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SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN
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Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  L E N T E  -

schilderwerk !   

Christoph

GEZOCHT
ervaren

ploegbaas
en 

schilders

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. 30/03/2020

OPENDEURDAGEN

Op de

hele nieuwe col-

lectie

-10%
KORTING

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

MENU:
• Tomatensoep met balletjes.
• Zalm met gnocchi en
 mediteraanse groentjes.
• Salade met kippendijen,
 zoete aardappel, broccolli
 en sesamdressing.
• Pasta van de maand:
 Pasta pesto met kip.

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATISDAMES

HEREN

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    -    Dinsdag: Merksem
Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

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

Broodjes • Take-Away • Koffi  e & Snacks

Openingsuren: maandag tot vrijdag: 7.30u. tot 16.30u.
Zaterdag, zondag en feestdagen gesloten.

Bredabaan 483 • 2930 Brasschaat • 0465 027 069

Uw
stoffenwinkel !

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

NIEUWE COLLECTIE

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

SLIMWAY ACTIE: 
OPEN OP WEEKDAGEN!

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

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

‘t AfslankHuys
de workout met garantie

SLIMWAY ACTIE: SLIMWAY ACTIE: 
OPEN OP WEEKDAGEN!OPEN OP WEEKDAGEN!NU OOK 

MET

INFRA-

BOOSTER 

Enkel voor

nieuwe klanten

Ook te Aalter, Aarschot, Aartselaar, Antwerpen, Brugge, Beerse, Ook te Aalter, Aarschot, Aartselaar, Antwerpen, Brugge, Beerse, 
NU OOK ONLINE SHOP WWW.SLIMWAY.BE

€ 75 aankoop producten =
extra gratis sessies op je kaart t.e.m. 31/3



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

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)

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

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

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

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

GESLOTEN op zondag & feestdagen

Op zoek naar 

LEUKE COLLEGA’S 
met ervaring. 

Contact: 0495/57.63.41 
info@gevaert-bvba.be • www.gevaert-bvba.be

Gratis offerte aanvraag.

INSTALLATEUR
sanitair - verwarming 

ventilatie - groene energieJaak Coveliersstraat 7
2170 Merksem

Dat onze tumblers Categorie A en B na keihard trainen in goede 
doen zijn, bewezen ze op de Provinciale Voorronde 2 van 7 en 8 mei 
2020 te Essen. Ze stonden daar dan ook verdiend op het podium:
Tumbling B: Goud voor Elise Julien in Categorie 13 jaar M.
Tumbling A: Zilver voor Dylan Verboven: Categorie 15-16 jaar J.
Beide gymnasten selecteerden zich ook voor de komende Vlaamse 

ook aan hun trainers! Ook onze andere gymnasten wensen we nog 
veel succes op de komende wedstrijden! www.acro2gym.be

TUMBLINGGYMNASTEN ACRO 
II GYM TOP OP PROVINCIALE 

VOORRONDE ANTWERPEN

 

 

 

03 663 44 53 - WWW.PUREPAUZE.BE - 
PURE PAUZE MAAKT DEEL UIT VAN OLO VZW: WWW.OLO.BE

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
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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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Dak herstel./vernieu-
wen,  ka rwe ien ,  i so -
la t i e .  0489 /717  125 

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 
Mag oud zijn. 0495 529 527 
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Shop 24/7 op

Open woe - za: 10u-18u
Bredabaan 225 - Brasschaat

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Nieuw bij

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

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.

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER

Restauratie & Herstelling

2930 Brasschaat

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

Gevraagd:
VERKOOPSTER

voltijdse betrekking, 
ervaring gewenst.

Bakkerij Van Hunsel
03/645 04 47

Zaaien  van n ieuwe 
gazons, gratis offerte. 
0487/715 534

Brasschaat-Driehoek 
heeft een nieuwe tand-
arts, Simons Alexander. 
Voor afspraken bel 03/651 
30 28, iedereen is welkom

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

Patineren en schilderen 
van al uw kleine meube-
len. Bel 0496/456 802

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Alle bestratingswerken 
Marlux betonklinkers van-

0487/715 534

Te huur ondergrondse 
staanplaats Wuustwezel. 
0473/992 301

Te huur: gerenov. app. 
Bbn 445 2v. Centr. Br. 
grote living, 2 slpk, nwe 
gr. keuken, lift, bdk, bad/
douche, terras vl licht. 
Graag rustige pers. €850/
mnd. 0474/409 223 of 
03/651 31 89

LP’s 45t, ik koop uw col-
lecties jazz, pop, ect. Ook 
cd’s, strips, boeken, pick-
ups. Beste prijs. 
0475/376 496
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Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 

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

Filip Meyvis 
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GARAGE FRIJTERS BVBA
ESSENSTEENWEG 82                KAPELSESTRAAT 128
2920 KALMTHOUT                            2950 KAPELLEN

www.garagefrijters.be

OPEL GARAGE FRIJTERS 
te Kalmthout en Kapellen 

zoekt voor uitbreiding 
van de activiteiten

Geïnteresseerd om ons team te vervolledigen 
stuur uw cv op lander@garagefrijters.be  

ADMINISTRATIEF BEDIENDE 
voor de carrosserie

 CARROSSERIEMEDEWERKER 
met ervaring

 BEIDE VOOR DE VESTIGING KALMTHOUT 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

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

Bomen- en Plantencentrum

LUYCKX
Grote keus in:

Bomen en heesters • containerplanten • rozen in vele soorten en vormen
klimplanten • haag- en dwergconiferen • vaste planten • bos- en haagplanten 
fruitbomen in vele soorten en vormen • gazonzaden • gazon- en plantmest-

Openingsuren:

Alles uit eigen kwekerij ... onklopbare prijzen.

Méér dan 100 j. een vertrouwd adres !!!

Antwerpsesteenweg 41, Wildert-Essen
Tel. 03/667 49 61 - Fax. 03/667 77 76

www.boomkwekerij-luyckx.be     info@boomkwekerij-luyckx.be

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

NATUURFOTOTENTOONSTELLING
Voor de 4de keer stelt BVNF (Bond Verantwoorde Natuurfo- 60 jarige man zoekt lieve 

Tuinwerken Kanora:
aanleg, renovatie, 

onderhoud van tuinen, 
snoeiwerken, ontmossen 

-

ronny.kanora@telenet.be

Te koop gevraagd: Oude 

  

Te huur 
-

lift+water inb., grote living, 
keuken,badk. Slaapk.
dressing of bureel, balkon 

Goedkoop snoeien en 
-

deren van coniferen en 

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 

-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 

www.info-coronavirus.be/nl/



Brasschaatse Film,     Nr. 11,    11-3-2020  5

-30%
op alle verf !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERFACTIE !
SPECIALE 

Van WOENSDAG 18 MAART  t.e.m. ZATERDAG 21 MAART

Uitgezonderd houtbescherming en testers.

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

MAANDAG - ZATERDAG: 9u.-18u. 

op het volledige 
assortiment

HOUTBESCHERMING

-20%-20%
op het volledige 

assortiment
HOUTBESCHERMING
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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!

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

WINKELMEISJE
Broodjesbar Philypain 

is op zoek naar gemotiveerd

Meer info in de zaak voor 11u. of op 0473/671 656
Kaartseplein 1 - 2930 Brasschaat

Om ons team te versterken van maandag t.e.m. vrijdag.
Ervaring is een pluspunt maar niet vereist,

Leeftijd is onbelangrijk.
Uren goed combineerbaar met schoolgaande kinderen.

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…

TE HUUR - ZUID TENERIFE

Zorg dat je immuun wordt tegen alle virussen en optima-
liseer je gezondheid en vooral je immuunsysteem door je 
“jodiumpeil”  te opimaliseren en je “negatieve ionen” terug 
op pijl te brengen (lees hierover op Google!). 

Dit kan op een appartement op de 1ste linie aan de 
Zuid-Oostkust te Tenerife aan de Atlantische Oce-
aan met de zuiverste lucht ter wereld, vol negatieve ionen 
via de passaatwinden, die rollen over de zee!

Nog enkele appartementen vrij vanaf april aan prijzen bui-
ten alle concurrentie! Prijs 845 Euro/maand.
Voor alle info: patrick@vannoten.net

Vrachttaxi: hulp bij ver-
huizen, meubeltransport, 
levering vanuit bouw-
markt, afhaling bouwafval. 
0493/357 614

Gevraagd:  A l le  wa-
gens, jong/oud, onge-
acht welke staat (schade, 
...) Erkend autobedrijf! 
Tel. 0476/749 178

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. €47, 2 pers. €80 
a. huis met voetmassa-
ge, evt. vernis. Ingegr. 
nagels, eksterogen, lak, 
kalknagels. Manicure € 
25. 40 j. Ervaring, enkel op 
afspraak, evt. weekend. 
0496/908 029, Eva Strijbos

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

Afloop verstopt of je 
kraan kapot, bel nu Klus 
& Zo 0499/103 000

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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

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

Wij zijn op zoek naar 
een enthousiaste, 
gemotiveerde thuis 
verpleegkundige,op zelf-
standige basis, in hoofd 
of bijberoep om ons team 
te komen versterken. Heb 
je interesse? Bel ons dan 
snel op 0495/ 899.691!

TE KOOP 8 PIT 
GASFORNUIS EN 

2 OVENS RUBBENS 
IN NIEUWSTAAT.

Pr.ov.t.k. moet weg. 
0477/525 485

Z

Profes. elektr. werk, alle 
projecten. 0465/993 577

TUitverkoop:  verza-
meling horloges, klok-
jes, Sabena horloges, 
Jaeger-Lecoutre klokje. 
Willy Staeslei 40, Maria-
burg. Tel. 03/664 28 74

Te koop  Resto Sala-
mander inox perf. Elektr. 
0477/525 485

Uitverkoop: verzameling 
juwrelen; goud, zilver, fan-
tasie, halssnoeren, arm-
banden, ringen, oorbellen. 
Willy Staeslei 40, Maria-
burg. Tel. 03/664 28 74

Te koop combisteamer 
perfecte staat, inox op 
gas 6 lagen. Doe bod, 
moet weg. 0477/525 485
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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

ZIT-ACTIE
KRIJG BIJ AANKOOP VAN STOELEN, SOFA’S, BARKRUKKEN, ETC.

15% VAN JE AANKOOPBEDRAG IN EEN GIFT VOUCHER

steunt startende handelaars

BAKKERIJ

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

PATISSIER
VOLTIJDS

Wij zoeken voor 
onze vestiging:

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

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

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

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

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

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

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

Tuinwerk, schilderen bin-
nen en buiten, klusjes en 
poetsen, strijken. 03/457 
33 20 of 0031 658 766 821
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Een brunch, een gezellige ontmoeting in een aangenaam 
kader met fairtrade- en streekproducten.. 
Spek en eieren - chili con/sin carne - verse broodjes 
en croissants -  slabuffet - hesp en kaas - fruit - pastasalades
dessertenbuffet - frikadellenkoek met  krieken, 
vegetarische en veganistische salades. 
Koffi e, thee en water zĳ n inbegrepen.   
Dranken fruitsap, cava, rode & witte wĳ n, bieren 
zĳ n verkrĳ gbaar aan democratische prĳ zen.            

zondag 26 april 2020 van 11 tot 14 uur
d'Ouwe Kerk, zaal Tĳ l Lage Kaart 644
 
4-15 jaar: € 9       + 15 jaar: € 16

INSCHRĲ VEN:  
stuur een mail naar hallo@brasschaat2012.be met 
vermelding van je naam, het aantal personen aan € 9 en 
aan € 16 én stort het verschuldigde bedrag onmiddellĳ k 
op het rekeningnummer van Brasschaat 2012:  
BE23 0682 3209 8391 met volgende vermelding 
"inschrĳ ving Brasschaat Bruncht + uw naam".

BRASSCHAAT BRUNCHT!

Jos Tilborghsstraat 57 - Kalmthout-Nieuwmoer
Tel. 03/677.10.26
www.guva.be

*  

10%*

Batibouw 
promo

Quick•Step®  Parquet

VANAF 29/02/2020
T.E.M. 31/03/2020

* Enkel geldig op volgende collecties: Massimo, Imperio, Palazzo, Castello, Variano, Intenso, Disegno
Actie niet cumuleerbaar. Actie enkel geldig bij deelnemende winkelpunten, zie www.quick-step.be

BATIBOUWKORTING!
tot 31 maart 2020

• Massieve parket
• Legklare parket
• Laminaatvloeren
• Legklare kurk

• Wand- en plafondpanelen
• Vinylparket (NIEUW)
• Plaatsing door eigen
 vakmensen

Kwaliteitsmerken zoals:

Slagerij De Deken
Ben jij onze 

enthousiaste poetshulp 
die orde en netheid belangrijk vindt?!

Soliciteer dan nu bij Slagerij De Deken Te Brasschaat  

tel 0477/469 972 
Het team ontvangt je met open armen. Flexi-job welkom

Sinds 2014 is er een spitstrook aangelegd aan de E19. Het tra-
ject van Merksem tot aan afrit Sint-Job verloopt hierdoor vlotter 
met tijdswinst voor de automobilist. Spitsstroken zijn een be-

kan zo’n extra rijstrook zorgen voor een hogere wegcapaciteit 
en daarmee de verkeersdoorstroming op de snelweg verbete-
ren.
De spitsstrook op de E19 wordt in normale omstandigheden 
opengesteld op werkdagen tussen 14u en 20u (maandag tot 
donderdag) of tussen 12u en 20u (vrijdag). Het Agentschap We-
gen en Verkeer (AWV) kan, wanneer de omstandigheden dit 
vereisen, hiervan afwijken. 
Uit een schriftelijke vraag van Katrien Schryvers blijkt dat er 
voor de E19 gemiddeld een 30-tal afwijkingen per jaar zijn. De 
spitsstrook wordt dan op andere uren opengesteld omwille van 
grote verkeersdrukte, wegenwerken of slecht weer. Af en toe 
gaat de spitsstrook later of niet open, meestal omwille van een 
technisch defect of een obstakel op de weg.
“Het nut van de spitsstrook is al meermaals bewezen. Wij zijn 
vragende partij om ook een spitstrook aan te leggen in de om-
gekeerde richting, naar Antwerpen. Het sluipverkeer in de om-
liggende gemeenten is de laatste jaren zeer sterk toegenomen. 
Enkel een verhoging van de capaciteit van de autostrade kan 
het sluipverkeer doen afnemen” zegt gemeenteraadslid Dirk de 
Kort.

30 AFWIJKINGEN PER JAAR 
OP SPITSSTROOK E19

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

gommen, logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.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
Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

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

€ 8,5 p/u. 0484/282 857

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

Te koop stripreeksen, 
0486/503 194

Verkoop- of verhuurklaar 
zetten.
& Zo 0499/103 000

Te huur bergstraat 10 

2slpk. Inger.keuken, grote 
living, badkamer+dou-
che-garage. € 700 onm.
vrij  tel 0470/313 126

Alle dakwerken, Axie 
0494/642 965

Voor een klus groot of 
klein 
zijn. 0499/103 000

Paardenstal te huur: 
op luxe pensionstal te 

nen- en buitenpiste vol 
pension, aan bos met 
mogelijkheid tot weide 
(zelf brengen & halen). 
Meer info 0476/307 982

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

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

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

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

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & C

www.denys-co.be
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TULPENACTIE
€ 12.95 voor 50 stuks (1 pak)

Geldig van 16.03.20 tem 22.03.20 of zolang de voorraad strekt.

by Sylvie Van Gastel

                        ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN Blijf zelfstandig in de badkamer!                             Wil je terug genieten van een ontspannend bad…?                                              Kies dan voor een betrouwbare badlift   € 499.99 
   Gratis THUIS UITPROBEREN     Betrouwbaar = 5 jaar garantie 
                                    

BREDABAAN 469  Wuustwezel  03  66 999 60                
Din- Woe- Don- Vrijdag 14-18u  

                                       Zat 10.30-15.00u  of op afspraak 

SLUITING DIENSTENCENTRA TEN 
GEVOLGE VAN HET CORONAVIRUS
De Vlaamse overheid vraagt om de lokale dienstencentra te 
sluiten vanaf 12 maart 2020 tot en met 13 april 2020. Dat heeft 
verregaande gevolgen.  Alle activiteiten en cursussen kunnen 
in deze periode niet doorgaan.  We kunnen ook geen warme 
maaltijden serveren.  Onze ontmoetingsruimte / cafetaria dient 
gesloten te worden. Er kunnen wel warme maaltijden aan huis 

een dieetmaaltijd (soep + hoofgerecht).  U kan dit telefonisch aan-

levering bij u thuisbrengt.  We hebben dan volgende gegevens 

Vanaf wanneer en voor welke dagen u warme maaltijden wenst 
-

evolutie van opening of sluiting van de lokale dienstencentra kan 
u de media volgen of www.brasschaat.be 
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welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert – Verrijdt te Schoten en Rustenborg te Wijnegem, en dagverzorgings- 
centrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als 
kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een 
aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien als een partner in de zorg. Het 
aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan. 
Dit betekent dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op 
de nodige zorg. In deze relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen: het gevoel en 
verlangen iemand te zijn en het gevoel en verlangen aanvaard te worden zoals men is. 

Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar een (m/v):

FACILITAIR COORDINATOR
Campus Schoten • voltijds 
 
Functie: Als facilitair coördinator organiseer en houd je toezicht op de facilitaire diensten, bestaande uit de 
schoonmaak en de hoteldienst op de campus Schoten. Enerzijds organiseer je de schoonmaak van het woonzorg-
centrum, dagverzorgingscentrum en de lokalen van de technische dienst. Anderzijds organiseer je de hoteldienst, die 
verantwoordelijk is voor de bestelling en de distributie van de maaltijden op de afdelingen. Tot slot ben je de eerste 
contactpersoon met de externe wasserij en de chef-kok van de catering. 
 
Ons aanbod: • Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving • Een voltijdse job met een contract van onbepaalde 
duur • Een brutomaandsalaris op niveau B1 – B2 – B3 met een minimum van € 2.460,78 en een maximum van  
€ 4.146,34. Het aantal meerekenbare jaren voor het bepalen van het salaris is afhankelijk van het aantal jaren relevante 
beroepservaring, gepresteerd zowel in de publieke als in de privésector en als zelfstandige • Gratis hospitalisatieverzekering 
met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement 
openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer • Maaltijdcheques van € 6,5 • 26 dagen vakantie en 11 feestdagen.

Interesse? Meer informatie kan telefonisch aangevraagd worden op het telefoonnummer 03/288.20.06 of 03/288.20.07 
of via mail personeelsdienst@wzgvoorkempen.be. Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten 
van harte welkom op 7 en 8 april van 14 u tot 17 u en zaterdag 18 april van 10 u tot 12u. Loop even 
binnen en de campusdirecteur staat klaar om de boeiende functie van facilitair coördinator concreet 
toe te lichten plus een rondleiding in het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum. Kom je 
liever op afspraak (ook tijdens de weekends): het volstaat om contact op te nemen met de campus-
directeur, de heer Jean Van Humbeeck. Deze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op 
03 680 05 63 of op het volgende mailadres: jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be

Solliciteren? Richt je je sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een kopie van het gevraagde diploma, 
aan Woonzorggroep Voorkempen, tav personeelsdienst, Koolsveldlaan 94 te 2110 Wijnegem. Dit kan per post, tegen 
ontvangstbewijs, of via e-mail: personeelsdienst@wzgvoorkempen.be. We verwachten de kandidaturen 
uiterlijk op 15 april 2020. De datum van ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de 
kandidatuur is ingediend. De kandidaten die slagen voor de selectieproef, en niet onmiddellijk worden aangeworven, 
worden opgenomen in een wervingsreserve met een duurtijd van 2 jaar. Zij worden bij latere vacatures gecontacteerd.

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

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Medische pedicure Eline 
Vanaf €30 aan huis, kalk-
nagels behandelen, inge-
groeide nagels, ekstero-
gen. Gellak op handen en 
voeten. Praktijkruimte cen-
trum brasschaat Tel. voor 
afspraak op 0499 693 661

Te huur: GLV app. Oude 
Hoeveweg, Ing. Kkn., 
apart WC, 2 slpk., bad-
kamer met bad, onder-
grondse autostaanplaats. 
HP 875 € + 100 € kosten. 
GSM 0475/89 84 86 

Opruimen van inboedels, 
leegmaken huis, apparte-
ment, magazijn. Gratis prijs-

Twijfel zeker niet om ons 
te contacteren,indien u uw 
wagen wenst te verkopen. 
*Snelle en correcte afhan-
deling *Ook met schade of 
zonder keuring *Contante 
betaling *Steeds bereik-
baar(7d7 en 24h/24h) 
TEL:0476/34.58.00 

Freelance assistente 
helpt kinderen, parti-
culieren, zelfstandigen 
en bedrijven : gespecia-

administratie alsook leer-

Contact : Doris - 
+32 475 56 30 55

Postzegels en post-
kaarten te koop 
gevraagd,verzamelingen 
of restanten. Voor info 
0485 665 076

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

Renovatiewerken van 
A tot Z schilderwerk bin-

gyproc, parket, terras, 
ramen, isolatie. 
Gsm 0484/100 359
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Algemene houthandel  I  Binnendeuren
Parket & laminaat  I  Maatkasten in bouwpakket
Terras- en gevelbekleding

Kom onze VERNIEUWDE SHOWROOM ontdekken op 21-22 MAART  
van 10 u tot 17 u en geniet van onze OPENDEURACTIES

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



parkbodeactueel

Doe de woonte

Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen Brass
Thuis in de Toekomst. Via deze online woontest gee
jouw gemeente info over hoe je graag wil wonen. 
Zo maken we samen plannen voor de toekomst. Bov
dien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van m

Hoe we wonen verandert razends
Wat er allemaal anders wordt, is 

altĳ d even duidelĳ k.

Nieuwsgierig? 
Doe de test op thuisindetoekomst

Bataljon Artillerie 
ontvangt medailles

Op woensdag 1 april om 14 uur vindt op het Armand 
Reusensplein een medailleparade plaats. Die brengt 
hulde aan de militairen van het Bataljon Artillerie die 

actief waren tĳ dens diverse operaties.

Defensie ondersteunt met Operatie 
Vigilant Guardian de politie sinds 
januari 2015 met militairen die bij 
allerlei incidenten kunnen ingrijpen. 
In maart 2016 werd daarbovenop  
Operatie Spring Guardian opgestart 
om de politie te helpen bij de 

vernieuwd r
voor Bran

De burgemeesters van de 
actief is, hebben een ver
Zo wordt nu voor iederee

komt en voor we

beveiliging van nucleaire installaties. 
Door deze operaties voelt de bevolking 
zich veiliger en krijgt het een beter 
inzicht in het beroep van soldaat. 
Buiten de Brasschaatse militairen 
die aan deze operaties meewerkten, 
krijgen ook de collega’s die afgelopen 
jaar deelnamen aan Enhanced Forward 
Presence (Litouwen) een medaille. 
De medailles zijn een blijk van 
waardering voor de geleverde inzet 
tijdens deze operaties.

Na de medailleparade leggen ook nog 
enkele jonge militairen hun eed af.

meer info
www.bataljonartillerie.be/2019/ of www.facebook.com/BEBataljonartillerie/

De plechtigheid, muzikaal 
opgeluisterd door de Koninklĳ ke 

Muziekkapel van de Marine, 
duurt ongeveer een uurtje. 

Het vernieuwde retributiereglement 
geldt tot eind 2025. Je kan het 
volledige document raadplegen via 
de website van Brandweer Zone 
Rand. Voor het verwijderen van 
een wespennest, eender waar die 
zich bevindt, rekent Brandweer 
Zone Rand vanaf nu een vaste kost 

van 40
van ke
ingesto
dakgot
als dat
onderh
Wie be
na sto
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Brasschaat start 
met ploggen

Brasschaat pakt zwerfvuil digitaal aan. 
Via de app WePlog kan iedereen eenvoudig 

zwerfvuil ruimen of ploggen. Ontdek ook  welke 
straten in jouw buurt al schoongemaakt (geplogd) 

werden. Voor de gemeente is het een handige 
tool om tĳ d en middelen te besparen.

In Brasschaat zijn enkele zwerfvuilvrijwilligers 
spontaan van start gegaan met de app van zodra ze 
de voordelen ervan leerden kennen via Facebook. Eén 
van die geëngageerde vrijwilligers is Luc Vermeersch: 
“Die nieuwe app is superhandig. Zo kunnen we 
daadkrachtig aan de slag met al onze vrijwilligers en 
zitten zowel gemeente als vrijwilligers op één lijn. 
Want ook de gemeente kan met deze app zien waar 
er al opruimbeurten geweest zijn. Dan kunnen zij op 
andere plaatsen aan de slag. Een mooie synergie.”

meer info
www.weplog.be  

retributiereglement
ndweer Zone Rand

21 gemeenten waarin Brandweer ZoneRand 
rnieuwd retributiereglement goedgekeurd. 
en duidelĳ k wanneer de brandweer gratis 

elke interventies een factuur volgt.

0 euro aan. Het leegpompen 
elders of het weghalen van 
orte schouwen of losgekomen 
ten zijn betalende interventies 
t gevolgen blijken van slecht 
houd. 
eroep doet op de brandweer 
rmschade zal een factuur 

ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan 
het wegzagen van omgevallen bomen 
of het leegpompen van een kelder na 
wateroverlast. In de meeste gevallen 
zijn mensen hiervoor verzekerd via 
hun brandverzekering en kunnen ze de 
kosten recupereren. 

De app WePlog is eenvoudig en houdt anoniem data 
bij over elke plogbeurt. Alle gebruikers zien via een 
kleurcode waar er in hun buurt recent geplogd werd 
en welke straten nog een opruimbeurt moeten krijgen. 
Een leuk extraatje is dat je als gebruiker ziet hoeveel 
kilometer je al geplogd hebt.

Met de app ontstaat een groeiende community 
van mensen die zelf actie ondernemen tegen 
zwerfvuil.

 13
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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

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

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

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

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

TE KOOP

GSM: 0475/59.59.41
www.immocorbati.be

De Vis 82: Goed gele-
gen mooi afgewerkte HOB 
bestaande uit: woonkamer 
67m², open keuken 4slpk,-
badkamer,ruim terras,  ga-
rage en grote tuin! Vg, Gdv, 
Wg, Gvkr    € 435.000 

Woning 2930 
Brasschaat

(EPC: 196 kWh/m²jaar)

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

 0484 782 567

TERUG CINEMA IN DE POLYGOON
Vanaf september terug cinema in De Polygoon (voorheen De 

nen? Word dan Vriend van De Polygoon. Kijk op www.depolygoon.
com/poly-movie. Samen gaan we ervoor! 

KFC BRASSCHAAT 
ZOEKT BENJAMINTJES

KFC Brasschaat zoekt Benjamintjes om te leren voetballen, ben je 
geboren in 2014 of 2015 en 4,5 jaar oud? Kom het dan proberen. 
Elke woensdag vanaf 13u15 tot 14u30 op het kunstgrasveld B 
terrein in het gemeentepark van de gemeente Brasschaat nabij 
de Hemelhoeve en basketbalvelden. Inlichtingen: kfcbrasschaat@
gmail.com of Frans Van Bergen: 0477/575 411
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03 225 50 00 info@goetstouwers.be
Brasschaat Lage Kaart 382

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAATBRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRECHT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

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

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

SCHOMHEIDE 6
Leuke vrijstaande bebouwing op mooi perceel 
grond van ca. 2845 m² voor verblijfsrecreatie. 
Bestaande uit leefruimte, keuken, badkamer met 
apart toilet en 2 slaapkamers. Houten berging of 
garage. Aangename ligging nabij E10- plas op 
kleine afstand van het Centrum. Mogelijk naastge-
legen perceel van 2845 m² bij te kopen. EPC: 1442
€ 145.000

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

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

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

SCHOTEN
NEERHOEVE 25
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-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

eigendom verkopen?
GRATIS SCHATTING
REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG

 VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

VERKOCHT

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

O
P

E
N

B
A

R
E

 V
E

R
K

O
O

P

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 21/03 tussen 14.00-16.00u en donderdag 
26/03 tussen 13.00-14.30u

2E ZITDAG OPENBARE VERKOOP VAN

LANDHUIS
MET TE RENOVEREN BIJGEBOUWEN EN STALLINGEN

VOORLOPIG TOEGEWEZEN VOOR DE SOM VAN € 257.000
DEFINITIEVE 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
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TE KOOP Mariaburg Nieuwbouwproject (schriek 268)

kĳ k op onze site voor de beschikbaarheid 
www.q-immo.com of contacteer ons 0473/403.454

Nog 6 BEN-appartementen: 4 x 2-slpk / 2 x 1slpk

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

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

Wesley Reestman

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

Te huur:

4°V, nieuwe kkn + bdkr met 

€685/mnd. 03/652 17 12

Ingrijpende riolerings- 
en wegenwerken op 

Voshollei
Normaal gezien begonnen op 
16 maart ingrijpende werken 
aan de Voshollei in Brasschaat. 
Maar wegens de aanhoudende 
regen zijn de werken uitgesteld 
tot 30 maart. Vanaf 30 maart 
wordt het regenwater van het 
afvalwater gescheiden in de 
Voshollei, nutsleidingen ver-
vangen en worden over de hele 

aangelegd. Deze werken geven 
enige tijd hinder voor de bewo-
ners en de scholen in de buurt. 
De werken zijn ingedeeld in drie 
fases. Voor de verschillende fa-
ses zijn de nodige omleidingen 
voorzien. Meer informatie op: 
www.brasschaat.be/werken-
voshollei

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  

markt 27. Tel. 03/233 24 

Investeer €25.000 

teren.be

Te  koop  gevraagd: 

Tel. 0475/622 978

BOXEN EN MAGAZIJNEN

vanaf 35€/maand.

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

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN 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

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.

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

Houtskeletbouw

Aanbouw / Bijbouw

Gyproc- en bezettingswerken

Vloer- en tegelwerken

Schrijnwerkerij

Totaal-projecten

BUILDING THE HOMES OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@verbolux.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

VerboLux

OOK BRASSCHAAT ONTSNAPT NIET AAN HET CORONAVIRUS
Gemeente neemt extra maatregelen, waaronder totaalverbod op evenementen

We worden sinds enkele weken geconfronteerd met een nieuw virus, Covid-19, alom gekend als het Coronavirus. Het virus ver-
spreidt zich over de hele wereld, dus ook Brasschaat ontsnapt er niet aan. De federale en Vlaamse overheid volgen de situatie op 
de voet en bieden de meest recente informatie aan via  www.info-coronavirus.be/nl/. Volg de beschermingsmaatregelen die op deze 
website vermeld staan. Paniek is niet nodig, gebruik vooral je gezond verstand. Brasschaat neemt extra maatregelen om de versprei-
ding van het virus tegen te gaan. Wie alle maatregelen wil weten, surft naar www.brasschaat.be/coronavirus. De meest ingrijpende is 
het annuleren van alle evenementen* tot en met 3 april 2020. Vallen niet onder de regeling: private feesten of evenementen** zoals 
een tuin-, communie- of familiefeest. Organisatoren kunnen een afwijking aanvragen op dit verbod. De waarnemend burgemeester 
kan een afwijking toestaan op basis van een opgelegd geheel aan maatregelen om elk risico op besmetting te voorkomen.

al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers op gebied van feesten, kermis, sport, kunst, cultuur op de openbare weg en/of 
op openbaar of privaat terrein. Voorbeelden zijn fuiven, gemeente- en wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, braderij, markten, 
sportmanifestaties… 
**Een feest of evenement is privaat wanneer er een persoonlijke band bestaat tussen organisator en de aanwezigen. Er moet ge-
werkt worden met een persoonlijke uitnodiging.
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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

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Diane Viciot is op vrĳdag 13 maart 100 geworden. Diane 
verblĳft in Woonzorgcentrum Salvé. Ze werd geboren in 
Antwerpen en bracht haar jeugd door in Bassevelde in 
het Meetjesland. Ze heeft vier kinderen waarvan er één 
intussen is overleden, 11 kleinkinderen en 12 achter-
kleinkinderen.
Diane kende een leven dat getekend werd door regel-
maat en structuur. Het begon nochtans niet bĳzonder 
rooskleurig voor Diane. Toen ze twee jaar oud was, 
gingen haar ouders uit elkaar. Diane kwam terecht in 
een pleeggezin in Bassevelde. Daar verbleef ze tot haar 
twaalfde. Daarna kon ze bĳ haar oom en tante in Gent 
intrekken. Toen haar oom overleed, kwam ze bĳ een 
Franstalig gezin in Gent terecht. Daar leerde ze koken 
en het huishouden doen. Ze sprak vlot Frans. 
Op een bepaald ogenblik leerde ze haar toekomstige 
man kennen, Kamiel Scheir. Kamiel kwam uit een gezin 
met 14 kinderen.
In 1951 kwam het koppel in Brasschaat wonen, in de 
Van de Wiellei. Kamiel werkte zeer hard zodat de kinde-
ren naar school konden gaan. In 2002 overleed Kamiel. 
Diane bleef nog tot haar 97ste zelfstandig in haar huis 
wonen. Dat was mogelĳk door de hulp die ze kreeg van 
onder meer de buren. Ze had altĳd een mooie altstem 
waarmee ze in het Arthur Verhoevenkoor zong. In 2017 
kwam ze in Salvé terecht en daar zette ze haar gestruc-
tureerde leven verder.
“Ik sta op om 7.15u. In de voormiddag neem ik deel aan 
de Rummikub. Dat doe ik in de namiddag nog eens. Na 
het avondeten kĳk ik nog naar “Thuis” op tv en dan ga 
ik slapen”, zo overloopt Diane haar dag.
Volgens de kinderen Monique en Etienne heeft Diane 
altĳd een sterk doorzettingsvermogen gehad. “Ze is 
zeer intelligent, rationeel en gedisciplineerd. Ze heeft 
ook altĳd zeer gezond geleefd. Zo ging ze vaak over-
winteren in Benidorm. Later ging ze nog twee keer per 
jaar naar Blankenberge. Ze deed vroeger altĳd alles 
met de fiets”, zegt oudste zoon Etienne. 

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

Te huur: Gerenov. app., 
Bredabn 209 Centr. Br., 
3°V, nieuwe kkn + bdkr met 
inloopd., 2 slpk, lift, living, 
€700/mnd. 03/652 17 12

Te huur: Gerenov. app., 
Bredabn 209 Centr. Br., 
4°V, nieuwe kkn + bdkr met 
inloopd., 1 slpk, lift, living, 
€685/mnd. 03/652 17 12

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

Gevraagd: Toergast ijs-
ronde omgeving Antwer-
pen. 0479/268 666

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

O n t r u i m i n g e n  v a n 
h u i s - a p p . - m a g a z i j -
nen, enz. Bel Klus & Zo 
0499/103 000

Gezocht: appart. 1 slk te 
huur, gelijkvl. of lift in Bras-
schaat. Tel. 0486/761 114

Schilder/behangwerken 
aan goede prijs, Sigma-
verf. Huizen, appartemen-
ten, traphal. Ramen/deu-
ren. Binnen en buiten. Op 

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

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

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

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

Klus & Zo voor elk werk. 
25 jaar ervaring in renova-
tie. Tel. 0499/103 000
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Bel 03 385 83 95 of mail info@aaamichaels.be ons voor een vrijblijvend bezoek.

Neem een kijkje op onze website www.aaamichaels.be voor alle actuele informatie en realisaties.

Als zonwering “echt mooi” moet zijn!!!

ZONWERING - TERRASOVERKAPPINGEN - SCREENS

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

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

BRASSCHAAT  BRUNCHT !
BRASSCHAAT 2012 organiseert op zondag 26 april 2020 van 11 tot 15 uur BRASSCHAAT  

in een aangenaam kader met fairtrade- en streekproducten . Prijs: 4-15 jaar: € 9 + 15 jaar: € 16.
Er is een kinderanimatiehoek en er zijn dranken aan democratische prijzen. Inschrijven? Stuur ons 

schaat 2012: BE23 0682 3209 8391 met vermelding “inschrijving Brasschaat Bruncht! +  uw naam”.
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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

Meer dan 90 bewoners van de wijk Kaart schreven zich in voor de 
workshop mobiliteit die de gemeente organiseerde op donderdag-
avond 5 maart. De wijk kent wel enkele heikele mobiliteitspunten 
en daarom is men op zoek gegaan naar een langetermijnvisie om 
de veiligheid en verkeersleefbaarheid voor de wijk te garanderen. 
De gemeente wilde daarom samen met haar bewoners aan de 
slag gaan om mogelijke oplossingen te vinden. Een knap staaltje 
van participatie en co-creatie tussen gemeente en haar bewoners. 
De bewoners werden verdeeld over 8 werktafels waardoor er aan 
elke werktafel een goeie mix was van bewoners uit verschillende 
straten. Mobiliteit is immers geen probleem van één straat maar 
van een hele wijk. Door een dialoog te creëren met mensen uit 
verschillende straten, werden mensen bewust van elkaars pro-
blemen en oplossingen. Een maatregel voor de ene straat heeft 
misschien een grote impact op een naastgelegen straat, of mis-
schien de hele wijk. Door met elkaar in gesprek te gaan, werden 
burgers zich hiervan bewust. Daar gingen ze aan de slag samen 
met een moderator. Elke werktafel formuleerde voorstellen om de 
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de wijk te verbete-
ren. Gaande van het inrichten van éénrichtingsverkeer, straten 

de problematiek Albert Heijn. Ook het inrichten van zone 30 voor 
heel de wijk was één van de suggesties. Aan elke werktafel wer-
den de problemen in verband met Albert Heijn ook benoemd. Dit 
leeft heel erg in de wijk. Op het einde van de avond moest er aan 
elke tafel een consensus gevonden worden. In een volgende stap 
gaat een focusgroep  - met een afvaardiging van elke gespreksta-
fel - de 8 voorkeursscenario’s naast elkaar leggen en kijken welke 
tendensen zich voordoen. Het uiteindelijke resultaat is 1 plan met 
maatregelen voorgesteld door de burger. Uiteraard wordt dat ene 
plan dan nog wel verder afgetoetst met het beleid om de nodige 

nagegaan. “Door dit participatiemoment kwamen we tot breed 
gedragen consensusplannen. Ik wil dan ook alle bewoners be-
danken die op een zeer positieve en constructieve manier mee-
gewerkt hebben aan creatieve oplossingen voor wijk Kaart.”, stelt 
schepen van Mobiliteit Goele Fonteyn.

BEWONERS ZOEKEN MEE 
NAAR OPLOSSINGEN VOOR 

MOBILITEITSPROBLEMEN IN DE WIJK

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

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Topligging te huur Brass. 
C., kl. glv. app. 1slpk. T. 
03/651 77 68

Te huur: Tenerife app - 
Costa Adeje - Pl del Du-
que Eén slk glv 200m van 
strand 2P /500€ week 
Info tel 0475 826 775

Te koop: VW Golf+ 1.4 
benzine, 122pk, 2011 met 
slechts 92.000 km. Bruin, 
navi, parkeersensoren, 
klima. Prachtstaat. Richt-
prijs € 7.450,- Voor meer 
info tel 0475 590 909. 

Aankoop antiek beelden, 
lusters, klokken, zilver-
werk, oude bestekken, 
porselein, alle prijsklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op www.
krisvoeten.be

Te huur: Brass. Lage 
Kaart - glv. app., tuin, 
garage. Tel. 0497/172 108

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

Man zoekt alle werk: 
tuin, afwas, schilderen, 
poetsten. 0466/ 336 364

Man van 70 zoekt lieve 
dame die nog graag wan-

doet. Tel. 0491/316 439

Investeer €25.000 in ge-
grade gouden munten 
kwaliteit ms70 met ge-
garandeerde jaarlijkse 
meerwaarde vanaf 175% 
tot 3%, looptijd 5 jaar. Voor 
info 0494/618 612 of mail 
naar marc@verzerdinves-
teren.be

Te huur: Gerenov. app., 
Bredabn 209 Centr. Br., 
3°V, nieuwe kkn + bdkr met 
inloopd., 2 slpk, lift, living, 
€700/mnd. 03/652 17 12

Ik bak taarten, -
ken en cupcakes volgens 
uw wens. 25j. ervaring. 
Tel. 0485/285 827

Remise is op zoek naar 
lesgevers Engels 
voor het eerste 
en tweede jaar.

Als Vlamingen behelpen we 
ons gemakkelijk in het buiten-
land met een mengtaal die veel 
te wensen overlaat. Dit willen 
we verhelpen.
Daarom zijn we op zoek naar 
gemotiveerde vrijwillige col-
lega’s om ons team te ver-
sterken. We bieden ondersteu-
ning, een goed uitgerust klas-
lokaal, een kleine vergoeding 
en enkele surplussen. Onze 
lessenreeks start in oktober 
tot einde mei.
Meer info hierover kan u ver-
krijgen op ons secretariaat 
op het nummer 03/651.24.87 
of via mail: senioren@bras-
schaat.be

LENTECURSUSSEN IN HET DAKHUUS 
We werken met ons team nog ijverig aan lentecursussen over alles wat 

vanaf 23 maart zodat je bijvoorbeeld je gezinsuitstappen prachtig kan 

letters en schoonschrift houdt zodat je van je eigen handschrift een 
geweldig ontwerpmiddel kan maken. Start op 21 april. In onze cursus 
Afternoon tea leer je in 3 lesjes vanaf 23 april, dat je geen topchef hoeft 
te zijn om een leuk en lekker 4-uurtje te maken.  Of wil je leren Spaans 
koken ? Start maandagavond 27 april. Graag meer info over onze an-
dere lentecursussen, zoals Ontspanningsmassage in 5  lessen. Android 
Smartphone &Tablets, Windows 10, ..? Neem een kijkje op www.dakhuus.
org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do van 13.30-16.30u, woe 17-18.30u) 
of mail naar info@dakhuus.org  
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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 met Bouwcentrale

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

Ik zoek (part.) laagb. of 
HOB Centr. Brassch. in-
stapklaar. 0472/438 097

Topligging te huur Brass. 
C. app. 1eV. lift, 2 slpk. T. 
03/651 77 68

Gouden Callebaut cho-
colade eieren. Isabellalei 
87, Ekeren. Tss 15-17u.

4de Kwis MB The Italian 
Edition zat 28 maart 24 € 
inkom max 6 pers/ploeg 
inschrijven via martin.be-
vers@telenet.be D’ouw 
kerk deuren 20.00

Voor Camera+Alarm be-
veiliging, VideoF + Elek-
tro werken 0474 646 029

Te huur studio, Heislag-
sebaan 31A. Gelijkvloers 
met tuin, vrij. € 595 per 
maand. Tel. 0496/125 256

Te huur gerenov. app.  
Kapelsest. 326 Br. nwe 
keuken met toest. hw, 
badk. met inloopd., ap. wc, 
grt berg. , 2 slpk + autost-
nplts. 0476/708 819, vrij.

Ik zoek werk als huis-
houdhulp op vr i jdag. 
0465/899 127

Te koop: doorschuifaf-
wasm. vr resto, winterhalter 
werkt perf. 0477/525 485

Te koop: nw leder 3zit 
beige notelaarhout pract. 
€175. 0477/525 485

Tuinman met veel erva-
ring neemt nog werk aan. 
0487/740 335

Tuinonderhoud,  ga-
zon  he rs te l l en ,  b tw 
aanw. Tel. 0465/993 577 

Te koop: vacuum op wie-
len, Komet perf. als nw 
0477/525 485
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WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

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

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):
21-22/03 Mertens Els 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

21-22/03 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  

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

GFT

MAANDAG   23
DINSDAG   24
WOENSDAG   25
DONDERDAG    26
VRIJDAG     27
ZATERDAG     28

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil maart

MAANDAG    16
DINSDAG     17
WOENSDAG  18
DONDERDAG   19
VRIJDAG      20
ZATERDAG   21

Ophaling huisvuil maart

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Voor onze vestiging te Kalmthout zijn wij op zoek naar een gemotiveerde

PRODUCTIE-VERANTWOORDELIJKE
Leiding geven aan team van 15-tal productiemedewerkers
Stockbeheer & productieplanning 
Kwaliteitscontrole 
Beheer machines & heftrucks
Toezicht op orde & netheid 
Begeleiding en opleiding van nieuwe medewerkers

Je beschikt over natuurlijke maturiteit & motivatie vaardigheden

Ervaring stockbeheer is een pluspunt
Je bent woonachtig in de omgeving van Kalmthout

Gelieve per mail te reageren: Christl@oudpapiermichel.be

Brasschaatsteenweg 300

www.oudpapiermichel.be

Helleven2

www.datavernietigingmichel.be 

Te koop dubbele inox 
afwasb. met kraan, doe 
bod vr resto. 0477/525 485

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

Te koop ijskast tafelmo-
del €50 diep vr €75, retro 
Bosch ijskast €275 res-
taurant tafels RHTVK 50 
luxstoelen €20 stuk. 
0477/525 485. 
Horeca materiaal

Espresso Saeco 
Royal reservoir 6l nw st. 
€375. 0477/525 485

 2pers. bed; 
nieuw + matras/lattenbo-
dem pr. €100. 
T. 0479/ 381 137

Verzameling 
kunstboeken; schilder, 
beeldhouw, bouwkunst. 
Willy Staeslei 40, Maria-
burg. Tel. 03/664 28 74

Tuinwerk, schilderen, be-
zetten. 0487/566 652

Kan u goed met pc wer-
ken of bent u goed in PR 
en promoten. Zoekt u een 
riante bijverdienste, tel. 
ons 0475/334 577 (ouder-
dom speelt geen rol)

Werk gezocht; thuishulp 
kantoor zieken- of bejaar-
denhulp. 0484/128 450

Gr. app. (160m²) 
in centr. Brassch. Bre-
dabaan 241. Instapkl. 
app. met 3 slpks aan 
oud gemeenteh. Grote liv. 
en hal op parket, alle 3 
slpks achteraan met lam., 
Geïnst. kkn met toest. Gr. 
terr. achteraan, lift, rolluiken 
achteraan, geluidsw. glas. 
Gar. inbegr. in huurpr. 
G e e n  h u i s d i e r e n . 
€975/mnd. Info en bezicht. 
vrij 03 633 16 59

Te koop buffetpiano kl. 
kastanjebr. zr.g.st. €375 of 
bod. 0477/525 485

Lokale politie 
Brasschaat stelt 

meerjarenplan voor 
met videocast

De lokale poltie Brasschaat 
stelt graag haar nieuwe zonaal 
veiligheidsplan 2020-2025 
voor. Dat doet ze dit keer met 
een videocast. Verhogen van 
veiligheid en verbeteren van de 
dienstverlening: gewoon doen!
De komende jaren zal de po-
litie in Brasschaat vooral op 
volgende fenomenen inzetten, 
met name verkeersveiligheid, 
drugs en de overlast die ermee 
gepaard gaat en intrafamiliaal 
geweld. Zij zal ook aandacht 
geven aan informaticacrimina-
liteit en zedenfeiten. Zoals altijd 
staat ook de interne werking op 
de agenda. Wat dat nu precies 
inhoudt wordt in een videoclip 
kort en bondig uitgelegd. Wij 
hebben de video klaar gezet 
op onze website (www.bras-

uit kan u ook verdeer doorklik-
ken naar de pagina ven de lo-
kale politie van Brasschaat voor 
meer video’s en informatie.

Compl. eetk. nw 
st in eik kast met opbouw 
tafel verlb 6 stoel met bie-
zen zit. Afh. 0477/525 485
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ZATERDAG 21 MAART
EIKENLEI 10· BRASSCHAAT

Vooraf inschrijven via  03 653 01 01 of 
 brasschaat@deboerenpartners.be

180 m2 3 Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gmo, EPC: 209 kWh/m², code 21899162700 m2

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 

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

Gezocht vriendelijke, 
eerlijke spontane vrouw. 

boodschappen, licht huis

Terras groen en je oprit is 

Te koop gevraagd: Schil

Ik zoek werk, schilderen 
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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

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

√ Gespecialiseerd in veiligheidsdeuren.

√ 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

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

KOM LANGS VOOR ONZE UITZONDERLIJKE CONDITIES!

ONZE VEILIGHEIDSDEUREN, 
UW VEILIGHEIDSGEVOEL!

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 koop: compl. slk wit 
nieuw pers. 2 matras, 
latb. 5 deursk. commode, 
2 nachtkast. Afh. Halle 
€450. 0477/525 485

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

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




