen bij zowel de heren, als de dames, op 
nationaal en Europees vlak topprestaties te blijven neerzetten. Dat 
Felix Denayer daarin een cruciale rol zal spelen, spreekt voor zich.

FELIX DENAYER  SPEELT DE 
VOLGENDE 4 SEIZOENEN 

OOK VOOR KHC DRAGONS!!

Vrijgezel 43j zkt lieve 
vrouw voor latrel. of rela-
tie. 0486 065 285

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw/str i jkster. 
Vrij op maandag. GSM 
0465/75.73.70

Bent u een lieve, zorg-
zame oppas of nanny 
met eigen vervoer? Wij 
zoeken iemand om mijn 
zoontje (2,5) 3 dagen in 
de week van school op te 
halen en bij ons thuis op 
te vangen. Info: nicolede-
weerd@gmail.com 

Gevraagd: Handarbei-
der, voltijds 38 u/week, 
onderhoud industriële ge-
bouwen/groenonderhoud/
grondwerken/afbraak/
herstellingen, geen spe-
ciale kennis vereist, wel 
werklustig, handig/eerlijk, 
ned-talig, Tel 03 658 45 20 

Gratis inboedels oprui-
men bel vrijblijvend 0478 
536 719

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Bijlessen Duits aange-
boden. Gsm 0476 483 530

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

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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



Je bent op zoek naar een dynamische job
met een cliëntgerichte aanpak in de verzekeringen?

Je hebt zin in een job met veel verantwoordelijkheid, veel afwisseling door de combinatie van 
Neem een kijkje op onze website

www.lesseliers-co.be/jobs
onze collega Kristin.

Wij zoeken een

ENTHOUSIASTE SCHADEBEHEERDER
 Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en de bijstand van onze cliënten,  ondernemingen en

 beoefenaars van vrije beroepen ingeval van schade.
 Hiervoor heb je dagelijks contact met zowel verzekeraars als cliënteel. 

 Je onderhandelingsvaardigheid en gevoel voor service komen hierbij van pas.
 Hiervoor werk je in een team van 4 schaderegelaars en kan je dus de nodige ervaring opdoen.

 verzekeringen, rechtspraktijk,…).
 Je hebt ervaring in de verzekeringssector en bent geboeid door de techniciteit van verzekerings-

 contracten.
 Je beschikt over een professionele en cliëntvriendelijke aanpak.
 Je bent administratief sterk en je getuigt van een dagdagelijkse gedrevenheid.
 Je bent een echte teamplayer.

Ons aanbod
 Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met een cliëntgerichte aanpak.
 We werken paperless met Brio plus.
 We zorgen voor een uitdagende job met permanente opleidingsmogelijkheden. 
 We werken aan je persoonlijke ontwikkeling, met regelmatige externe coaching en duidelijke

 groeikansen.
 We bieden een aantrekkelijke verloning, met inbegrip van groepsverzekering en

 tal van andere extralegale voordelen in functie van kennis en beroepservaring.

Wens je deel uit te maken van ons hecht team, mail dan zo vlug mogelijk uw CV
met begeleidende motivatiebrief naar Roos Borms via r.borms@lesseliers-co.be.

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.
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START 2 RUN
AC BREAK BRASSCHAAT

Louis De Winterstadion - Park van Brasschaat

VOORJAAR 2020
Start dinsdag 10 maart 2020
 0 km  5 km en 5 km  10 km 

Duur 10 weken     

Trainingdagen dinsdag en donderdag om 19u, zondag om 10 u

Trainingsplaats Park van Brasschaat, Peerdsbos en piste 400 m

Vertrekpunt cafetaria stadion
 douches en kleedkamers aanwezig

Infovergadering maandag 9 maart om 19 u in    
 het cafetaria van het Stadion  

Kostprijs 25 euro (verzekering inbegrepen)  
 contacteer uw mutualiteit voor tussenkomst

Inschrijvingen en  meer info:  via  www.acbreak.be
Al  honderden joggers hebben bij ons de STR gevolgd met suc-
ces. Ervaren joggers begeleiden je drie maal per week. Kom 
mee doen: verbeter je conditie in een gezellige groepssfeer! 

Wij zoeken ook begeleiders!

BAKKERIJ

Meer info: 0496 89 76 81
info@patisseriemanus.be

PATTISIER
VOLTIJDS

Wij zoeken voor 
onze vestiging:

“KOFFIESTOP” BROEDERLIJK DELEN 
AAN COLRUYT-BRASSCHAAT

Broederlijk Delen streeft dus naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor 
iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen, en investeren in de eigen plan-
nen van de armste gemeenschappen in het Zuiden … dat is voor ons de oplossing. De strijd tegen 
ongelijkheid kunnen we enkel winnen door stil te staan bij onze eigen materialistische levenswijze; 
en vervolgens wat we te veel hebben te delen en te herverdelen met diegenen die minder hebben. 

vrijdag 6 maart 2020. Vanaf 10u tot 16u zullen er weer vrijwilligers van de werkgroepen Broederlijk 

een koekje aanbieden aan de ingang van de Brasschaatse Colruyt winkel, Leopoldslei 24. Door 
op die dag een vrijwillige bijdrage te leveren voor je drankje steun je onze projecten van delen en 
herverdelen, ook met het zuiden. Ndeye, Alassane en Saratou uit Senegal, maman Bienvenue uit 
centraal Congo en de gemeenschappen van Herman en Marie-José uit Colombia zijn de mensen 
waarvoor wij in 2020 delen en herverdelen, zij illustreren onze campagne.

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

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, co-
niferen. Gratis offerte. 
0487/715 534

Professioneel schilder-
werk met garantie en gra-

- 0466/365 093 Mario

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

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

Professionele schoon-
maak thuis of op bedrijven. 
0466/365 093 Vanessa

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

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
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ZOEKT

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST
(M/V)

Samen met het diensthoofd van de technische dienst sta je in voor de dagelijkse werking van de dienst: je zorgt 
voor het beheer van het patrimonium en de begeleiding, technische opvolging, controle en het werftoezicht van 
projecten (zowel nieuwbouw als renovatieprojecten). Je voert administratieve werkzaamheden uit in verband met 
de realisatie van projecten en draagt bij tot het optimaal gegevensbeheer binnen de technische dienst.

Wat verwachten we van je?

 minstens een diploma TSO, richting bouw
 ervaring in een technische omgeving met klantencontacten is een pluspunt - goede kennis van de bouwsector

 is noodzakelijk
 je hebt ervaring met veiligheidswetgeving
 je werkt kostenbewust, resultaatgericht en nauwkeurig

 je bent vertrouwd met het werken met computers en een omvangrijke administratie
 je kan zelfstandig werken maar denkt altijd in functie van de groep
 je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen

Wat kunnen we je aanbieden?

 Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de weddeschalen van

 verzekering)
 Een boeiende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief waar je duidelijk de resultaten ziet van

 jouw inspanningen
 Een stabiele, aangename en toekomstgerichte werkomgeving met veel aandacht voor evenwicht tussen werk en

 privé.

Geïnteresseerden sturen hun Curriculum Vitae en een sollicitatiebrief voor 16 maart 2020 naar
De Voorkempen – H.E., t.a.v. Veronique Radermacher,

Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint–Job–in–’t–Goor (Brecht), info@devoorkempen-he.be
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bekendmaking
Het gemeentebestuur van Brasschaat zal over-
gaan tot het openbaar verpachten van de con-
cessie voor de alleenverkoop van ijs en roomijs 
in het gemeentepark van Brasschaat-Centrum 
(uitgezonderd afzonderlijk verhuurde gebouwen 
en terreinen) voor de periode van 1 mei 2020 tot 
30 april 2029.

Nadere inlichtingen, lastvoorwaarden en
indieningsformulier zijn te verkrijgen bij:

 de dienst administratie patrimoniumbeheer
 in het gemeentehuis van Brasschaat,
 Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat.

 Via e-mail: patrimonium@brasschaat.be
 De schriftelijke biedingen dienen onder gesloten
 omslag bij het gemeentebestuur toe te komen
 uiterlijk op maandag 30 maart 2020 te 11 uur.

Brigitte Bardot in Brasschaat
Bar d’O, de gezellige lounge bar naast restaurant 
De Roode Leeuw ademt nu nog meer de sfeer 
van de Franse actrice. Eigenaar Jonathan Van 
Thielen was op slag verliefd op het schilderij 
dat kunstenaar Peter Engels van Brigitte Bardot 
maakte en schafte het aan voor Bar d’O.

Jonathan Van Thielen: “Sinds 5 jaar kan 
je bij Bar d’O van die ongedwongen 
vintage Brigitte Bardot sfeer genieten. 
Bardot foto’s, legendarische cocktails, 
grote gin & tonic keuze, whisky’s 
en champagnes, dj op vrijdag- en 
zaterdagavond... Altijd gezellig hier. 
Het schilderij van Peter Engels past hier 
perfect. De verf was nog nat toen ik het 
kocht. Brasschaatenaar Peter Engels 
schilderde Mandela en kwam ermee op 
Times Square op Mandela’s verjaardag. 
Prins Albert van Monaco kocht kunst van 
hem. En Virgin baas Richard Branson 
poseerde zowaar ‘live’ voor een portret 
van Peter Engels. Karl Lagerfeld noemde 
hem de “painter of the soul”. 

FOTO: Jonathan Van Thielen (rechts) klinkt 
het glas met portretschilder Peter Engels 
(links). Die creëerde een totaal nieuw 
beeld van BB en schilderde het doek 
volledig met het palletmes.

ZKBM  Zakenkantoor Magerman bvba

Functieomschrijving

Minstens 2 jaar ervaring in de verzekeringssector als productie bediende 
A1/bachelor diploma wenselijk.
Job gerelateerde competenties
• Verzekeringscontracten of clausules opstellen op basis van te dekken

• De klant informeren over de afhandeling van zijn dossier en hem advi-
 seren over te ondernemen stappen 
• De vervaldagtermijnen van contracten controleren en betalings-
 verzoeken versturen
• Een minnelijke schikking of bemiddeling voorstellen of de geschillen-
 procedure opstarten
• De vraag van verzekerden of derden analyseren (schademelding,

Persoonsgebonden competenties
• Contactvaardig zijn • Resultaatgerichtheid
• Commercieel zijn
Aanbod
Fijne werkomstandigheden, correcte verloning.
Plaats tewerkstelling
ZAKENKANTOOR MAGERMAN
Augustijnslei 205 2930 BRASSCHAAT
Contract
• Vaste Job • Contract van onbepaalde duur
• Deeltijds - Ongeveer 20-28  u/week • Dagwerk

VERZEKERINGEN
PRODUCTIEBEHEERDER

Wij zoeken:

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: info@zkbm.be - Contact: BART MAGERMAN
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www.uitvaartzorg-delelie.be

van A tot Z.

WIJ BLIJVEN BEREIKBAAR 
TIJDENS DE VERBOUWINGEN

03 434 33 32

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

expositie
‘streetlife’

Frank Storms
.....bw.citystreets

Sint-Jozefkapel
Augustijnslei 76 - Brasschaat

Vrijdag 28/2: 19u.
Zaterdag 29/2 12-18u.
Zondag 1/3: 12-17u.

Renovatiewerken van 
A tot Z schilderwerk bin-
nen & buiten badkamer, 
gyproc, parket, terras, 
ramen, isolatie. 
Gsm 0484/100 359

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

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

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. 

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
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Brasschaat telt tal van verborgen 
plekjes waar dagelĳks zeer veel 
mensen passeren zonder te weten 
wat zich daar nu bevindt. Zo hangt 
er aan het Antverpiagebouw in 
Mariaburg een herdenkingsplaat 
voor de Brasschaatse accordeo-
nist Henri Coene. Je loopt er zo 
voorbĳ.
Henri Coene werd geboren in 
1922 en overleed op 39-jarige 
leeftĳd. “Rikse”, want zo werd hĳ 
genoemd, richtte een school op 
voor accordeon. Hĳ wilde de ac-
cordeon tot een volwaardig instru-
ment doen uitgroeien en daarin 
is hĳ geslaagd. In die tĳd werd de 
accordeon zowat als de piano der 
armen beschouwd. 
Coene werd op 18-jarige leeftĳd 
al beroepsmuzikant. Hĳ heeft in to-

taal een 40-tal ;liedjes geschreven. Zĳn bekendste compositie is “Atlantic Express”. 
In 2012 toen Rikske Coene 50 jaar was overleden, werd de gedenkplaat aan Ant-
verpia onthuld. Het Ensemble Henri De Decker liet toen in een concert het werk 
van Coene horen. De Decker was een goede vriend van Coene.
Voormalig Brasschaats schepen Wim Van der Steen was één van de leerlingen van 
Rik Coene. “Ik had kinderreuma en de dokter raadde mĳ aan een muziekinstru-
ment te gaan spelen. Dat werd dan de accordeon. Mĳn ouders hadden het niet zo 
breed. Ik herinner me nog dat Henri Coene het geld voor mĳn tweede accordeon 
voorschoot. Vandaag betaal je voor een goede accordeon al gauw meer dan 6000 
euro”, weet Wim Van der Steen. Wim herinnert zich Henri Coene als een perfectio-
nist. “Hĳ was zeer streng en veeleisend. Toen ik bĳ hem les volgde, was hĳ al ziek. 
Hĳ gaf die lessen in zĳn slaapkamer”, voegt Wim er nog aan toe.
Veel van de leerlingen van Henri Coene maakten het in de muziekwereld. Een aan-
tal onder hen werd Belgisch kampioen accordeon. Op 11 maart 2022 zal het pre-
cies 100 jaar geleden zĳ dat Henri Coene werd geboren. 

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

ROMMELMARKT
Zaterdag 29 februari or-
g a n i s e e r t  e m i n o  V Z W 
Ve rhoeven le i  50  2930 
Brasschaat van 10u-16u 
een overdekte ROMMEL-
MARKT. Diverse hapjes 
en drankjes. Inkom gratis. 
Zelf een plekje reserveren 
voor €5/lopende meter mail 
naar JULIE.VANLOOK@
EMINO.BE Dit alles t.v.v. 
De 100km-run voor KOM 
OP TEGEN KANKER. IE-
DEREEN WELKOM!

Te koop gevraagd: Post-
zegelverzameling, alles 
welkom. Contante beta-
ling. Tel. 03/542 09 96

Met mijn oprechte dank 
aan de 2 lieve dames 
(moeder en dochter) die 
zo menslievend waren 
om mij, na mijn valpartij 
op tram 3 in Merksem, 
met de auto naar mijn 
bestemming in Brasschaat 
te voeren. Als iedereen zo 
was, zag de wereld er een 
stukje mooier uit!
Vincent Van Dyck, Deurne

Met de optredens op 14 en 15 maart in Zaal Lux brengt pop- en 
rockkoor KINDaMAGIC 130 zangers op het podium. De ticket-
verkoop loopt als een trein. Zaal Lux trekt mooi volk – zowel 
publiek als artiesten vinden gretig hun weg naar de nieuwe cul-
tuurtempel aan het Marktplein in Kapellen. Het bewijs zijn de 
twee concerten op 14 en 15 maart die pop- en rockkoor KINDa-
MAGIC brengt samen met de zusterkoren Chassékoor en One 
of a Kind. De kaarten voor de eerste voorstelling waren meer 
dan twee maanden op voorhand uitverkocht en ook die voor 
het bijkomend optreden op 15 maart vliegen als zoete broodjes 
over de toonbank.
Dit heeft ongetwijfeld te maken met het spectaculaire concept: 
de driekorensymfonie. Het hele programma bestaat uit de wel-
bekende mix van pop- en rock in meerstemmige arrangemen-
ten. In het eerste deel wisselen de koren elkaar af of treden 
ze met twee aan. De apotheose volgt daarna: een reeks van 
onverwoestbare succesnummers gebracht door alle 130(!) zan-
gers samen. Hiermee is dit optreden meteen ook het grootste 
dat totnogtoe in Zaal Lux werd georganiseerd.
KINDaMAGIC is met dit concert niet aan zijn proefstuk toe. Een 
jaar geleden werd tot tweemaal toe een zelfde soort voorstelling 
gegeven – éénmaal in Breda en éénmaal in Berchem. 
“We hadden ervoor kunnen kiezen om in 2019 de driekoren-
symfonie in Kapellen te organiseren. Het leek ons echter beter 
om er wat tijd over te laten gaan. Zo kunnen we niet alleen 
een ander repertoire brengen, maar staan we ook in de nieuwe 
Zaal Lux. Dat is een locatie die zowel qua uitstraling, grootte 
als akoestiek volledig op maat is gesneden van dit ambitieus 
project”; aldus Bruno Wouters, de voorzitter van het koor.
Hoewel KINDaMAGIC, Chassé en One Of a Kind drie onafhan-
kelijke verenigingen zijn, hebben ze één rode draad die hen 
samenbindt: dirigent, componist en pianist Max Smeets. Deze 
muzikale duizendpoot vierde vorig jaar een halve eeuw op de 
planken en heeft in die tijd ongeveer alle watertjes in de pop- en 
musicalwereld doorzwommen. Het resultaat van al die bagage 
is telkens weer te horen in de optredens van zijn koren – mee-
slepende, intense momenten die het publiek onveranderlijk met 
een goed gevoel naar huis sturen. Door het grootse opzet van 
de Driekorensymfonie zal dit nu nog meer dan anders het geval 
zijn. Of, zoals Smeets het zelf stelt: “We brengen de knapste 
muziek van de afgelopen jaren in de mooiste zaal van de omge-
ving. Dat zal voor vuurwerk zorgen.”

KINDAMAGIC GEEFT GROOTSTE 
CONCERT TOTNOGTOE IN ZAAL LUX
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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

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

Ben jij ook helemaal  ondersteboven

van een job in de bouw?

Wij zijn nog op zoek naar:

Dienders

Metsers

ben@be-b.be

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

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAATBRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLEN

BRECHT EKEREN

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

KAPELSESTEENWEG 140
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, in-
pandige garage en tuin. Aangename ligging in 
straat met enkel plaatselijk verkeer, nabij scholen, 
winkels en openbaar vervoer. Woonomgeving 
‘Brasschaat-Donk’. Ideaal voor jong gezin. Goede 
verbinding naar autosnelweg. EPC: 593

€ 275.000

HOFSTRAAT 65
Gunstig gelegen te renoveren gezinswoning type 
‘halfopen woning’ met 2 slaapkamers en tuin met 
zijingang. Gelegen in Centrum op wandelafstand 
van Bredabaan, nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer. Mooi renovatieproject. Koppe-
laankoop met huisnummer 67 mogelijk. EPC: 665

€ 225.000

HOFSTRAAT 67
Verzorgde, goed onderhouden en gerenoveerde 
gezinswoning met 3 slaapkamers en tuin. Gunstig 
gelegen in Centrum op wandelafstand van Breda-
baan, in directe nabijheid van scholen, winkels en 
openbaar vervoer. Voorzien van alle hedendaags 
comfort. Mogelijkheid tot koppelaankoop met
huisnummer 65. EPC: 326
€ 345.000

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

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

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

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: 96
€ 559.000

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

€ 340.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

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: liefst in gde st. 
Mag oud zijn. 0495 529 527

Lerares gezocht, oplei-
ding hoger management. 
0493/370 289

Ik zoek werk, poetsen en 
strijken. Heb eigen auto. 
Tel. 0486/171 672

SLAGER/
SLAGERSHULP

GEVRAAGD
Geen ervaring vereist

Meer info via
info@slagerijvanballaert.be

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

Van Willy Gillis en Gaston Veltjen. Hortence en Henri Van Geel 
gaan op cruise. Voor haar een droom, voor hem iets minder…  
Kom genieten van de gebeurtenissen op het cruiseschip “de Ci-
tatic”. Lachen verzekerd! Met: François Brant, An Depre, Danielle 
Thijs, Kelly Van Steenwegen, Erik Veraert, Pieter Vergauwen, Ka-
rel Vergucht, Hilde Vermeiren. Regie: Marina Henneuse
Gemeenschapscentrum De Polygoon, kapellei 15, Brasschaat M-
T-H. Vrijdag 27, Zaterdag 28 maart 2020 om 20.00u. Zondag 29 maart 
2020 om 14.30u. Kaarten en info: 03/652.16.25 of 03/677.31.67

HET MTHEATER SPEELT VOOR U:
“HELP! MIJN VROUW WIL OP CRUISE”
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HERENTALSEBAAN 59A
2150 BORSBEEK

OPENDEURDAGEN 29/02 tem 08/03 INTERPAT.BE

ONTDEK  
ONZE  

VOORJAARS-
CONDITIES
OA GRATIS MOTOR 

OP ZONNEWERING & 
ROLLUIKEN

Projectadvies

Terrasoverkappingen

Zonwering

Raamdecoratie

Rolluiken

Rolpoorten

Vliegenramen

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

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

NAREKA WANDELINGEN
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 
3 uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen is 
welkom! Zo 1/3 Grenspark, Vlaams natuurreservaat de Kalmt-
houtse Heide, 10u.Parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 
Kalmthout. Thema: Prille lentekriebels, gids: Chris Vander Sypt. 
Zo 8/3 Grenspark, Withoefse Heide, 14u30. Parking De Vroente 

15/3 Grenspark, Ravenhof-Moretusbos, 14u. Kasteel Ravenhof, 
Oud Broek 4, 2940 Stabroek. Thema: De natuur wordt wakker, 
gids: Rina Peys. Za 21/3° De Maatjes, 10u. Kerk Nieuwmoer, 
hoek Kerkstraat/Wuustwezelsteenweg, 2920 Kalmthout. Thema: 
Vogels, gids: Marike de Haan
°  wandeling in samenwerking met IVN

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

Last van ratten of ander 
ongedierte: bel 0471 103 
121

Verkoop of verhuurklaar 
zetten.
0499/103 000

Te huur: Gooreind dakapp. 
kkn, bdkr., 2 slpk, terr., 
gar. €660. 03/336 63 55

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

Tuinwerk, schilderen en 
bezetten. 0487/566 652

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

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

Terras groen en je oprit is 

& Zo. 0499/103 000

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

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
afvoeren. Gratis offerte. 
0487/715 534

vtbKultuur Brasschaat
Theatervoorstelling 

“De Jossen”
Donderdag 12 maart 2020, 20.00 
u; zaal De Polygoon, Kapellei 15, 
Brasschaat Ter gelegenheid van 
50 jaar vtbKultuur Brasschaat 
speelt het Brasschaatse Park-
theater een extra voorstelling 
van het theaterstuk “De Jossen” 
van Tom Lanoye. Met enige trots 
nodigt vtbKultuur Brasschaat jul-
lie dan uit voor dit tijdloos theater-
pareltje, komisch maar met een 
enigszins tragische ondertoon. 
Kostprijs: € 12 voor leden en niet 
leden. Inlichtingen/inschrijvingen: 
brasschaat@vtbkultuur.be - tel. 
0476 45 20 43 of 0484 92 01 05 
- www.vtbkultuur.be/brasschaat

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

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 

www.denys-c .be

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

scherm. 0479/308 805

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

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

Te koop gevraagd: Oude 

0496/533 827  

Ontruimingen van huis, 

Klus & Zo 0499/103 000
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Algemene houthandel  I  Binnendeuren
Parket & laminaat  I  Maatkasten in bouwpakket
Terras- en gevelbekleding

Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14  I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be
Open op maandag t.e.m. donderdag: 08u-12u en 13u-18u  -  Vrijdag: 08u-12u en 13u-16u  -  Zaterdag: 09u-12u

Realisatie voor BE Bouwonderneming

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

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

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

03/652 07 79     I     0497/71 19 79

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP

EPC: 759 kwh/m² (vg,wg,gmo,gvkr)

ESSEN: 

Volledig te renoveren woning 
of projectgrond voor 2 EGW, 

ca. 709m². 
Living, keuken, 2 slaapk, badk, 

bureel, berging, zonnige tuin, enz.

€ 250.000,-

TOPPER TE KOOP

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

1975-2020

K
w

aliteit in vastgoed!

45 jaar GROUP B

FAMILILIEBIJEENKOMST 
DEMENTIE EKEREN

12 maart 2020 van 19.30 tot 21.30. Onderwerp: personen met 
dementie bezoeken, is dit nog zinvol? Zaal de Geesten, Water-
straat 12 te Ekeren (zaal ‘t Klaske) Inkom gratis, inschrijving niet 
nodig Iedereen is welkom. meer info: 0486/81.78.89 of jansen.
vandenbroeck@gmail.com

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

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

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

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

Workshop

op zaterdag 29 februari om 
13.30u zolder Kadrie (lokaal 
fotokring), Driehoekstraat 41 
te Kalmthout.  Welk materiaal, 
tips en trics voor binnen en 
buiten, praktijk.
Deelname 25€ ter plaatse te 
betalen.  Organisatie Kalmt-
houtse Fotokring vzw met me-
dewerking van Foto Joosen.  
Info en inschrijven bij swa.van.
oevelen@skynet.be
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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

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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Seth Van der Velde
Goordijk 10 - Brasschaat

tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41

Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.

Trappen - Leuningen - Inox design.

swslaswerken@gmail.com - www.s-w-s.be

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.

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

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

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

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

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

Tuinwerk, schilderen, 
klusjes. 0488/591 112

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

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
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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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Het Mariadomein op Rustoord (Kaart, Brasschaat) werd als processiepark aangelegd tijdens 
de eerste wereldoorlog. Voor Antoon Van den Weyngaert was dit prestigeproject zijn kers op 
de taart. Na de uitbouw van Mariaburg en het kantoorgebouw Antverpia (1900) liet hij een pri-
véstoomtreintje rijden naar zijn openluchtzwembad, via de Kattekensberg tot op de Kaart. Hij 
richtte er een ‘Rustoord’ op, een kerk, pastorij, hotel-restaurant en enkele woningen. Het Mariado-
mein met lourdesgrot, kruisweg, zeven weeënweg, openluchtpreekstoel, pelgrimshut en Rochus-
kapel, is vandaag als geheel door de Vlaamse regering erkend als beschermd monument. De 
prachtige restauratie is bijna voltooid. Het is als devotiepark één van de mooiste in Vlaanderen.
WANDELINGEN MÉT GIDS - Een gids vertelt je waargebeurde verhalen en anekdotes die je 
doen wegdromen naar meer dan 110 jaar geleden. Prachtige zwart-wit foto’s uit de oude doos 
maken het visueel tot een echte beleving. Breng een bezoek aan het glasraam van rusthuis 
Salvé. Ga mee ‘in processie’ door het Mariadomein en breng een bezoek aan de Rochuskapel 
mét relikwie van de heilige! Luister naar het hilarische verhaal van ‘heilig Trientje’ uit Stabroek en 
hoe de grot hier steen voor steen werd heropgebouwd.
INSCHRIJVING - Inschrijven is verplicht! Vermeld bij je inschrijving steeds: voornaam, familie-
naam, organisatie (school, jeugdbeweging, bedrijf, vereniging), adres, (mobiel) telefoonnummer, 
datum en uur van de gekozen wandeling, aantal deelnemers en leeftijden. Iedereen is welkom!
PRAKTISCH - We verzamelen vóór de kerk van Rustoord-Kaart of bij slecht weer in de cafétaria 
van WZC Rustoord-Salvé. De rondleiding duurt ongeveer 90 minuten. We stappen ± 2 km.
PRIJS - Rondleiding mét gids: € 5 pp. Kinderen t/m 12 j. gratis. V.a. 6 deelnemers gaat de wande-
ling door. Er kunnen op aanvraag extra wandelingen worden ingelast.
€ 50 per groep (max.12 pers. voor een geleide wandeling op afspraak. We maken deze rondlei-
ding op maat voor kinderen, families, scholen, groepen of organisaties.
CONTACT - info.rustoord@gmail.com, 03 651 48 55 - toerisme@brasschaat.be 03 650 03 01 
www.brasschaat.be
FAMILIEWANDELINGEN IN MAART - Zaterdag. 21/3 om 20 uur - Zondag. 22/3 om 14uur.

MARIADOMEIN – RUSTOORD
BESCHERMD ERFGOED IN BUURTPARK



Brasschaatse Film,     Nr. 9,    26-2-2020  18

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

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

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

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…

Voor niet-dringende aangiftes en meldingen werkt de Lokale 
Politie Brasschaat vanaf 1 maart met een onthaal op afspraak. 
Dankzij deze nieuwe aanpak kan het korps meer dienstverle-
ning op maat bieden aan de burger van Brasschaat met oog op 
de uitdagingen van de toekomst. Ook de politiezones Schoten 
en Noord starten op 1 maart met onthaal op afspraak.
VOORDELEN
Deze vernieuwing heeft zowel voordelen voor deburger als voor 
de politie zelf:
• Met onthaal op afspraak zijn wachttijden aan het loket verle-
den tijd.
• Je kiest het moment dat jou het best past. Voor elke afspraak
 wordt voldoende tijd voorzien zodat je jouw verhaal in alle rust  kan 
 doen.
• Je weet meteen welke documenten nodig zijn voor je aangifte.
 Zo bespaar je een extra trip naar het commissariaat.
• De inspecteurs zullen nog vaker aanwezig zijn op straat omdat ze
 niet meer moeten wachten op aangiftes op kantoor.
EENVOUDIG EN ONLINE
Surf naar de website van de zone (www.politiebrasschaat.be) 
en plan je afspraak op het moment dat jou het best past.
Op de website onder de rubriek vragen vind je ook veel informa-
tie over diverse feiten en hoe de politie die behandelt (aangifte 
of melding). Geef aan waarom je een afspraak nodig hebt en 
geef een korte beschrijving van wat jou overkomen is. Zo kan 
de inspecteur of onthaalmedewerker zich voorbereiden op jouw 
bezoek. Als er iets onduidelijk of niet correct is, word je telefo-
nisch gecontacteerd.
Als je online geen afspraak kan maken of vragen hebt, kan je 
telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren via het 
nummer 03 650 35 00: op weekdagen tussen 7u en 19u, tijdens 
het weekend en op feestdagen tussen 9u en 17u. Je hoeft niet 
langs te komen op het commissariaat. Lokale Politie Brasschaat 
benadrukt dat het korps nog steeds 24/7 klaarstaat voor drin-
gende oproepen. Wie in nood is, belt 101 voor hulp.

ONTHAAL LOKALE POLITIE 
BRASSCHAAT WERKT VANAF 

1 MAART OP AFSPRAAK

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

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

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

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

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

OKRA BRASSCHAAT 
DRIEHOEK WANDELT!

Woensdag 04 maart 2020… We 
vertrekken stipt om 13.30u aan 
ons lokaal Drieheem. We wan-
delen door De Inslag, langs de 
tankvaart naar onze STOP. Na 
5 km komen we aan in het Dien-
stencentrum Maria-ter-Heide-

chocomelk of een frisse pint ke-
ren we terug door De Inslag naar 
ons vertrekpunt… +/- 3 km. We 
bestellen een zonnig weertje…
Voel de ‘lentekriebels’ … wees 
sportief en kom mee wandelen. 
Iedereen welkom. Info : Marcel 
en Monique – tel 03/651.64.66.  
-   G S M  0 4 7 4 / 3 1 . 4 1 . 7 5 .

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

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

Poetsvr. zoekt werk, 
huishouden + babysit. 
0484/128 450
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.
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LOENHOUT-WUUSTWEZEL

INDELING WONING: inkomhal, leefruimte, keuken, veranda, nachthal, 3 
slaapkamers, badkamer, ruime garage en ruime zolder
TOTALE OPPERVLAKTE: 2ha 18a 30ca
KADASTER: 11026 Wuustwezel, 3de afdeling – Loenhout, sectie A. nrs. 
0340EP0000, 0340HP0000 en 0337DP000
STEDENBOUW: 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
EPC: 20200129-0002241880-RES-1 – energielabel F (620kWh/m²) - 
KEURING ELEKTRISCHE INSTALLATIE: negatief
STOOKOLIETANK: positief keuringsattest
BESCHIKBAARHEID: onmiddellijk beschikbaar
BEZICHTIGINGEN: 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

2990 Loenhout (Wuustwezel), Popendonkseweg 48

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

MINDFULNESS BEHOEDT JE TEGEN BURN-OUT EN 
STRESS – START BINNENKORT IN HET DAKHUUS

Met mindfulness pieker je minder, je emotionele intelligentie 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. Snel beslissen is 
de boodschap. Er zijn nog slechts enkele plaatsjes vrij. 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 Bredabaan 696 in Brasschaat (ma-do 13.30-16.30u; woe 17-18.30u).

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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

Grondwerken met mi-
nigraver, omspitten van 
tuinen. Gratis offerte. 
0487/715 534

Alle renovatiewerken, 
schilderw., behang, la-
minaat, parket, gyproc, 

€ 8,5 p/u. 0484/282 857

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

Te koop stripreeksen, 
0486/503 194

Te koop machines & 
werktuigen, hout - bouw 
- metaal. 0486/503 194

Huishoudhulp met dien-
stencheques (enkel vrij-
dag) 0465/899 127

Tuinonderhoud & ga-
zonherstel, met btwnr. 
0465/993 577

Te koop: 2de H. aanhang-
wagen, gegalvaniseerd 
2m L - 1m20 br. nieuwe 
banden - frontwiel - reser-
vewiel - lichten in orde, 
goede staat. 330 euro. 
0465/930 065 

Zaaien  van n ieuwe 
gazons. Gratis offerte. 
0487/715 534

KLANKEN 
VAN VRIJHEID

Internationale Vrouwendag in 
Brasschaat. Met o.a. Made-
leine Nieuwlaat vertellingen; 
Leila Boukhelif dans; Nicole 
Gielman woordkunst; Djenna 
Oriëntaalse dans; Marie La-
vrijsen. creatieve kapsels; di-
verse workshops en zoete thee.  
Doorlopend. Zondag 8 maart 
van 14u tot 18u - Zaal Born, 
naast Hemelhoeve. Inkom 
M/V 6€ Kinderen gratis. www.
echtgebeurd.be - info: Made-
leine Nieuwlaat 0486/895 054. 
Reserveren mag, moet niet.
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KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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

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

BURGERLIJKE 
STAND

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

WACHTDIENSTEN

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

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Nieuw: huisartsenpost
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 

Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):
29-/02 - 1/03 Luyts Els 0476/345 707

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

29-/02 - 1/03 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   24
DINSDAG   25
WOENSDAG   26
DONDERDAG    27
VRIJDAG     28
ZATERDAG     29

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil februari

MAANDAG    2
DINSDAG     3
WOENSDAG  4
DONDERDAG   5
VRIJDAG      6
ZATERDAG   7

Ophaling huisvuil maart

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

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

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

Opruimen van inboedels, 
leegmaken huis, appar-
tement, magazijn. Gratis 
prijsofferte. tel 0473 88 
39 38 

Opritten in dolomiet, 
grave. Gratis offerte, 
0487/715 534

Dakherstel, goten, iso-
latie, karwei, nieuw dak. 
0489/717 125
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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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Neem snel een kijkje op onze website voor een overzicht 
van alle deelnemende panden.

ERA OPEN HUIZEN DAG
 7 MAART 2020

Van de ene 

droomwoning 

naar de andere? 

Ready? Set? Go!

BRASSCHAAT
Leopoldslei 161
Charmante, zonnige woning op een 
perceel van 560 m2 op toplocatie nabij 
het centrum van Brasschaat. 

Vg Wg Gvkr Gvv EPC 340kWh/m2

€ 499.000

BRASSCHAAT
Max Hermanlei 22
Rustig gelegen woning op 1.755 m2 na-
bij het centrum, volledig te renoveren, 
grote schuur die kan gebruikt worden 
voor vrij beroep en/of hobby. 

Vg Wg Gvkr Gvv EPC 672kWh/m2

€ 348.000

GOOREIND (WUUSTWEZEL)
Bosduinstraat 32 glvl
Dit gelijkvloers appartement van 
ca. 100 m2 beschikt over maar liefst 
2 slaapkamers, 2 bergingen en een 
aparte garagebox.

Vg Wg Gvkr Gvv EPC 230kWh/m2

€ 235.000

KAPELLEN
Koningin Astridlaan 37 B 1
In het domein Wilaard gelijkvloers 
app. 140 m2 met twee slpks en twee 
badk. Instapklaar met ondergrondse 
staanplaats en berging. 

Vg Gvkr Vv EPC 384kWh/m2

€ 479.000

PULDERBOS (ZANDHOVEN)
Rozenlaan 8
Rustig en kindvriendelijk gelegen 
woning met 4 slaapkamers op een 
perceel van 970 m2 in de dorpskern 
van Pulderbos.

Vg Wg Gvkr Gvv EPC 420kWh/m2

€ 365.000

RIJKEVORSEL
Bochtenstraat 7
In de dorpskern van Rijkevorsel 
ligt deze verrassend ruime woning 
met o.a. 3 slaapkamers op een knus 
perceel van ca. 220 m2.

Vg Wg Gvkr Gvv EPC 360kWh/m2

€ 269.000

SCHILDE
Hazendreef 17
In het groen en rustig gelegen villa
op 2.552 m2 met vijverpartij en zon-
neterrassen, charmante en praktische 
inrichting met 3 slpks en 2 badk. 

Vg Wg Gvkr Gvv EPC 358kWh/m2

€ 520.000

ERA OPEN 
HUIZEN DAG

Bezoek 
van 10u00 - 11u30
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Onze kantoren: Hoogstraten - Brasschaat - Turnhout - Beerse - Brecht
www.immonoord.be - info@immonoord.be - 03 666 85 50

Kijk op onze website voor ons actueel aanbod www.immonoord.be

TURNHOUT
Steenbakkerslaan 39
Residentieel  gunstig gelegen vrij-
staande woning  met 6 (7) slaapka-
mers en 2 badkamers, op een mooi 
perceel van ca 2.464 m2. 

Vg Wg Gvkr Gvv EPC 378kWh/m2

€ 475.000

BRASSCHAAT
Hanoteaulei 47
Charmante en knusse woning nabij 
het centrum in kindvriendelijke 
buurt op 126 m2 met tuin en terras, 2 
slaapkamers, keuken en badkamer. 

Gvg Wg Gvkr Gvv EPC 499kWh/m2

€ 230.000

BRASSCHAAT
Hensbergelei 57
Top residentieel gelegen villa op 
2.699 m2 nabij het centrum van 
Brasschaat en natuurgebied, ideaal 
voor uitgebreide wandelingen. 

Vg Wg Gvkr Vv EPC 298kWh/m2

€ 500.000

ESSEN
Deken Verbiststraat 3
Rustig en kindvriendelijk gelegen villa 
op 761 m2 met groot bijgebouw en 
zwembad. Zeer ruime indeling met 
4 slaapkamers.

Vg Wg Gvkr Gvv EPC 144kWh/m2

€ 539.000

KALMTHOUT
Kapellensteenweg 519
Luxe villa nabij centrum van Heide-
Kalmthout op 9.847 m2 met prachtig 
zicht op vijverpartij en terrassen waar 
u kan genieten van elk moment.

Vg Wg Gvkr Vv EPC 193kWh/m2

€ 1.275.000

KAPELLEN
Speckweg 24
In het groen gelegen villa op 5.950 m2

met groot bijgebouw ca. 75 m2, 
4 slaapkamers en 2 badkamers nabij 
het centrum van Putte en Kapellen.

Vg Gvkr Gvv EPC 461kWh/m2

€ 595.000

MEER (HOOGSTRATEN)
Meerseweg 44 2
Op een centrale locatie in Meer, 
instapklaar en recent 3 slaapkamer 
appartement van ca. 140 m2. 

Vg Wglk Gvkr Gvv EPC 161kWh/m2

€ 280.000

POPPEL
Bremberg 14
Op schitterende locatie gelegen 
sfeervol landhuis op een mooi domein 
van ca. 1,3 hectare met vrij uitzicht.

Vg Lwag Gvkr Gvv EPC 352kWh/m2

€ 795.000

SCHILDE
De Reep 23
Zeer rustig gelegen woning met 3 
slaapkamers op een perceel van 
730 m2 nabij het centrum van Schilde. 

Vg Wg Gdv Gvkr Gvv EPC 302kWh/m2

€ 439.000

POPPEL (RAVELS)
Krommendijk 70
Instapklare ruime villa met o.a. 
6 slaapkamers en kwaliteitsvolle 
afwerking, rustig gelegen op mooi 
perceel van 1.107 m2.

Vg Wug Gvkr Vv EPC 120kWh/m2

€ 599.000

POPPEL (RAVELS)
Tilburgseweg 136
Tijdloze villa met 4 (mog. 6 à 7) slpks 
op mooi perceel van 1.360 m2, nabij 
bossen gelegen en via achterzijde be-
reikbaar via aanpalend landweggetje. 

Vg Wg Gvkr Gvv EPC 138kWh/m2

€ 575.000

SINT-LENAARTS
Bevrijdingsstraat 80
Op een landelijk perceel van 1.298 m2,
staat deze recente en perfect 
afgewerkte pastorijwoning met apart 
bijgebouw van ca. 110 m2. 

Vg Gvkr Gvv EPC 146kWh/m2

€ 725.000

ZOERSEL
Sniederspad 43
Dichtbij het centrum van Halle ligt 
deze te renoveren woning met 3 slpks 
op een perceel van 1.560 m2.

Vg Wg Gvkr Vv EPC 605kWh/m2

€ 299.000

WESTMALLE (MALLE)
Antwerpsesteenweg 205 2
In de dorpskern van Westmalle, ligt dit 
instapklaar en lichtrijk 1-slaapkamer 
appartement van ca. 68 m2 in een 
kleinschalig gebouw.

Vg Wg Gvkr Gvv EPC 93kWh/m2

€ 225.000

WUUSTWEZEL
Achter d’hoven
Schitterend penthouse van 141 m2 met 
ruim zonneterras, gelegen op de 2de

verdieping in een nieuwbouwproject, 
op rustige doch centrale locatie in. 

Vg Wg Gvkr Vv EPB in opmaak 

€ 390.000

WUUSTWEZEL
Boomgaard
Drie moderne, nieuwbouw woningen 
met min. 3 slaapkamers, gelegen op 
een rustige, kindvriendelijke locatie in 
het centrum van Wuustwezel.

Vg Wg Gvkr Vv EPB in opmaak 

VANAF € 299.000

HOOGSTRATEN
Moerstraat 6
Casco kantoor- of praktijkruimte, 
gelegen op een uitstekende locatie in 
het centrum van Hoogstraten.

Vg Wg Gvkr Gvv EPC NVT 

VANAF € 150.000

KAPELLEN
Kalmthoutsesteenweg 10
Te renoveren woning met 4 slpks op 
een perceel van 451 m2 in het centrum 
van Kapellen. 1ste verdieping reeds 
gerenoveerd.
   
Vg Wg Gdv Gvv Gvkr EPC 435kWh/m2

€ 325.000

ERA OPEN 
HUIZEN DAG

Bezoek 
van 12u30 - 14u00

ERA OPEN
HUIZEN DAG
NIEUWBOUW

Bezoek 
van 11u00 - 13u00
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VILLAPROJECT
Brasschaat,  Zegersdreef 82-84

 03 646 66 55

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

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

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

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


