
GRATIS
SCHATTING

Tel. 03/225 50 00   -   0478/42 27 57

Mariaburg - Brasschaat

WIJ ZIJN MET VAKANTIE
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

kom 
langs

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

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

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

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

Interieur & exterieur
ook kaleien, kalktechnieken,

decoratie, behang

    Plan nu 

      uw najaars-

       schilderwerk              

      Christoph

    

DE GELDER
FASHION

www.degelderfashion.com

Van Noten
Bredabaan 441, Brasschaat

03/651 85 14
ma: 10-17u di-za: 10-18u

dinsdag gesloten

Suits Direct
Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90
di-za: 10-18u

ALLE 
KOSTUUMS 

AAN -20%

Beschikbaar in ALLE maten
van hele kleine maten tot 
hele grote maten

geldig t.e.m. 31/08

Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - Tel.: 03 669 60 24
Alle info en vestigingen op: www.rijmenants.be

SPRING EENS BINNEN VOOR JE BUITEN

WIJ ZIJN UITZONDERLIJK
 OPEN OP:

maandag 14 augustus, 
van 9u tot 18u

dinsdag 15 augustus, 
van 8u tot 18u

15 AUGUSTUS 
= 

MOEDERDAG

Het ideale geschenk 
vind je bij ons.

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

actueelparkbodeactueel
62e Jaargang       nr. 32       9 augustus 2017

met
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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

Eerder kondigden we reeds de 40ste dorpsdag aan die zal door-
gaan op zondag 3 september. Dit werd feestelijk gevierd in het 
mooie kader van de Oude Hoeve aan de Grasdries. Niet enkel 
het huidige Dorpsdagcomité maar ook enkele iconen die mee 
aan de wieg stonden van de eerste Dorpsdag, waren present. 
Tijd en stof genoeg om enkele aan het woord te laten, alsook 
enkele trouwe deelnemers.
Aimée De Roeck-De Smet: “Walter De Bièvre, toenmalig voorzitter 
van Winkeliersvereniging Brasschaat-Centrum, kwam naar me toe 
en vroeg iets te organiseren op de eerste zondag van september, 
net voor de “koers”op dinsdag. Toen, in 1977, was ik schepen van 
feestelijkheden en zag dit direct zitten. Een heus feest op een zon-
dag. Er werd een comité opgericht, want zoiets kan je niet alleen. 
Om enkele namen te noemen: Walter De Bièvre, de toenmalige po-
litiecommissaris Lus Shuerman, Clement Quirijnen als hoofd van de 
technische dienst, Gerard Nissen van carnavalsvereniging De Klo-
nenkappers, enz… Eerst gestart als Dorp-Dag (zonder “S”) maar na 
enkele jaren heen en weer gepraat werd er besloten dit evenement 
Dorpsdag te noemen. Om eerlijk te zijn werd deze formule al vlug 
nageaapt. Ik ben zeer blij dat het is blijven groeien want het is niet 
makkelijk elk jaar een ander thema te vinden en een echte aantrek-
kingspool te zijn. Heel veel mensen uit de randgemeenten komen 
hier ook naartoe, het blijkt dus nog steeds een succesformule.

DORPSDAG 40
VOORMALIG SCHEPEN AIMÉE DE 

ROECK-DE SMET AAN HET WOORD

Inschrijfdata
23 t.e.m. 31 augustus
Weekdagen 9 – 12u  /  13 – 16u
Zaterdagen 9 – 12u

Gitok eerste graad
Kapellensteenweg 501 
2920 Kalmthout 
gitok1@gitok.be

Gitok bovenbouw
Kapellensteenweg 112 
2920 Kalmthout 
gitok2@gitok.be

Kwaliteit en service aan scherpe prijzen

Eikenlei 102-110 - 2960 St.-Job-in-’t-Goor
www.leuris.com
info@leuris.vw.be  03 633 85 85
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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 965 -  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 

Principaal: Argenta Spaarbank nv
 Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Uw pensioen plannen: 
op elke leeftijd een gezonde keuze

Om ons retail-team
te versterken zijn we
op zoek naar een

part time

medewerker/ster

winkel in Brasschaat

Interesse?
Stuur je cv + motivatie naar

info.giovane.brasschaat@gmail.com

Bredabaan 169 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 651 55 35
Open di. t/m zat.: 10 tot 18u. |       Giovane Brasschaat

Deel ons op Facebook en maak kans op een bon van € 100,-

naar Zaventem

vanaf € 60
Tot 4 personen

per extra persoon € 5

Brasschaat - Schoten 
Schilde - Deurne

Wijnegem - Antwerpen

INFO 0494 947 979
email: info@q-airportservice.be

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 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

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

Voor meere info: www.miele.be of ga langs bij:

Geniet een
zomer lang
van heerlijk
Magnum ijs*

*Aankoopbonnen ter waarde van € 50.
Actie geldig van 1 juni t.e.m. 31 augustus 2017.

bij aankoop
van een Miele
vrijstaande
diepvriezer
of koel-
vriescombinatie.
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 9 augustus
Dagsoep

Verse Fish Sticks op 
spinazie purée

Donderd. 10 augustus
Dagsoep

Cheese burger met ba-
con en verse ketchup

Vrijdag 11 augustus
Dagsoep

Cassoulet van kip met 
chorizo

Maandag 14 augustus 
Dagsoep

Varkenskotelet 
Blackwell, frietjes

 

Zaterdag en zondag 
geen dagschotels maar 
uw keuze “à la carte”.

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

€ 1150
vanaf 12 tot ca 14 u. ‘s 
avonds op verzoek van 

18 tot 19u.
reserveren is wenselijk

OP = OP!
De restaurantkaart en 

seizoens menu’s blijven 
beschikbaar tot 21u.

C����� B��

TE HUUR
Opslagruimte

van 3 tot 90 m³
Vanaf € 29,-

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Wij bieden je:
• vast salaris 
• provisie- en bonusregeling 
• 38-uren week
• degelijke interne opleiding 
• moderne en comfortabele werkomgeving
• doorgroeimogelijkheden 

(geen avond- en weekendwerk)

ENTHOUSIASTE COMMERCIEEL
MEDEWERKERS BINNENDIENST (m/v)

Je werkt er samen met een 
enthousiast team in een 

verantwoordelijk voor het 

uitgaven voor gerenommeerde 
opdrachtgevers. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

Golfclub Brasschaat 
Port of Antwerp Giants  
Echt Antwaarps Teater
Cultureel Centrum Lier
Het Arsenaal

Kortom, jouw werk is mee 

uitstraling van deze events, clubs 

commerciële instelling en staat 
open voor nieuwe uitdagingen.

Ervaring is welkom, maar persoonlijkheid is belangrijker.

Intermediagroep Adrem - 

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

Van 3 t/m 7 juli organiseerde AC Break een geslaagd
atletiek-kamp. Meer foto’s: zie op www.acbreak.be

ZOMERKAMP 
AC BREAK

Te huur: nieuw app. - 
Schoten - ZW-terras - cen-
tr. gelegen. Te bevragen: 
0475 644 621. 

Gezin zoekt KINDER-
MEISJE (aan huis). Kind 
(3J) ophalen aan school 
15:30, WOE 12:00 (tot 
18:00) Regio Brasschaat. 
Eigen vervoer. Loon OTK. 
0478/746 842 

Gezocht: persoon om 

te zetten naar moderne 
versie. 0476/418 769

0489/690 144 
www.pedicureria.be

MEDISCHE PEDICURE 
KOMT  AAN HUIS.

Gespecialiseerd in 

TE KOOP 

Z w a r t e  S C O O T E R 
“RIDE”. Als nieuw:58 
km.Bwjr:2014.Weg we-
gens ziekte. Vrgprs: 800.-. 
tel:03/645 10 20. 

Te huur mooie gemeu-
belde studio in Merksem, 
elektra water verwarming, 
internet inbegrepen, zicht 
op groen, nabij openbaar 
vervoer. Onmiddellijk vrij € 
590 per maand alle kosten 
inbegrepen 0497623179 - 
0495248871
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dinsdag 15 augustus
OPEN VANAF 7u

Hen Tho Gin pink edition 
Gift set 50 cl. Incl. 
2 glazen. (862825)

€5799
€ 4259

MOEDERDAG€ 2299
vanaf

BESTEL
je bloemen 
ONLINE

 en wij leveren 
op 15/8!

Kapelsesteenweg 511-517 • Ekeren • vangastel.be

€ 3299
vanaf

Geurkaars of geurdiffuser Max 
Benjamin “Amalfi ” in versch. geuren. 
(846503-505/ 846506-508) 

 Tassen Handed By  

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
RAMEN PVC-ALU-HOUT • ROLLUIKEN • ZONNETENTEN 

TERRASOVERKAPPING • AUTOMATISEREN SOMFY • ROLGORDIJNEN

Bestel Terrasoverkappingen 
voordeliger bij DeKeyser

Schuiframen - glaswanden
screens - carports 

eigen productie dus de juiste prijs-kwaliteit.
Ramen PVC - ALU - HOUT ook renovatie

Het verkoopsteam: Rudi, Sven, Wim en Inge

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u.

ACTIE
ZONNE- 
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

RIJSCHOOL
Kantoor Brasschaat
Bredabaan 450
Tel.: 03/653 53 03
ma: 16u tot 18u woe: 15u tot 18u

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be

De Metropool Big Band in het Theater De Hemelhoeve
Afrant Brasschaat presenteert op vrijdag 8 september a.s. om 19.30u  het succesvol programma van: 
Jean Maryn’s Metropool Big Band and his crooners. Het is een gloednieuw schouwspel met liedjes 
van bekende toondichters, o.a. Richard Rodgers, Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter, Count 
Basie , John P.Sousa  en Frederic Loewe, met bekende tunes uit het “American Songbook”. De vier 
jazzzangers die in  deze opzet betrokken worden zorgen voor een afwisseling van melodieuze en 
swingende muziek die ons aan de vroegere jaren doen herinneren. Om deze gelegenheid niet te 
missen is het aan te raden snel te reserveren. De inkom bedraagt € 15,- . U kan ons bereiken per tel. 
O3.651.74 of  03.312.46.18.  Wij bezorgen zoals gewoonlijk de inkomkaarten aan huis en u kan nadien 
per overschrijving betalen op bankrekeningn° BE24 0004 4359 4538  Dankzij uw steun bouwen we 
waterputten in Burkina Faso en Benin, het ontwikkelingsgebied dat wijlen Wilfried Verhaert nauw aan 
het hart lag. Kijk maar even op  www.Afrant.be      JD.

PC en netwerkproble-
men aan huis hersteld, 
vervang pc mogel i jk, 
weekdagen en weekend. 
0475/350 753, 20 j. ervar.

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
st. 0487/281 680 Seno

Dame geeft computerles 
aan huis, W10/8/7, mail, 
internet, foto’s, tablet, 
smartphone, alle merken, 
updates. 0479/872 410

Algemene bezettings-
werken, binn. en buit., 
assouti@live.be GSM 
0496/873 461

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Parket opkuisen 
en behandelen.

0475/467 060

Alle tuinwerk met er-
varing, hagen scheren. 
0474/453 834
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Woonontwerp

-25%

-20%

-20%

AAN ALLE MOEDERS! Extra fijne

MOEDERDAGKORTINGEN!
Ook open op dinsdag 15/8 van 13 – 18u

-10%

Afrit nr 3 BRECHT

Volg industriezone
‘De Ring’

BREDA ANTWERPEN

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

ST. JOB IN ‘T GOOR

BRECHT

Ambachtslaan 2
2960 Brecht-België

Afrit nr. 3
industriezone De Ring

naast Blokker, Aldi
Tel. 0032(0)3 313 83 52,
Fax 0032(0)3 313 60 44,

E-mail: info@meubleta.be

OPENINGSUREN:
Alle werkdagen van 9u30 tot 18u30
Gesloten op donderdag
Zaterdag van 10u tot 18u, zondag en feestdagen van 13u tot 18u

-10%

-20%

Ervaar India uit eerste hand, door persoonlijk contact met Fr. Nathan.
Fr. Nathan uit India komt op bezoek naar Brasschaat in september 2017. Inzame-
lacties zullen in het teken staan van de verdere ondersteuning van het HIV-project  
“Abhaya Home”, een project voor kinderen besmet met HIV. Fr. Nathan uit India 
komt op bezoek in Brasschaat in September 2017. Hij is de coördinator voor alle 
Abhaya projecten voor kansarme kinderen in het district Ballari in de deelstaat Kar-
nataka, Zuid-India. Graag nodigen we je uit op zondag 17/09/2017 – je kan er Fr. 

semble Cosy’ o.l.v. Petra Peeters start 16u in Theater Hemelhoeve, Gemeentepark 
8, Brasschaat met reportage bezoek India en receptie. Toegang ter plaatse € 12,00 
per persoon (drankje inbegrepen) – kinderen tot 12 jaar: gratis Iedereen van harte 
welkom! Na een zeer ingewikkelde en lange procedure van 3 jaar voor een bouw-
vergunning zijn we in 2015 gestart met dit toch wel grote bouwproject naar Indische 
maatstaven. Het is nu gelukt om dit bouwproject te voltooien en vanaf 1 juni 2017, 
de start van het nieuwe schooljaar 2017-2018 in India konden de HIV-kinderen dan 
eindelijk hun intrek nemen in deze nieuwe Abhaya Home. Dit bouwproject werd ge-
realiseerd dankzij de talrijke giften van sponsors uit Vlaanderen en ook mede dankzij 
de jaarlijkse subsidie van de gemeente Brasschaat. We zijn zeer blij dat al deze met 

ABHAYA INDIA VZW: BEZOEK FR. NATHAN UIT INDIA
HIV-besmette kinderen hier nu kunnen opgevangen worden onder de deskundige 
leiding van Zusters-verpleegsters gespecialiseerd in de verzorging van HIV- en Aids-
patiënten. Deze Abhaya Home is een thuisopvang voor kinderen besmet met HIV. 
Dit gebouw heeft een capaciteit om 88 kinderen op te vangen. De meesten van deze 
met HIV-besmette kinderen hebben reeds één ouder of beide ouders verloren aan 
Aids. De ouders wisten zelf meestal niet dat ze besmet waren met HIV. Uit de erva-
ring van de plaatselijke hulpverleners blijkt dat het bijna altijd de vader is die nadat 
hij een lange periode van maanden van huis weggeweest is omwille van zijn job, 
besmet geraakt is door op avontuur te gaan. Als hij dan thuiskomt niet wetend dat hij 
besmet is met HIV, besmet hij zijn vrouw en die wordt dan onmiddellijk zwanger met 
als gevolg. Een moeder en baby beiden besmet met HIV. Tegen dat dit kind geboren 
wordt, is de HIV-besmetting bij de vader zonder medische opvolging ontaardt in Aids 
waaraan de man dan spoedig daarna overlijdt. Met het bezoek van Fr. Nathan gaan 
we verder middelen inzamelen voor de accommodatie van de Abhaya Home voor 88 
HIV-kinderen. Zoals bedden/tafels/stoelen/kasten/keukeninrichting en ondersteu-
ning om de opvang van 88 kinderen nu al te verzekeren waarvoor we nog niet direct 
allemaal een peter of meter zullen gevonden hebben.Contact Abhaya India vzw in 
Brasschaat: Jenny Janssens: jenny.janssens@scarlet.be info: www.abhaya.be 

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

KD Service
Personenvervoer voor 

bedrijven

Gezocht chauffeur
Voor enkele dagen per 
maand. Voornamelijk 

teit is vereist. Correcte en 
mooie verloning/

gepensioneerde welkom

Contacteren kan via:
kds.md@telenet.be

0475/551 932

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be



Brasschaatse Film,     Nr. 32,     9-8-2017 7

BRUNCH
15 AUGUSTUS - Moederdagbrunch

3 SEPTEMBER - 8 OKTOBER

WAT MAG U VERWACHTEN?

• We verwelkomen u met een lekker aperitief!

• Een heerlijk 

• Een gevarieerd 

• Heel wat smaakvolle 

• Een uitgebreid 

Bekijk het volledige menu op 
 Ook voor vegetariërs en personen die een gluten- of lactosevrij dieet volgen
 voorzien we graag aangepaste gerechten.

 via: info@kasteelvanbrasschaat.be / Tel. 03 650 11 00

Volwassenen:
(incl. btw)

(inclusief forfait dranken:

frisdranken en waters)
 

Kinderen 5-12 jaar:

p.p. (incl. btw)

(inclusief forfait dranken:
aperitief, frisdranken en waters)

Kinderen t.e.m. 4 jaar:
gratis

GF

V

VANAF 11 UUR
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Van de Wiellei 96
Brasschaat

Tel. 03/651 39 69

www.luverdy.be

TOTALE
UITVERKOOP

GROTE KORTINGEN
KLEDING TOT -50%

wegens verbouwingen
LEVERANCIER VAN DE GEMEENTEFIETSEN

Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

Uitmuntend in verhuizen en bewaren
Verhuizingen Meys verhuist al 70 jaar.  
We weten dus perfect wat u van een verhuizer verwacht. 
Nationaal en internationaal.

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

Nodig ons uit voor een offerte op maat.
Lage Kaart 460, 2930 Brasschaat  

E info@meys.be  T +32(0)3 653 22 11www.meys.be

Zomer 1922. Het is slecht weer. Dat werkt bij heel wat autochtonen van 
Het Schipperskwartier op de zenuwen. Zowel bij Marie, de bazin van 
het “logementshuis” voor Noorse en Zweedse zeemannen; als bij Jos 
de polis; Lieske de wasvrouw; drankorgel/pianist Gerard en de meisjes 
Bet en Jeannette. Spitum, het wat gehandicapte manusje-voor-alles, 
trekt zich van het weer niks aan. Hij is volop bezig met het zoeken 
naar de schat van Brabo en Stavros de Griek blijft, als lokale pooier, 
door de Schippersstraat swingen. De matrozen Sven, Birgen en Sören 
proberen met liters “bok” hun heimwee naar huis wat weg te spoelen 
en tante Mit komt in “de koffendras lezen” om al dan niet de toekomst 
te voorspellen. En dan verschijnt ook nog Jef, de man van bazin Marie, 
na 32 jaar opnieuw in haar leven. “Schippersstraat” vertelt het authen-
tieke verhaal over de kinderjaren van volkszanger John Lundström. De 
milieuschets over het authentieke reilen en zeilen in de ooit wereldwijd 
gerenommeerde Antwerpse Rosse Buurt mag als cultureel erfgoed 
beschouwd worden.

AUTEUR: Jos Houben, MUZIEK: John Lundström, REGIE: Alex Van 
Haecke, CAST: Anita De Merlie, Stijn Van Haecke, Magalie van Puy-
velde, Chloë Fund, Danny Brosens, Jan Roos, Jan Tiebos, Nadia Ha-
lens , Maria Van den Sande, Alex Van Haecke, Lars Lemmens, Patrick 
Puttenaers, Sven Machtelinckx en Stefaan Van Puyvelde

De speelperiode loopt van 17/08 t.e.m. 16/09 2017. DONDERDAG 
17/8 en 14/9 om 20u VRIJDAGEN 18/8, 25/8, 1/9, 8/9 en 15/9 om 
20u. ZATERDAGEN 19/8, 26/8, 2/9, 10/9 en 16/9 om 20u. ZON-
DAG 3/9 en 10/9 om 14u30

regulier: € 19 • groepen (vanaf 20p.): € 17 • try-out: € 17
INCLUSIEF RESERVATIEKOSTEN en VESTIAIRE.

WWW.THEATERZEEMANSHUIS.BE • WWW.FAKKELTHEATER.BE
REYNDERSSTRAAT 7 - 2000 ANTWERPEN

Bestel 2 tickets voor de try-out-voorstellingen op donderdag 
17 augustus om 20u00 of vrijdag 18 augustus om 20u00 en 
betaal er slechts 1! Deze aanbieding is enkel geldig voor 
reservaties via www.theaterzeemanshuis.be met vermelding 
(bij “opmerkingen”): #via Brasschaatse Film

Speciaal voor de
lezers van de

SCHIPPERSSTRAAT
17 augustus t.e.m. 16 september 2017 in de Rode Zaal

1 + 1 GRATIS

GEMEENTE RIJDT 6860 KM
 VOOR KAMPVERVOER

De zomervakantie is volop aan de gang. Voor vele kinderen en 
jongeren uit het jeugdwerk betekent dit vaak meegaan op het 
jaarlijks zomerkamp. Ook de Brasschaatse jeugdverenigingen 
trekken erop uit en beleven avonturen die uren gespreksstof op-
leveren. “De gemeente wil de verenigingen ondersteunen bij de 
organisatie van het kamp. Deze zomer wordt er maar liefst 6860 
km gereden met onze camion”, zegt schepen van jeugd Niels 
de Kort. Het zomerkamp maakt een onmisbaar deel uit van de 
jeugdwerking, die veelal door jonge vrijwilligers wordt begeleid 
en gedragen. Ook de gemeenten speelt een rol bij de realisatie 
van al die kampen via het ondersteunen van de jeugdvereni-
gingen. Elke jeugdvereniging kan beroep doen op de gemeen-
tecamion voor het vervoer van materiaal naar de kampplaats. 
De jeugddienst heeft, i.s.m. de vervoerdienst, een schema op-
gemaakt voor het kampvervoer. Er wordt dit jaar gereden naar 
verschillende plekken in de Ardennen maar ook naar Brugge of 

6860 km rijden. Voor onze gemeente is dit een forse investe-
ring. Het rijden van deze afstand betekent ongeveer een inzet 

we voor onze rekening. Naast de materiële ondersteuning, is er 

kampen. Deze wordt verrekend in de jaarlijkse subsidie voor de 
jeugdverenigingen. “De kampen worden allemaal georganiseerd 

len bezorgen. De jeugdverenigingen verdienen het dan ook dat 
wij , als gemeente, hen ondersteunen waar mogelijk.  
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www.belgica-antwerpen.be

OPENINGSUREN:
Toonzaal
maandag t/m zaterdag: 10 - 18u.
zondag en feestdagen: 12 - 18u.
dinsdag: gesloten

Magazijn (afhalingen)
maandag t/m zaterdag: 10 - 17u.
dinsdag en zondag: gesloten

Belgica is zeer makkelijk bereikbaar. 
Vanaf Brasschaat slechts 15 min. met de wagen

KENNIS VAN ZAKEN

Goed opgeleide medewerkers mee en 
vriendelijk service. Aankoop tot perfecte 

levering door professionele mensen

Damplein 20 - 2060 Antwerpen

Tafel met U-poot 90 x200 
nu voor € 499

bed 160 x 200 + kast met spiegels 
en 2 nachtafels , nu voor € 790

3-zit € 499 , 1-zit € 267
hoeksalon € 1.399, 

verschillende kleuren en opstellingen

dressoir € 240 / tafel € 160 / barkast € 310

3-zit met longchair € 599, 
verschillende kleuren

3-zit met 2-zit in verschillende kleuren 

nu voor € 999

dressoir 166 br. € 424 / barkast € 560
tafel 190/90 € 268

hoeksalon 2-zit + hoek + 2-zit nu voor € 899, 
veschillende kleuren en stoffen

tafel 180 x 90 € 440 / vitrinekast met verlichting € 720 
dressoir met verlichting € 552
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GEZOCHT:

ADVISEURS/ 
VERTEGENWOORDIGERS

m/v

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste 
medewerkers om ons jong team te versterken in de 
sales. Meerdere producten zoals bv. Energie, ver-
zekeringen,… In loondienst of op zelfstandige basis 
is te bespreken alsook uren en dagen. Zeer goede 
verdienste!

VEREISTE: 
 • Bezit van Rijbewijs en eigen wagen.
 • Perfect Nederlands talig

SOLLICITEREN:
E-mail cv + foto naar: 
julie@optimalinvest.be – 0479/06.57.67

Michaël Petereit, Zaakvoerder • Zand 8 • 2930 Brasschaat

T. +32 (0)3 653 53 61 • Gsm. +32 (0)495 11 72 78
www.brasscar.be  •  info@brasscar.be

Luchthaven- en Privévervoer

Op zondag 2 juli organiseerde Jong CD&V haar jaarlijkse buiten-
speeldag rondom de speeltuigen op het vernieuwde speelterrein 
aan De Aard. Dit jaar nog werd er een blotevoetenpad aangelegd en 
zorgde hiermee voor een enorme meerwaarde aan het speelterrein. 
Om de start van de zomervakantie goed in te zetten, werden er ver-
schillende activiteiten voorzien. De kinderen konden er een parcours 

konden ze zich volledig uitleven op het springkasteel en werd er ook 
nog grime voorzien. Talrijke ouders en kinderen kwamen er op af en 
maakte de buitenspeeldag tot een groot succes.

BUITENSPEELDAG JONG CD&V

MIKSEBAAN 248 • 2930 BRASSCHAAT • Tel 03/653.10.84 • www.brasschaatgolf.be

Brasschaat Open Golf
& Country Club

ZONDAG 3 SEPTEMBER “ OPENDEURDAG”
GRATIS GROEPSLES, RONDLEIDING & INFORMATIE

INSCHRIJVEN VIA MAIL:  info@brasschaatgolf.be
MOGELIJK VAN 12 U TOT 14 U / 13 U TOT 15 U / 14 U TOT 16 U

 

GOLFACADEMY VOOR BEGINNERS  AAN 130 € P.P.
5 X 90 min. Les in groepen van 5 tot 8 personen
6 X 60 min. Les in groepen van 3 tot 4 personen

5 X 30 min. Priveles
Prijs inclusief ballen en gebruik van materiaal  (nieuwe cursussen september  2017)

Peter De Cock
Advocaat in België - Rechtsanwalt in Duitsland

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat

Meer dan 35 jaar ervaring.
Staat particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische 

problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met
burgerlijk-, handels- en strafrecht.

Bouw-, transport- en verkeersrecht.
Schadevergoedingen, invorderingen, uitvoeringen.

Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

De glazenwasser bvba

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

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

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

Renovat iew.  beteg. , 
park., bezet., lam., schil., 
beh., g. pr. 0467/616 403

Groenwerk: Hagen sche-
ren, tuin, klus, kel. + huis 
leegm. 0489/326 333

Afrant Brasschaat: Me-
tropool Bigband, Thea-
ter Hemelhoeve. 8 sept. 
19u30, € 15,-. Reserveer: 
03/651 74 34

Te koop: Leder hoeksa-
lon, taupe kl .  € 450. 
0496/255 554

Te koop: Massief hou-
ten speeltoren m. alle 
bijhorigh. Pr. € 125. Zelf 
afbreken. Tel. 0475/639 
499 - 0475/903 448

Te huur: Appartement 
Brasschaat centrum - Bre-
dabaan 414 - 2de v. Rui-
me liv., 2 slaapk., badk., 
berg., lift en overdekte 
autostaanpl. €800/mnd. 
+ €100 vaste kosten/mnd 
onmiddelijk beschikbaar. 
0494/606 126

56 jarige jonge man zoekt 
lieve vriendin. 0472/641 
207.

Man zoekt werk: Tuin, 
rest., schoonmaken, klus-
jes, boerderij. 0489/636 
583



GROOTSTE ASSORTIMENT BOXSPRING’S VAN BELGIË 
AAN DE BESTE PRIJS EN SERVICE

www.belgica-antwerpen.be

OPENINGSUREN:
Toonzaal
maandag t/m zaterdag: 10 - 18u.
zondag en feestdagen: 12 - 18u.
dinsdag: gesloten

Magazijn (afhalingen)
maandag t/m zaterdag: 10 - 17u.
dinsdag en zondag: gesloten

Brasschaatse Film,     Nr. 32,     9-8-2017  11

Belgica is zeer makkelijk bereikbaar. 
Vanaf Brasschaat slechts 15 min. met de wagen

KENNIS VAN ZAKEN

BOXSPRING 
SIENNA 

160x200 

nu voor 

€699

CARESSE
4550 
140x200

Andere maten 
leverbaar 

nu voor 

€995

CARESSE
4860 
140x200

Andere maten 
leverbaar 

nu voor 

€1395

HOOG
SLAPERS 

 

nu voor 

€249

CARESSE
4650 
140x200 

Andere maten 
leverbaar 

nu voor 

€1295

CARESSE
4850 
140x200

Andere maten 
leverbaar 

nu voor 

€1395

Goed opgeleide medewerkers mee en 
vriendelijk service. Aankoop tot perfecte 

levering door professionele mensen

Damplein 20 - 2060 Antwerpen



Bredabaan 889 | 2930 Brasschaat
Tel. 03 663 28 40 | fax 03 633 01 73

info@groenejager.be  |  www.groenejager.be

S A L O N S

In het kader van een achttiende eeuwse 
Kasteelhoeve heten wij u hartelijk welkom. 
Prachtige, sfeervolle zalen tot 300 personen, 
een orangerie, een romantisch terras en 
een 2,5 hectare aangelegde tuin met vijvers 
en eeuwenoude bomen vormen de ideale 
entourage voor uw huwelijksfeest.

Wie een onvergetelijk huwelijksfeest zoekt, 
is bij ons aan het juiste adres. U kan onder 
het bladerdak van de allermooiste boom 
samen met al uw gasten de meest originele 
huwelijksmis laten plaatsvinden in onze tuin. 
Wij zorgen werkelijk voor alles, zelfs voor het 
altaar en de priester...
Naast de klassieke mogelijkheden bespreken 
wij graag samen uw wensen en persoonlijke 
verlangens voor uw receptie, garden-party, 
hedendaagse verrassende buffetformules, 
hapjesmenu's, walking dinners, cocktails 
enz.

Daarenboven krijgt u reeds vanaf het eerste 
contact een duidelijke voorstelling van wat 
uw feest kan kosten, zonder onaangename 
verrassingen achteraf. 
Ook de belangrijke details zoals zilverwerk, 
gepersonaliseerde menukaartjes, verse 
bloemen, vestiaire- en toiletdame, enz. zijn 
steeds in onze prijzen inbegrepen.

seminaries
diners en

Feesten
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 
Tel. 03-633 0488

www.rodenburghomeandgarden.com

Zo’n herinnering moet levend 
blijven...

Alleen het beste voor moeder!

Moederdag:
Dinsdag 15 augustus

extra geopend! 
08.00 t/m 18.00 uur

En dan was het zover: zondag 30 juli. Rond de middag verzamelden donkere wolken 
zich boven het Kerkplein met enkele stevige buien tot gevolg. Vele vrijwilligers had-
den de handen vol om alle tafels en banken droog te maken. Toch een zonnige start 
genomen met Dennie Damaro die vanaf de eerste minuut zorgde dat de sfeer er in 
zat, gevolgd door de Romeo’s. Ambiance zelfs toen tijdens hun tweede nummer een 

artiesten die het beste van zichzelf gaven. Het Kerkplein stroomde voller en voller.
Micha Marah: “ik heb lang geen platen gemaakt, maar ik zit niet stil. Meer dan 10 jaar 
heb ik achter de schermen gewerkt voor mijn managementbureau maar intussen heb 
ik de draad terug opgepikt. Bij Ment-TV ben ik begonnen, samen met Conny Neefs 
heb ik een theatershow. Na 3 nieuwe singles ben ik in feite bezig aan een comeback. 
De dag van vandaag wordt er veel minder neerbuigend gesproken over de Vlaamse 
Schlager dan enkele jaren geleden. Het gaat erom de mensen te amuseren”. 
Ook de Romeo’s kennen Brasschaat: op de vraag of zij nu echt de ideale schoonzo-
nen zijn kregen we een unaniem antwoord: “Dank voor het leuke compliment maar 
als je alle scheidingen van ons samen optelt is dat niet het geval. Toch niet vergeten 
dat één van onze familieleden bijna 15 jaar geleden op het Kasteel van Brasschaat 
zijn/haar huwelijksfeest heeft gevierd. Volgend jaar bestaan we 15 jaar, je zou kunnen 
zeggen dat het ontstaan van de Romeo’s een Brasschaats tintje heeft, dat jubileum 
zal niet ongemerkt voorbij gaan. In het Kasteel van Brasschaat hebben we onze eerste 
bedrijfsfeestjes gevierd. Dit openlucht optreden in Brasschaat bewijst nog maar eens 
dat mensen willen feesten, dan zijn we van de partij. Ons nieuwe album “Vrienden 
voor altijd”, is onlangs verschenen. De single van dat album “Feest in de kroeg” is net 
uit. Later volgt nog een feestnummer, een echte meezinger. Wat ons betreft doen we 
samen nog 15 jaar. We hebben er plezier in, anders moet je ermee ophouden en dat 
zijn we zeker niet van plan!”

-
pelijk een volgende editie. Het publiek is alvast vragende partij. Toen ik met het idee 
op de proppen kwam, werd ik een beetje weggelachen, maar nu is bewezen dat er 
echt een enorm groot publiek is voor dit genre. Na de live uitzending ben ik meermaals 
positief aangesproken over dit initiatief. Hopelijk komt er een vervolg al is het in mijn 
geval enkel als dj... geen probleem”

BRASSCHAATS SCHLAGERFESTIVAL

In één van onze vorige edities maakten we het eerste Schlagerfestival in Brasschaat 
reeds bekend. Om dit nog eens extra onder de aandacht te brengen had wnd. burge-
meester Koen Verberck samen met Park-FM een grandioos idee. We bouwen het kan-
toor van Koen voor enkele uren om tot radiostudio om van daaruit een live-uitzending 
te verzorgen.
Koen Verberck: "Ja, er zijn in dit bureau al vele belangrijke beslissingen genomen, ook 
door mijn voorgangers maar het is nog nooit gebruikt in zo'n ontspannen sfeer. Lang 
geleden kwam de vraag van Park-FM of ik mijn favoriete lijst van Vlaamse Schlagers 
wilde samenstellen. Tot mijn eigen verbazing was deze zo lang dat dit resulteerde in 

Micha Marah, Dennie Damaro, Eveline Cannoot, Sugarfree en uiteraard De Romeo's. 
Het weer hebben we niet in de hand maar ik hoop dat we hierbij de start geven van een 
echt Vlaams muziekfeest. Via via heb ik vernomen dat er ook liefhebbers zijn voor een 
metal-festival. Niet echt mijn genre maar je moet openstaan voor allerlei genres. Wie 
weet? Als afsluiter van deze zomerse activiteiten spitsen wij allen de aandacht op 40 
jaar Dorpsdag. Een echt dorpsfeest, niet vergeten dat er heel veel mensen van buiten 
Brasschaat komen. Iedereen komt net na de vakantie samen om herinneringen op te 
halen. Persoonlijk kijk ik uit naar deze jubileumeditie".

PARK-FM LIVE VANUIT
KANTOOR WND. BURGEMEESTER



Eden
De tuin van Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16

www.detuinvaneden.com • info@detuinvaneden.com • like us on 
Open: woensdag tot vrijdag: 10 - 18 u, zaterdag, zon- en feestdagen: 10 - 17 u
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

1000-den geschenkideeën

voor Moeder

JAARLIJKSE OPRUIMING TUINMEUBELEN

Ma. 14 en Di. 15
augustus met

Moederdag geopend

Stock- en toonzaalmodellen

-10 -20 -30 -40 tot -50%

Enjoy the summer!

TIP!
Onze cadeaucheque

Vanaf Woe 16/8 tot eind van de maand zijn wij enkel open op Vrijdag + zaterdag + zondagVanaf Vr 1/9 terug geopend volgens de normale openingsuren

Vraag je toonzaal-
modelprijs

Zondag 2 juli waren we met 80 buren voor de barbeque buurt-
feest. Het was een groot succes met vreugdevolle buren. Vol-
gend jaar zal er zeker een tweede editie op de parking gemeen-
te Prins Kavellei georganiseerd worden.

EERSTE BUURTFEEST 
PRINS KAVELLEI BRASSCHAAT
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Gr. jaarlijkse ROMMEL-
MARKT, Kerkedreef,  M.-
t.-H. Zondag 17 sept. (ca-

Snoeien en vellen

Aanleggen van

Een nieuwe look

Contacteer
Air-Concept

info@air-concept.be

Ontstoppingswerken, 

Bijles 

Ik zoek

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  

Oprit of parking

Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Zwembad vuil,

Open van maandag 
t.e.m zaterdag 
vanaf 9u - 20u
Zon-en feestdagen gesloten 
Bredabaan 273
Brasschaat
Tel: 03/651.88.16.

DAGSCHOTELS € 14,90

MA. 14/08MA. 7/08

Soep

WO. 16/08WO. 9/08

Soep

DI. 8/08 DI. 15/08

MOEDERDAG
ONTBIJTSPECIAL

DO. 10/06 DO. 17/08

Soep

VR. 11/08 VR. 18/08

Soep

€ 1999
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De WOONWINKEL, u mag het gerust een kleine boetiek noemen. Winkelen in een knusse, gezellige 
sfeer met een uitgebreid aanbod. Winkelen waar de klemtoon op duurzaam, beproefde kwaliteit en mooi 
ogende producten ligt en waar u als klant zeker uw gading vindt. De WOONWINKEL ontvangt de klant 
met een warm onthaal en geeft graag en woordje uitleg bij de aankoop zodat u vlot volop kan genieten 
van uw producten.

Openingsuren:

dinsdag tot en met vrijdag van
9.00u tot 12.30u -13.30u tot 18.00u
zaterdag van 9.00u tot 18.00u
maandag en zondag gesloten

Tel.: 03/653 33 11

Kookartikelen - Bamix - Gefu - Sus
Huishoudartikelen - Wesco - Dualit
Geschenkartikelen - Disney by Egan
Bestek en tafel - Portmeirion - Denby

Duurzame en milieuvriendelijke 
productenVernieuwde website:

www.woonwinkelkampen.be

Viert Moederdag op 15 augustus
Bloemen verwelken, scheepjes vergaan,

maar een geschenk van bij de 
Woonwinkel blijft bestaan.

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

BRASSCHAAT MODE

Zegeplein 5 - 2930 Brasschaat
0487 267 904
dindardershawi@hotmail.com

Originele retouches - Maatwerk 
(heren en dames) - Begeleiding 
naaiwerk - Tekenen patronen 
Droogkuis

gevraagd

Meisjes / verantwoordelijke
Dagen / uren o.v.t.k. Zeer goede verdienste.

Wezelsebaan 256 • Schoten 2900
0485/065 411 • 0475/444 243

Open van maandag t/m zaterdag van 19u tot ...

www.candlelightbar.be

WIJKWERKING MARIABURG VZW
Culturele familiale wandelzoektocht 2017 nog altijd mogelijk 
tijdens maanden juli en augustus Zondag 21 mei werd de gloed-
nieuwe familiale culturele wandelzoektocht 2017 voorgesteld in 
het gedeelte van de wijk dat als het “Nieuw Kwartier” bekend 
stond. Er zijn 35 vragen te beantwoorden langs het parcours en 
14 foto’s dienen gelokaliseerd. In het opgavenboekje wordt tevens 
een brok historische informatie verstrekt. De schiftingsvraag heeft 
betrekking op de drie prijzen die door beeldhouwer Peter Kem-
penaars en dochter Anne zijn vervaardigd en in het Wijkcentrum 
tentoongesteld zijn en de eerste 5 vragen zijn kennisvragen mbt. 
de Heemkundige Kring van Wijkwerking Mariaburg.  Tijdens 
de vakantiemaanden juli en augustus is het nog altijd mogelijk 
van deel te nemen. De zoektocht wordt afgesloten op zondag 3 
september 2017. Het Wijkcentrum Mariaburg is dan extra open 
van 10 tot 17 uur. Dan moeten alle antwoordboekjes afgeleverd 
zijn! Deelnameboekjes à € 5,00 kunnen verkregen worden op het 
secretariaat DC Antverpia, Sint-Antoniuslei 95, 2930 Brasschaat, 
elke werkdag tussen 9 en 17 uur en ook in het Wijkcentrum Maria-
burg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren elke dinsdag van 9 
tot 12 uur of op onze extra openingsdagen. Alle verdere informatie 
kan men terugvinden op onze website http://mariaburg.be .
Wijkwerking Mariaburg VZW

Viergeslacht Vansweevelt, bestaande uit: overgrootvader Phile-
mon (95 jaar), grootvader Jozef (60 jaar), vader Filip (34 jaar) en 
zoon Cesar (geboren 14 juni 2017).

VIERGESLACHT

Op 1/7 bracht er een groep jongeren van de Jeugdwerking 'Okuja' uit Bad Neuenahr- Ahrweiler 
een bezoek aan onze gemeente. Ze werden begeleid bij hun bezoeken aan het Inleefhuis en aan 
Casa Ametza, door de leden van het verbroederingscomité. De jongeren waren onder de indruk 
van de getoonde projecten en komen zeker nog eens terug.

JONGEREN VAN DE JEUGDWERKING ‘OKUJA’ 
UIT BAD NEUENAHR- AHRWEILER OP BEZOEK

HET BAKKERSTEAM - MIKERF
Van maart t.e.m. oktober bakt het bakkersteam éénmaal per 
maand brood in de houtoven. Rozijnenbrood, licht grof, vlecht-
brood en piotten zijn de specialiteiten. Wil je weten hoe het 
gemaakt wordt, kom dan kijken in het bakatelier. De bakkers 
geven graag een woordje uitleg en proeven kan ook. Dit vanaf 
ongeveer 11u30. Data 2017: 16 juli; 20 augustus; 17 september 
(oogstfeest); 15 oktober. De broden worden verkocht aan : € 
1,00 piot, € 1,50 vlechtbrood, € 1,80 grof brood, € 2,00 rozij-
nenbrood.
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actueelparkbodeactueel Volgen, Liken, Sharen, Taggen, ... !

eerste fase concurrentiedialoog
projectscholen Kaart aangevat 

De gemeente Brasschaat selecteerde vijf 
teams die het project scholen Kaart mogen 
vorm geven. Vanaf het najaar gaan zij in 
dialoog met de gemeente voor de 
uitwerking van hun projectvoorstel. 

Het project omvat zowel de gelijktijdige 
vernieuwing van de schoolgebouwen van 
Giko Kaart, Gilo de Kaart en De Vlinder als 
de realisatie van bijkomende functies waar-
onder woningen en ruimte voor het ver-
enigingsleven volgens het idee van Brede 
School. Op het einde van deze procedure 
van concurrentiedialoog zal de gemeente 
één projectvoorstel kiezen.

Wie zijn de geselecteerde teams?
Om deel te nemen aan de concurrentie-
dialoog voor het project scholen Kaart stel-
den maar liefst acht teams zich kandidaat. 
De verschillende kandidaturen werden 
beoordeeld op basis van vier criteria:
kwaliteit van het projectteam (ervaring en 
multidisciplinariteit), referenties van ont-
werp van woningen en scholen, referenties 
van bouw van woningen en scholen, refe-
renties van vastgoedontwikkeling en 
vermarkting van woningbouw.
Uiteindelijk selecteerde de gemeente vijf 
teams. 

Hoe krijgen de projectvoorstellen vorm? 
Op 7 juli legde het schepencollege de 
gezamenlijke uitgangspunten voor de 

administratie aan de slag om de project-

ter goedkeuring op de gemeenteraad van 
eind september.

Belangrijke uitgangspunten voor de 

maximale vergroening van de open 
ruimte die minstens gedeeltelijk 
toegankelijk is voor de wijk
integratie van een polyvalente zaal 
voor de wijk en de wijkverenigingen
mogelijk maken van dubbel gebruik 
van sportruimte(n) door Brasschaatse 
sportverenigingen na de schooluren.
aandacht voor een mix van bewoners
maximale beperking van bijkomende 
parkeerdruk

Daarnaast maakt de gemeente ook extra 
middelen vrij voor mobiliteitsaanpassingen 
in functie van verkeersveiligheid. Naast 

concurrentiedialoog toe dat de teams in 
dialoog gaan met de gemeente, alvorens 

Wat zijn de volgende stappen?
Nu de vijf teams op de hoogte zijn gebracht 
van hun selectie volgt een uitgebreide 

die zal plaatsvinden na de goedkeuring 

van eind september. Vervolgens gaan de 
verschillende teams aan de slag met het 
ontwerp. Na verschillende dialoogmomen-

in het voorjaar van 2018.
De gemeente streeft ernaar de werken eind 
2018 te kunnen aanvatten.

meer info 
dienst planologie | T 03 650 02 65

Nog tot en met 11 oktober kan je opnieuw 
intekenen op de groepsaankoop groene 
stroom en gas van de provincie Antwer-
pen. Vorig jaar bespaarden 84 000 huis-
houdens gemiddeld zo’n 200 euro per jaar. 
Brasschaat steunt dit initiatief. 

Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig.
Doe daarom mee en bespaar op je ener-
giekosten en draag je steentje bij tot een 
beter milieu. Denk eraan, de aangeboden 
tarieven van de groepsaankoop krijg je 
gedurende 1 jaar. 

Nadien mag de leverancier de tarieven 
aanpassen.

Iedereen kan inschrijven, ook gezinnen die 
het afgelopen jaar van energieleverancier 
zijn veranderd. De verbrekingsvergoeding 
is afgeschaft dus je kan zonder problemen 
het groepsaankoopaanbod aanvaarden.

meer info
www.samengaanwegroener.be
T 0800 21 134 gratis

Ben je een individuele sporter of ben je lid van een Brasschaatse sportclub? Deel een foto 
van jezelf en/of je vrienden tijdens een leuke sportactiviteit of een gezellige drink na een 
sportactiviteit op Facebook, Instagram of Twitter mét de hashtag #sportersbelevenenmeer 
#brasschaat. 

Zo inspireer jij ongetwijfeld andere Brasschatenaren om meer te bewegen of te sporten. 
Worden er minimaal 100 posts gedeeld, dan maakt Brasschaat kans op een 
‘sportersbelevenmeer award 2017’. Massaal posten en delen dus!

vooraleer je je begeeft naar de dichtstbijzijnde
architect of aannemer, informeer je je best goed. 

De adviseurs van Kamp C, Provinciaal centrum 
Duurzaam Bouwen en 
Wonen, stomen je hele-
maal klaar voor de
volgende stap in je 
leven. Want duurzaam 
bouwen is meer dan mi-
lieubewust bouwen. Er 
komen heel wat zaken 
bij kijken. Kamp C geeft 
je een antwoord op al je 
bouwvragen.

vraag advies 
Hou er rekening mee dat je je advies vraagt vóór je 
je bouwaanvraag indient. Als particuliere verbouwer 
krijg je een vol uur advies op maat over je nieuw-
bouw of verbouwing. Ook met een ruwe schets en 
eventueel een aantal foto’s kunnen we al aan de 
slag als je nog geen uitgewerkt plan hebt.
Op 4 september komt Kamp C naar Brasschaat. 
Voor gratis advies staan ze je te woord in de
schepenzaal, Bredabaan 182 tussen 13 en 17 uur. 
Het advies is gratis maar inschrijven is verplicht!

meer info 
deskundige duurzaamheid | T 03 650 06 58
nikki.elewaut@brasschaat.be

gevolgen voor de gezondheid
Mensen en dieren worden in de meeste gevallen niet ziek van een 
tekenbeet.  Soms kan de beet jeuk veroorzaken, maar dit is niet altijd 
het geval. Enkel indien de teek besmet is met een bacterie (Borrelia 
burgdorferi) kan een tekenbeet de ziekte van Lyme veroorzaken. De 
besmetting kan dan gebeuren doordat de teek die zich volzuigt met 
bloed, wat speeksel afgeeft aan diegene die ze gebeten heeft. 
In België kan de teek naast de ziekte van Lyme ook Anaplasmose 
veroorzaken.

meer info
www.gezondheidenmilieu.be

Teken zijn kleine, spinachtige parasieten die zich kunnen vastzetten op de huid van mensen en dieren om bloed 
te zuigen. Een beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos, maar wanneer de teek besmet is met een
bacterie, kan je er ziek van worden.

teken, wat je moet weten

7e groepsaankoop groene energie 

gratis bouwadvies
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Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

BOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.

Korte/lange termijn.
Huur camionette 50€/dag
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be
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Nv ConSept
Victor Frislei 1, 2970 Schilde
T: 03 646 06 47 - 0498 792 893

info@nvconsept.be

Unieke kans:
1e keuze appartement door omstandigheden 
terug in verkoop.

Voor de VILLAbewoner die het tuin 
en ander onderhoud beu is

Nv ConSept verlaagt de drempel en kan u de luxe en het comfort
van een moderne top villa aanbieden in het appartement van uw dromen

In het kasteelpark "Hof den Dam" in Centrum Brecht is een laatste groot appartement van 
147,5 m2 (br) opnieuw in verkoop gekomen Met een terras van 25 m2 en voorzieningen 

€20.000 excl BTW 

(deels aangepast vr mindervaliden)

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

Te koop: 2de h. aanhang-
wagen, 2m l. op 1m br. 
Ideaal voor tuin. € 200. 
0492/263 118

Te koop: 2de h. aanhang-
wagen gegalvaniseerd. 
2m l. op 1,25m br. € 335. 
0486/245 784

Gevraagd: Houtpaletten 
en afvalhout. Eigen ver-
voer, afhaling op regelma-
tige basis. 0492/263 118

Opruimen van zolders, 
kelders, woningen, inboe-
dels bij sterfgevallen, ver-
koop huis. 0492/822 180

Alle pleisterwerken, klei-
ne werken binnen de week 
uitgevoerd. Vakman 35j. 
erv. 0468/328 347

Te huur: gr. mod. gemeub. 
studios Schoten-Merk-
sem. Vrij € 480 & € 590 
0495/214 041

Gevonden: Kanarievogel 
ter hoogte van Kreatos 
Bredabaan, Brasschaat. 
0477/473 831

Aanleg & onderhoud van 
uw tuin, snoeien & vellen, 
graszode & mol bestrij-
ding. 0479/284 395

Poetsvrouw zoekt werk,  
babysit, erv. en ref. spr. 
Sp. en btj Eng. 0486/891 
101 (Maria Th.)

TE KOOPTE KOOP TE KOOPTE KOOP

€ 319.000,-€ 179.000,-

Brasschaat, Hoogboomstw. 83: 
Half open landhuis van 384m² op 
2.317m² met 9 spks.

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 285

Brasschaat, Van De Wiellei 46: 
Volledig gerenoveerde woning te 
Brasschaat in centrum.

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 187

Brasschaat, Vuurkruisenlei 27: 
Ruim app. met 3 slpks en gar.
Goed onderh. in residentiële. buurt.

Vg, Wgn, Gdv, Gvv EPC 362

Brasschaat, Sint-Jobsestew. 53:
Kindvriendelijk gelegen woning op 
Zuid georiënteerd perceel.

Vg, Wgn, Gdv, Gvv EPC 449 

€ 449.000,- € 309.000,-

TE KOOP

Brasschaat, Martouginlei 20a: 
Hoekappartement met 3 slaap-
kamers. 

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 333

€ 252.500,-

TE KOOP

Brasschaat, de Borrekenslei 52:
Gezellig app. met 3 slpks. Goed 
onderh. en in residentiele buurt.

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 312

€ 199.000,-

HET ZOMERT 
BIJ ERA

VASTGOED RAAKT BETER VERKOCHT 
MET EEN ERA MAKELAAR.

WWW.ERA.BE

MEER WETEN? CONTACTEER ONS VANDAAG NOG!
ERA North Estates | Bredabaan 253 | Brasschaat | Tel 03 653 52 90 | northestates@era.be | www.era.be/northestates
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Deurde

Dit is de deur van: .....................................

Uw naam: ...............................................

Uw adres: ...............................................

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

Er zijn telkens 1 bon van € 25 en 3 bonnen van € 10 te winnen.

vul het onderstaande bonnetje in en stop het in de brievenbus 
van ons kantoor. Doe dit vóór vrijdagochtend 9 u. De oplossing

en winnaars worden volgende week bekend gemaakt.

Met medewerking 
van Gemeente Brasschaat

Max. 1 inzending per deelnemer

De Brasschaatse Kadobon is te koop op volgende punten:

Onthaal gemeentehuis, Bredabaan 182
Dienst Toerisme, Bredabaan 407

Bibliotheek, Bredabaan 407
Kadobon inwisselbaar bij de deelnemende handelaars:

brasschaat.be/Ondernemen/Brasschaatse_KadoBon/deelnemende_handelaars

Van welk gebouw is deze deur? 
Laat het ons weten en win een

Brasschaatse Kadobon t.w.v. € 25

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71

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

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of sancties die voortvloeien uit onjuiste of 
onvolledige publicaties en inbreuken op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend aan de 
adverteerder. Opname van advertenties betekent niet dat de redactie het met de inhoud of de strekking ervan in 
alle opzichten eens is. De redactie behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, 
tekeningen of ontwerpen van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker geenszins 
van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te 
Gooreind, te Wuustwezel, Kapelsesteenweg.                                                          Oplage: 24.300 ex. 

GEZOCHT

KELNER/DIENSTER 
voor Brasschaat golf voor zowel overdag als 

's avonds. Incl weekendwerk (1 op 2)
Flexibel afwisselend uurrooster 

in samenspraak met team. Ervaring vereist 
Full time of part time 

Flexi job of vast contract 
Goede verdienste

info@barbogey.be

Bakkerij Mortier 
zoekt studenten!

Kerkedreef 2, 2930 Brasschaat    Tel.: 03/663.00.37
info@bakkerijmortier.be         www.bakkerijmortier.be

Wij zijn op zoek naar nieuwe gemo-
tiveerde & gedreven studenten. (m/v) 
Voor weekendwerk in onze filialen. 
Graag uw CV & motivatie door te 
sturen naar info@bakkerijmortier.be

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren

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

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM

DAGUITSTAP VOOR 
GANSE FAMILIE NAAR 
ZOO TE ANTWERPEN: 

DONDERDAG 
17 AUGUSTUS

Donderdag 17 augustus richten 
we een daguitstap in naar de 
Zoo te Antwerpen. Kinderen 
en kleinkinderen zijn van harte 
welkom. We zorgen dat we om 
10h00 aan de ingang van de 
Zoo staan om in groep binnen 
te gaan. Nadat we als groep 
zijn binnengegaan en evt de 
rondleiding gevolgd hebben, 
is iedereen vrij. U bezoekt 
dus de Zoo zolang u zelf wil. 
Femma heeft één bezoek “ 
Achter de schermen van de 
Zoo ” gereserveerd voor max 
20 personen ( vanaf 12 jaar – 
4€ pp): we komen zo werkelijk 
achter de schermen terecht en 
zien de technische installaties. 
We bezoeken de zeeleeuwen 
in hun privé-vertrekken. Via 
de operatiezaal en de quaran-
taine belanden we onder het 

maar ook bij zeepaardjes en 
koralen. De kweekruimtes van 
o.a. vogelspinnen en kakkerlak-
ken sluiten de tocht af. Wenst u 
deel te nemen aan dit bezoek 
(mogelijk vanaf 12 jaar – wel 
nogal wat trappen en nauwe 
doorgangen ) , dan moet u 
dit uitdrukkelijk vermelden bij 
de inschrijving. Gelieve de 
leeftijden op te geven, zodat 
we de juiste toegangsprijzen 
kunnen reserveren .Toegangs-
prijs:  kinderen tot 3 jaar gratis;   
van 3 t/m 11 jaar 16€ ;    van 
12 t/m 17 jaar 19€  studenten 
t/m 25 jaar mits voorlegging 
studentenkaart 19€ volwas-
senen   21€  60-plussers 20€ 
rondleiding achter de schermen 
4€ ( vanaf 12 jaar en max 20 
personen – vol is vol ). Gelieve 
tijdig in te schrijven daar we de 
groep tijdig moeten aanmel-
den. Inlichtingen en inschrijven 
bij Esther Weymeersch - tel 
03.344 07 96. Gelieve steeds 
eerst te telefoneren om de na-
men door te geven van u en evt 
medereizig(st)ers + leeftijd van 
deelnemers / deelneemsters + 
evt deelname aan rondleiding 
+ telefoonnummer en dan pas 
te betalen op het rekeningnum-
mer  van Femma Brasschaat 
centrum BE28 1030 4543 9720. 
Ook niet-leden zijn welkom aan 
hetzelfde tarief.

Vrouw zoekt poetswerk, 
strijken. 0473/797 185

Vrouw zoekt
jaarden, vervoer m. auto, 
boodschappen, poetsen, 

0496/189 725 (Christina)

Te koop:  Jacobuslei, 
HOB woonhuis, 3 slk, 
520m, tuin, garage. VP: 
€329.000. Tel. eigenaars 
0495/309 357
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Dameskleding

Zelfde gezicht, nieuw jasje

Larose Brasschaat opent op 23 augustus feestelijk haar deuren met een sublieme selectie dameskleding. Vertrouwde merken
 zoals Thelma & Louise, Gigue en Avalanche worden vanaf heden vergezeld door het vernieuwende, Italiaanse kledingbrand Ekle.

Daarnaast steken Tania en Nathalie, bekend van de voormalige kledingzaak Bel, ook het interieur van de winkel in een nieuw jasje.
Om ineens een vliegende start te nemen, worden alle aankopen voor eind september 2017 dubbel op de klantenkaart gezet.

Wij kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen verwelkomen. Tot snel!
Tania & Nathalie

Bredabaan 184, 2930 Brasschaat - 03 651 31 21 - www.larose-brasschaat.be - info@larose-brasschaat.be

M
et

 s
te

un
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an
 

L I N G E R I E

Bredabaan 180 l BRASSCHAAT
T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

Nog op vakantie, 
of al iets nieuws nodig? 

Kom deze week,

Nog meer nieuwe collectie 
op dinsdag 22/8

Gesloten van 13 tot 21 augustus!

TALENTVOLLE DOELMAN DAAN
DRIJVER KIEST VOOR KHC DRAGONS! 

Daan Drijver heeft besloten om 
zijn carrière verder te zetten bij 
KHC Dragons. Hij verlaat Antwerp 
waar hij 12 jaar heeft gespeeld, af-
gelopen jaar 2de doelman was en 
in Boys U19 speelde. Drijver ver-
vangt Matthias Dierckens, die na 
2 jaar als 2de doelman besloten 
heeft om coach te worden van 
Lille. Drijver sluit  aan bij Heren 
1 met wie hij zal meetrainen. 
Op zondag zal hij in Heren 2 spe-

len in de nieuwe Open League competitie.
Drijver was eerder doelman in de Belgische nationale ploeg U16 
en U18. Drijver zit op dit moment zit in de transitie van de Neder-
landse - naar de Belgische Nationaliteit om in de toekomst vol-
ledig voor Nationale selecties beschikbaar te kunnen zijn. Voorzit-
ter Hans Borstlap: "We zijn heel blij dat Daan gekozen heeft voor 
Dragons. We waren voor Heren 1 op zoek naar een volwaardige 
2de doelman die de plaats van Loic Van Doren kan overnemen in 
geval van blessure. Bovendien heeft Daan het talent om op termijn 
door te groeien tot 1ste doelman!" Daan Drijver is blij met deze 
nieuwe challenge: "ik wil me blijven ontwikkelen als doelman en 
ben er van overtuigd dat ik ernorm veel kan bijleren door week in, 
week uit te trainen met de vele internationals van Dragons." Met 
de komst van Daan Drijver is de kern van Heren 1 helemaal rond.

Glaasje op ?
Rijverbod ?
Wij brengen je met 

je eigen wagen veilig 
thuis!

Neem geen enkel 
risico!

Bel snel
0484/091 191 of via
www.belpeterop.be

ALLEEN?
Niet meer lang!
Leuke, actieve m/v vin-
den hier nieuwe liefde. 

(35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak in de 

buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

200 m² tot 300 m²

0475/421 326
(tijdens kantooruren)

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Brandhout, eik-beuk-berk
Houtpellets, bekende merken

Bewezen kwaliteit
03/315 74 46

www.brandhoutcenter.be

Logen deuren
Air-Concept
0475/467 060

info@air-concept.be

Jonge man zoekt werk 
in tuin, schilderen, afwas. 
0465/591 870
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Bakkerij Isenbaert

zoekt

WINKEL-
BEDIENDE

20 uur/week

03/651 73 50
0476/550 204

oud. Bel even voor prijs. 
0494/642 965

Heer 63j. echtg. zonder 
probl. zoekt via deze weg 
idem dito jongere klasse-
dame te ontmoeten voor 
iets ernstig. Sms mij op 
0498/255 456. Discretie 
verzekerd. Geen avontu-
riers aub.

Een tuin met 
een verhaal

Het eigenzelf v.z.w. Lage Kaart 
530, Brasschaat. 13, 20, 27 
augustus om 16 uur. Begeleid 
rondje in de tuin met en door 
Malis Bals. Deelname gratis 
- consumpties aan democra-
tische prijzen beschikbaar. 
Tevens verlenging tentoonstel-
ling. Tom Nagels. gsm: 0476 
351 575

Vrouw zoekt werk, poet-
sen. 0488/272 116 (Dita)

Man zoekt werk: tuin, 
schilderen. 0465/591 870

 voor uw 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz.. Sikkens, 
Boss en Sigma, kwali-
teitsverven tegen een su-
perprijs. gsm: 0479/284 
979 email: danny.weyck-
mans@telenet.be btw: BE 
0889 211 965

zoekt: Rontgentechno-
loog, A1 of A2 verpleeg-
ster(m/v), correcte ver-
loning. Geen weekend 
of wachtdienst. Contact: 
martinetroch@telenet.be

ten in weekend van 

Ook bij de 31e Mariaburgse 
Feesten wordt de traditie ge-
handhaafd in het laatste week-
end van september. Alle ingre-
diënten zijn weer aanwezig 
en veel verschil met de vorige 
edities zal er niet zijn, alhoe-
wel… ?! Op dit ogenblik kan al 
heel wat informatie ingewon-
nen worden via onze website
http://mariaburg.be . In de ru-
briek ‘Mariaburgse Feesten’ 
krijgt u reeds een overzicht 
van de voorziene activiteiten 
over de 3 dagen heen. Vanaf 
augustus zal deze informatie 
verder aangevuld worden.

Plaatsen van stelling-
bouw. Dave 0497/284 395

Fancy Collection bvba, Ho-
veniersstraat 46-48, Antwer-
pen, groothandel in diamant 
en andere edelstenen
Footprint bvba, Hofgracht 9 
bus 4, 2650 Edegem, recla-
mebureaus
Fortuna 2012 bvba, Heir-
manstraat 1, 2170 Merksem, 
tussenpersoon in de handel
Foto & Multimedia Center 
bvba, Abdijstraat 162, 2020 
Antwerpen, detailhandel in 

artikelen en in precisieinstru-
menten in gespecialiseerde 
winkels
Gaastra Retail Belgium nv, 
Verbindingsdok-Oostkaai 
23 bus 801, 2000 Antwer-
pen, detailhandel in dames-, 
heren-, baby- en kinderbo-
ven- en -onderkleding en 
kledingaccessoires in gespe-
cialiseerde winkels
House Hunter bvba, Milis-
straat 67 bus 4, 2018 Ant-
werpen, adviesbureaus op 
het gebied van bedrijfsbe-
heer en bedrijfsvoering
Hoverda bvba, Salvialei 43, 
Merksem, goederenvervoer 
over de weg, met uitzonde-
ring van verhuisbedrijven
Isignas bvba, Alfons De 
Cockstraat 54, Antwerpen, 
tussenpersoon in de handel
IXA+ bvba, Kapelleberg 58, 
2430 Laakdal, diensten (au-
dit, consultancy)
J&S Euroline bvba, Tur-
houtsebaan 413A, 2140 
Borgerhout, posterijen en 
koeriers
JVI Beheer bvba, Henrilei 
45, 2930 Brasschaat, diverse 
administratieve activiteiten 
ten behoeve van kantoren
K&M Projects bvba, Brugs-
traat 5, 2060 Antwerpen, eet-
gelegenheden met beperkte 
bediening
Kieboom Marc (handeldrij-
vende onder de benaming 
‘PAROCHIECENTRUM PA-
ROZA’), Coremansstraat 
1/3, Berchem, cafés en bars
Labiod bvba, Abdijstraat 
205, 2020 Antwerpen, markt- 
en straathandel in voedings- 
en genotmiddelen
Lara30 bvba, Venezuelas-
traat 1, 2030 Antwerpen, eet-
gelegenheden met beperkte 
bediening
LogstoragesV bvba, De 
Keyserlei 58-60, 2018 Ant-
werpen, opslag in koelpak-
huizen en overige opslag
Macross One bvba, Kievit-
plein 20 CF/12EV, Antwer-
pen, handelsbemiddeling in 
voedings- en genotmiddelen
Marrakech Market bvba, 
Zaanstraat 2, 2020 Antwer-
pen, detailhandel in artikelen 
in gespecialiseerde winkels
MC Gregor Finance Bel-
gium nv, Verbindingsdok-
Oostkaai 23 bus 213, 
Antwerpen, groothandel in huis-
houdtextiel en beddengoed
Mega Handel bvba, Oran-
jestraat 89, 2060 Antwerpen, 
groothandel in dranken, al-
gemeen assortiment
Oriental House bvba, Plan-
tin en Moretuslei 85, 2018 
Antwerpen, groothandel in 
parfumerieën en cosmetica
OX bvba, Bredabaan 447, 
2170 Merksem, detailhandel 
in elektrische huishoudap-
paraten in gespecialiseerde 
winkels

Pilot Agency bvba, Rijnkaai 
37, 2000 Antwerpen, reser-
veringsactiviteiten
Pondasi bvba, Hoge Kaart 
104, 2930 Brasschaat, ad-
viesbureaus op het gebied 
van bedrijfsbeheer en be-
drijfsvoering
Pravda Communications 
bvba, Boomsesteenweg 
295, 2610 Wilrijk, advies-
bureaus op het gebied van 
bedrijfsbeheer en bedrijfs-
voering
Quality Car Services 
Comm. V., Provinciestraat 
13, 2018 Antwerpen, detail-
handel in auto’s en lichte be-
stelwagens
Reba Services bvba, Brit-
selei 35A, 2000 Antwerpen, 
bouwinstallatie
Sadem Decor bvba, Sint-
Jansplein 45, 2060 Antwer-
pen, detailhandel in glas-, 
porselein-, en aardewerk en 
in niet-elektrische huishou-
delijke artikelen in gespecia-
liseerde winkels
Schilo Music Entertain-
ment vof, Kwekerijstraat 
108, Borgerhout, gespecia-
liseerde beeld-, verlichtings- 
en geluidstechnieken
Septa Comm. V., Lange 
Beeldekensstraat 227, 2060 
Antwerpen, tussenpersoon 
in de handel
T&A International bvba, 
Bredabaan 1061, Wuustwe-
zel, groothandel in andere 
consumentenartikelen
The Rocking Bull Concern 
vof, Minderbroedersrui 34-
36, 2000 Antwerpen, cafés 
en bars
Van Hogerhuis Nancy, 
Sint-Bernardsesteenweg 
341 bus A/31, 2660 Hobo-
ken, verpakkingsbedrijven
Vulcan Europe bvba, Ho-
veniersstraat 2 bus 406, Ant-
werpen, groothandel in dia-
mant en andere edelstenen

gium bvba, Dreef 2 bus 2, 
Essen, arbeidsbemiddeling
WRJ-Cars-and-Prpjects 
Comm. V., Brusselstraat 51, 
2018 Antwerpen, tussenper-
soon in de handel
Apocalyps Comm. V., Frie-
dadreef 82, 2970 Schilde, 
cafés en bars
A-Shop bvba, Peedreef 20, 
2950 Kapellen, niet-gespeci-
aliseerde groothandel
Bartholomeeusen Paul 
(handeldrijvende onder de 
benaming ‘TRANSPORTO-
LINE’), Zwartzustersstraat 
21, 2000 Antwerpen, exploi-
tatie van taxi’s
Bedrijfsbeheer & Advies 
bvba, Pottenbrug 3/120, 
Antwerpen, adviesbureaus 
op het gebied van bedrijfs-
beheer en bedrijfsvoering
Bootsgezel Stephanie 
(handeldrijvende onder de 
benaming ‘NINI’), Koningin 
Elisabethlei 11, 2960 Brecht, 
detailhandel in onderkleding, 
lingerie en strand- en bad-
kleding in gespecialiseerde 
winkels
Brethof cvba, Hoogboom-
steenweg 165, 2930 Bras-
schaat, ontwikkeling van re-
sidentiële bouwprojecten
De Roeck Francois, Ho-
vestraat 32 (1e en 2e ver-
dieping), 2650 Edegem, 
gespecialiseerde bouwwerk-
zaamheden

Europe Exclusive Trade 
bvba, Braam 30, 2930 Bras-
schaat, groothandel in hout
Gema bvba, Keizerstraat 
22, Antwerpen, vervoeron-
dersteunende activiteiten
Mike bvba, Pieter De Rid-
derstraat 1, 2100 Deurne, 
cafés en bars
Peskens Dirk (handeldrij-
vende onder de benaming 
‘WIZ SOFTWARE’), Ooster-
veldlaan 105/3, Wilrijk, ont-
werpen en programmeren 
van computerprogramma’s
Spanje Invest Comm. V., 
Augustijnslei 12, 2930 Bras-
schaat, markt- en opinieon-
derzoekbureaus
Voetzentrum bvba, Christi-
aan Pallemansstraat 4, 2950 
Kapellen, vervaardiging van 
medische en tandheelkun-
dige instrumenten en beno-
digdheden
Agile Brains bvba, Adolf 
Greinerstraat 12, 2660 Ho-
boken, adviesbureaus op 
het gebied van bedrijfsbe-
heer en bedrijfsvoering
Algemene Bezetting en 
Gyprocwerken bvba, Die-
pestraat 17, 2060 Antwer-
pen, algemene bouw van 
residentiële gebouwen
Ankur Diamonds nv, Ho-
veniersstraat 30/143, 2018 
Antwerpen, groothandel in 
diamant en andere edelste-
nen
Armas Jewellers bvba, 
Pelikaanstraat 112, 2018 
Antwerpen, groothandel in 
uurwerken en sieraden
Autoglas24 bvba, De 
Berlaimontstraat 93, 2100 
Deurne, groothandel in huis-
houdtextiel en beddengoed
Bahang en Zo bvba, Kleine 
Markt 11, 2000 Antwerpen, 
plaatsen van behang en 
vloerbedekking en wandbe-
kleding van andere materi-
alen
Bakkerij Sint-Lambertus 
bvba, Prins Albertlei 15, 
Berchem, ambachtelijke ver-
vaardiging van brood en van 
vers banketbakkerswerk
Bobo ‘t Snoeperke bvba, 
Brugstraat 106, 2960 Brecht, 
detailhandel in chocolade 
en suikerwerk in gespeciali-
seerde winkels
Bora Bouw bvba, Stations-
straat 125, 2910 Essen, al-
gemene bouw van residenti-
ele gebouwen
Capauvert Resort bvba, 
Graaf Van Egmontstraat 13, 
2000 Antwerpen, ontwikke-
ling van residentiële bouw-
projecten
Century Diamonds & Je-
wellery bvba, De Keyserlei 
58/51, Antwerpen, detailhan-
del in uurwerken en sieraden 
in gespecialiseerde winkels

 Brou-
wersvliet 21, Antwerpen, 

 Brou-
wersvliet 21, Antwerpen, 

 Brou-
wersvliet 21, Antwerpen, 

 
Brouwersvliet 21, 2000 Ant-
werpen, productie van bio-

Frituur Skyline bvba, Ge-
meentestraat 5, 2060 Ant-
werpen, eetgelegenheden 
met beperkte bediening

 
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863

 naar 
poetsvrouw met dien-
s tencheques?  Geen 
wachtlijst. 0488/408 720
of 0493/882 932

REKANTO FITNESS
STICHTING

TEGEN KANKER

Als je voor kanker wordt 
behandeld of als je het 
afgelopen jaar een be-
handeling hebt gevolgd, 
dan weet je vast dat deze 
beproeving vaak gepaard 
gaat met een grote ver-
moeidheid en futloosheid. 
Maar wist je dat aange-
paste lichaamsbeweging 
je kan helpen weer wat 

kleine dagelijkse inspan-
ningen beter aankunt? De 
Stichting tegen Kanker 
werkte dan ook een pro-
gramma uit op jouw maat: 
Rekanto! 
Rekanto is een gratis be-
wegingsprogramma van 
Stichting tegen Kanker 
voor kankerpatiënten. In 
gemeente Brasschaat kan 
je sinds kort deelnemen 
aan Rekanto - Fitness. In 
FitClass Brasschaat (Mar-
touginlei 74) staan de pro-
fessionele coaches klaar 
om samen met jullie de 
vermoeidheid en futloos-
heid tegen te gaan. Ge-
niet dankzij Rekanto van 
één jaar gratis Fitness! 
Inschrijven kan tijdens je 
behandelingen of tot één 
jaar na je laatste behan-
deling. 

Voor meer informatie, kan 
u terecht bij Evelyn De Mey,

regiocoördinator 
Antwerpen bij 

Stichting tegen Kanker,
edemey@stichtingtegenkanker.be

of 0498 12 17 64.

take kan je terecht bij:
Maarten Gyssens

FitClass Brasschaat

of 0495 32 86 70.



Brasschaatse Film,     Nr. 32,     9-8-2017 23

€ 175.000€ 349.900

BRASSCHAAT Centrum pen-
thouse met prachtig uitzicht en met 
oa lichte wnkr op parket, leefkeu-
ken, 2slpks, badk met massage-
bad. EPC 237. vg,wg,gdv,gvv,gvk 

BRASSCHAAT Centrum op te 
frissen app met 2 slpks, rme woon-
kamer op parket, keuken, badk, 
apart WC, terras, garage en ber-
ging. EPC 245. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

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

info@immogreenstar.be   
www.immogreenstar.be

TE KOOP

Meer informatie over ons aanbod vind je op www.immogreenstar.be

€ 695.000

BRASSCHAAT MTH HOB ge-
legen in prachtige groene wijk op 
ca 450m² met oa woonk op parket, 
leefkkn, 4 slpks, badk, inpand gar, 
tuin. EPC 785. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

BRASSCHAAT MtH  Op-
brengsteigend. best. uit 5 app met 
elk 2 slpks en terras of tntje en 5 gar. 
Droge kelder aanw. Alles verhuurd! 
EPC 316. vg,wg,gdv,gvv,gvkr

€ 349.000

VERLAAGDE PRIJS

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be

BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

De gemeente Brasschaat selecteerde vijf teams die het project scholen Kaart mogen vorm ge-
ven. Vanaf het najaar gaan zij in dialoog met de gemeente voor de uitwerking van hun pro-
jectvoorstel. Het project omvat zowel de gelijktijdige vernieuwing van de schoolgebouwen van 
Giko Kaart, Gilo de Kaart en De Vlinder als de realisatie van bijkomende functies waaronder 
woningen en ruimte voor het verenigingsleven volgens het idee van Brede School. Op het einde 
van deze procedure van concurrentiedialoog zal de gemeente één projectvoorstel kiezen. Wie 
zijn geselecteerde teams? Om deel te nemen aan de concurrentiedialoog voor het project scho-
len Kaart stelden maar liefst acht teams zich kandidaat. De verschillende kandidaturen werden 
beoordeeld op basis van vier criteria: kwaliteit van het projectteam (ervaring en multidisciplinari-
teit), referenties van ontwerp van woningen en scholen, referenties van bouw van woningen en 
scholen en referenties van vastgoedontwikkeling en vermarkting van woningbouw. Uiteindelijk 
selecteerde de gemeente vijf teams: Team 1: VL Holding, Bermaso Retail Investment, CFE 
Bouw Vlaanderen, AWG architecten en Meta architecten, Team 2: Groep Van Roey met Com-
pagnie O en Rest Architecten, Team 3: DCA, Polo architecten, studiebureau Arcadis en Atelier 
Ruimtelijk Advies, 

5: DMI vastgoed, Democo aannemer, HUB architecten en Studio Thys Vermeulen. Hoe krijgen 
de projectvoorstellen vorm? Voor de opmaak van een projectvoorstel baseren de teams zich in 

o.a. de doelgroepen van het project en de noodzakelijke programmaonderdelen. Op 7 juli legde 
het college van burgermeester en schepenen de gezamenlijke uitgangspunten voor de project-

maken. Daarna komt deze ter goedkeuring op de gemeenteraad van eind september. Voor het 

het team Vlaams Bouwmeester dat vanuit hun werkgebied inspirerende voorbeelden deelde. 
Daarnaast baseerde het schepencollege zich ook op de behoefteanalyse, die tot stand kwam 
in 2016 via een participatieve denkdag met de buurt en de scholen. De uitgangspunten voor 
het scholenprogramma kwamen tot stand in direct overleg met beide schoolnetten. “Het project 
scholen Kaart, is een scholenproject én een wijkproject. Het spreekt dan ook voor zich dat dit 
project vorm moet krijgen op maat van de scholen én van de wijk. ” Sophie De Roeck – sche-

vergroening van de open ruimte die minstens gedeeltelijk toegankelijk is voor de wijk, Integratie 
van een polyvalente zaal voor de wijk en de wijkverenigingen, Mogelijk maken van dubbel ge-
bruik van sportruimte(n) door Brasschaatse sportverenigingen na de schooluren. Aandacht voor 

-

stappen? Nu de vijf teams op de hoogte zijn gebracht van hun selectie volgt een uitgebreide 

de gemeenteraad van eind september. Vervolgens gaan de verschillende teams aan de slag 

het voorjaar van 2018. De gemeente streeft ernaar de werken eind 2018 te kunnen aanvatten.

EERSTE FASE CONCURRENTIEDIALOOG 
PROJECT SCHOLEN KAART AANGEVAT

Man zoekt schoonmaak-
werk, tuin, rest. e.a.w. 
0465/717 261

Nederlandstalige hulp 
gezocht voor afhalen 2 
kinderen (8 en 9 jr) op 
school, ondersteuning 
huiswerk, strijken, koken. 
Ma + Di + Do van 15.30h 
tot +/-19h vanaf 4 sept 
te Kapellen centrum. Bel 
0478 98 02 84 

Gezocht: Hulp voor na-
schoolse opvang en be-
geleiding huiswerk. 3 kin-
deren (9, 11, 13). Antwerp-
sesteenweg te Kapellen. 
Liefst 4d/w. Niet op vrijdag. 
0495 79 35 17

Kleine en grote renova-
tiewerken. 0483/159 938

Jonge oma m. erv. houdt 
uw k indjes b i j .  GSM 
0474/562 826

Te koop: Golf VI 1.2 
Benzine TSI Trendline, 
zwart. Zeer goede staat. 

52.070km - € 10.500. Tel. 
0498/250 430

Te huur: app. 2 V Mikse-
baan 271 nabij golf - living 
- ingerichte keuken - 2 slpk 
- terras - badk. - aparte wc 
- ondergrondse parking. 
675€ + 75€ kosten p/m . 
tel. 0477/521 931.

TE KOOP: recent, luxu-
eus dakappartement (2 
slpk) in centrum Schoten, 
2 grote terrassen (sa-
men 90m2!). 2e slpk is 
nu dressing. Alle luxe: lift, 
parket, gashaard, alarm, 
veiligheidsdeur, airco. 
Geen immo! 

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, coni-
feren. Gr. of. 0487/715 534

Zaaien van nieuwe ga-
zons, 30j. erv. gr. of. 
0487/715 534

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage, st-
acaravan. gr. of. 0487/715 
534

Omspitten van tuinen met 
mini graver 1,6m br. gr. of. 
0487/715 534

E p c / e l e k t r . k e u r i n g 
energie-epc@telenet.be 
of 0475/606.404 

Te huur: Garage, Veld-
straat 16, 2930 Bras-
schaat. Gsm 0497/461 
694 na 18 uur.
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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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Zoals in vele Vlaamse gemeenten en steden werd 11 juli ook 
in Brasschaat op gepaste wijze gevierd. Theater, zomerspelen, 
lokale muziekband, Vlaamse zangavond, geleide wandeling, 
Eucharistieviering en Vlaamse Feestdag op de markt, slechts 
een kleine greep uit het aanbod. Apotheose op de dag zelf: na 
het klassieke ontbijt, een parkpromenade gevolgd door levende 
muziek met humor en spektakel. Afsluiter was het concert van 
de Lou Roman Band met diverse artiesten. Net voor het optre-
den van Coco Jr. gingen de hemelsluizen en paraplu's open. Dit 
kon de pret echter niet bederven en ook het vuurwerk ging door. 
Het optreden van de leerlingen van dansschool Pivolté werd een 
beetje ingekort door de weersomstandigheden (nat podium). Ie-
dereen tevreden, maar ook de artiesten waren meer dan enthou-
siast en wilden graag hun ervaringen en toekomstplannen kwijt. 
Enkele reacties...
Lou Roman: “Voor mij en mijn band is het de 4de keer dat we te 
gast zijn in Brasschaat. Eerst met Gunter Neefs, daarna Barbara 
Dex, Paul Michiels en nu met o.a. Udo & Coco Jr.. Een open-
luchtoptreden in dit land is altijd een uitdaging. Gelukkig werk ik 
al 20 jaar met dezelfde geluidstechnici die weten wat ze doen. 
Zij passen zich telkens aan. Dit jaar ben ik 45 jaar bezig met 
het orkest en heb al vele binnenlandse en buitenlandse artiesten 
begeleid. Eind dit jaar komt er een concert in de Roma n.a.v. 45 
jaar Lou Roman-band. Volgend jaar start een tournee langs de 
culturele centra met Gunter Neefs. Daarnaast hopen we op vele 
andere optredens.”
Patrick Onzia: Toen ik in 1987 begon als zanger heb ik Lou Ro-
man ontmoet en het klikte meteen. Een super band met blazers 
en koor, wat wil je nog meer. Het zijn echt topmuzikanten. Zelf 
breng ik binnenkort een nieuwe single uit, geschreven door Udo 
"Vergeet niet te leven". Ik speel theater, werk voor Studio 100, 
enz. Stilzitten doe ik zeker niet.” 
Udo: “Een openluchtoptreden brengt voor mij de nodige gezonde 
stress mee. Als artiest wil je dat het publiek telkens met een goed 
gevoel naar huis gaat en daar draait het om. Nu kom ik net van 
een live optreden (VRT) op de Grote Markt in Antwerpen en bin-
nenkort ben ik te gast bij VTM aan de kust. Om eerlijk te zijn: 
er is toch nog meer aandacht nodig voor de Vlaamse artiesten. 
Mijn nieuw album is net uit en heet "Over prinsen, over draken", 
binnenkort volgt er een nieuwe zomersingle en ik werk volop aan 
een nieuwe tournee. Werk genoeg dus.”
Coco Jr.: “Veel mensen denken als je een artiest niet hoort op de 
radio of niet op tv ziet dat deze stilzit. Wel het tegendeel is waar, 
momenteel zit ik midden in een reunie met de Dinky Toys. We 
hebben een nieuwe single uit, ik zit nu even in een kleine medi-
astorm. Reeds 25 jaar ben ik professioneel met muziek bezig. 
Kleine, grote zalen, sportpaleis, open lucht, mij maakt het niet 
uit, je moet er altijd 100% staan. Ze mogen mij vragen wat ze wil-
len, als het maar over muziek gaat, daarom heb ik vanavond ook 
enkele Nederlandstalige nummers gebracht. Heel lang geleden 
maar met zeer veel plezier. We hebben nu een best of uit, ik heb 
de smaak weer te pakken om de studio in te duiken. Er is alvast 

11 JULI-VIERING BRASSCHAAT Comp. probl. Ik kom a. 
h. herst., sneld. 0496/383 
015. Verk. comp. op maat

Poolse mann. doen reno-
vatiewerk.: bez., gypr., bet., 
park., schild., afbr. Ned. tal. 

168 - 0496/637 978

Medische pedicure

SPA pedicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
 spul-

len van zolder, curiosa, 
enz. 03/663 65 70

 oprit-
ten, natuursteen, klinkers, 
kasseien. Voor meer info 
bel GSM 0494/641 080 of 
0498/442 257

Elekpro Elektriciteitswer-
ken klein en groot; klusjes. 
0484/993 359

Te huur: Zuid-Frankrijk, 
app. Goed bereikbaar. 
TGV Info 0477/456 770

Te huur: M.T.H. Magazijn 
23 m², met verdiep, totaal 
50 m², met sec. poort 3000 
x 220 h, elektr., water, wc 
aanwezig, € 300/mnd., 
geen borg 0475/730 202

Alle schilderw. binn. en 
buit. dr Poolse mann. 0496/
084 168 of 0496/637 978

Bezetten, schilderen, 
behangen,  tu inwerk . 
0487/566 652

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-
wen en verbouwingen. 
Meer dan 20 jr. ervaring. 
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
.Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Man zoekt werk, schild., 
verh., tuinw., bezett., afbr. 
0483/720 562

Dienstencentrum Vesalius haalt de Provence naar Brasschaat. 
Na lange tijd hebben de senioren hier opnieuw een goede pe-
tanquestek. De banen werden volledig heraangelegd door Ara-
lea.  Vrijdag 30 juni 2017 werden de drie nieuwe banen ingewijd 
met een petanquetornooi o.l.v. OCMW-voorzitter Bart Brugh-
mans, OCMW-raadslid Carina Rotthier en voorzitter van de ge-
meenteraad Jef Konings.

OFFICIËLE OPENING HERAAN-
GELEGDE PETANQUEBANEN
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ONZE TOTAALAANPAK ZORGT VOOR EEN SNELLE, 
EFFICIËNTE EN ZORGELOZE RENOVATIE

EEN ZALIGE NIEUWE BADKAMER?

VRAAG PROFESSIONEEL ADVIES IN ONZE TOONZAAL OF BEZOEK DE WEBSITE WWW.BOUWCENTRALENV.BE

P A A L S T R A A T  1 4 9
2 9 0 0  S C H O T E N
T E L .  0 3  6 8 0  1 9  5 0 
F A X  0 3  6 5 8  2 6  9 7
INFO@BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN:  
 MA - VR    9 TOT 18U 
 ZATERDAG 10 TOT 17U

Bestratingen Omega
bvba

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

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

WANDELEN IN DE ARDENNEN 
organiseert volgende wandelingen in augustus: zondag 13 aug. 
stadswandeling Bergen-op-Zoom (5km, deelname: €13,5 (incl. 
entrée St. Gertrudiskerk). Zaterdag 19 augustus: Waasmun-
ster-Sombeke (10km, deelname: €4). Zondag 3 september: 
Thuin-Fontaine (Thudénie, Biesmevallei)(11km, deelname: 
€22,4. 65+: €13,2. Info: tel: 03/652 09 68 of bloggen.be/arden-
nenwandeling of bloggen.be/stedenwandeling (voor Bergen-op-
Zoom). Iedereen is welkom!

Te koop: Siemens diep-
vrieskast Energy A++ 200 
à 300 liter, nog 1 jaar 
garantie, € 350. GSM 
0475/280 246

Alle klusjes, schilderen 
bin. buit., bezet., kk, bk. 
0487/740 335

Ken uw toekomst
KAARTLEGGER
gsm 0472/692 256

Vrouw zoekt werk: poet-
sen, enz. 0466/287 848

Te koop: Kapellen, char-
mant en licht 3 slpk app.in 
parkdomein. Totale priva-
cy. Inl. 0468/200 364

Studente zoekt vakan-
tiewerk. Ik spr. Eng. & Fr. 
Huish. e.a.w. 0465/711 
073

Te huur: App. Hemelak-
kers 2de verd. lift, grote 
liv., parket, nwe keuken, 
inl. douche. Gar. mog. Tel. 
03/651 55 50 - 0497/072 
118

Schilderwerken: Gra-
tis bestek, kwaliteit. Kris 
0479/178 474

Te koop:  Elektr ische 
fiets Sparta ± 2000km. 
0473/817 204

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



   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

03 652 18 09            info@michielse.be           www.michielse.be  

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

D&D Interieurs
Kasten op maat

Keuken- en badkamerkasten

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83

GSM: 0475/608 674

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
De dienstencentra zullen gesloten zijn op dinsdag 15 augustus – Maria 

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 77 07, 

Knutselatelier voor kinderen: tijdens de vakantie op dinsdag en donder-
dagnamiddag.  Meer info in het dienstencentrum

Ma 14/08 om 14 uur: gezelschapspellen, rikken 

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 

Blue Ball.

ren in het dienstencentrum.

kom. Deelname is gratis.

deze les ga je aan de slag met ademhalings- en aandachtsoefeningen. 

atelier maken er mooie dingen mee voor Moeders voor Moeders.

Dienstencentrum Antverpia

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

+ www.dinotti.be +
03 293 50 65  -  0497 245 775

7d
7dbereikbaar

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-kem-
penaers.be

0468/116.116

Problemen met uw verwarming, gas 
of mazout? Wij geven u een 

SERVICE 24/24, 7 OP 7 en gratis 
prijsofferte.

Gespecialiseerd in: Onderhoud 
en herstelling CV gas/stookolie 

met wettelijk reiniging en 
verbrandingsattest.

 
Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Schilderw., gypr., lamin., 
alle soort. bez., schilderkl. 

I k  k a n  p o e t s e n  i n 
e e n  h u i s .  H u i s h o u -

41ste Stratenloop van 
JH HOB NOB

Op zaterdag 26 augustus is het 

tenloop van JH HOB NOB, voor 

een leuk gevuld programma: 
Ons feestelijk programma ziet 
er als volgt uit:
• Tussen 16:00 en 18:00 doorlo-
pend kinderanimatie met gratis 

glittertattoos 
• 16:00 – start inschrijvingen 

• 17:30 – start 1KM
• 19:00 – start 5,25KM en 
10,5 KM

de kinderanimatie ook een 
springkasteel staan. Honger 
en dorst hoef je niet te lijden 
dankzij ons gezellig terras met   

Het evenement gaat door aan 
JH HOB NOB, Het Heiken 
43, Brasschaat Meer info op 

Erwin koopt oude post-
kaarten, munten, antieke 
Chinese vazen, oude cu-

betaling.

Ik geef bijles voor kinde-
ren van de lagere school. 

Nareka wandelingen
Onder leiding van een natuur-

ven is niet nodig, deelname 

-Grenspark: Steertse Duinen- 

Op de grens van nat en droog.- 
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(vg,wp,gdv,gvkr) EPC 175 kWh/m²

KALMTHOUT-
DENNENDAEL 

Prachtig gelegen villa op ca. 
4.600m², recent vernieuwd. 
Riante lichte living + OH, 
ing eetkeuken, 4 slaapk, 

3 badk, zwembad, sauna, 
groot bureel/fitnessruimte. 
LUXE ÉN ENERGIEZUINIG!

€ 695.000

TOPPER TE KOOP

1975-2017

K
w

aliteit in vastgoed!

42 jaar GROUP B

Notariaat DE DECKER, Donksesteenweg 33, Brasschaat
(achter gemeentehuis); Tel. 03/650 16 80;

info@notariaatdedecker.be; www.notariaatdedecker.be

UIT DE HAND TE KOOP
APPARTEMENT TE BRASSCHAAT

Pauwelslei 203: Gunstig gelegen appartement met garage in uitstekende 
staat. Het appartement bevat een living, keuken, wasplaats, wc, badkamer, 
2 slpk, een dressing en een terras. EPC 189kWh/m², wg,vg,vv,gdv,gvkr.  Immoweb 
Ref. 6897509

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

Biologisch reinigen • Schilderen van gevels
• Coating spuiten op het dak (3 kleuren)

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen
• Alle ijzerwerk

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Alle karwei- & klusjeswerk 
zoals: vloer., teg., bez., schild., 
beh., gypr., elektr., san., dakw., 
metselw., schrijnw., ontstopp., 
afbr., opruim., opritt., klink., 
tuinonderh. -aanleg, vochtbe-
str., rioler., ram. & deur., ... Kort-
om alles van keld. tot zold. Ook 
dringende herstellingen!! 
Wij vragen geen voorschot 
(wij werken in vertrouwen). 

Vand. geb., 
morgen herst.!! Voordelige 
voorwaarden voor 50-plus!! 
De Karweiman bvba, 0486/393 
468 - ALTIJD bereikb. ook na 
17 u. en zon- & feestdagen.

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 Meeusen & Zn

VOLLEDIGE AFBRAAK VAN CONSTRUCTIE:
hout • steen • staal • beton

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 
Leopoldslei 131 • 2930 Brasschaat 

DAGFIETSTOCHT KWB DRIEHOEK
Wij vertrekken op zaterdag 19 augustus stipt om 9 uur aan de kerk 
van Brasschaat Driehoek voor een dagtocht van ongeveer 70 km naar 
Beveren(waas).  De terugkomst is voorzien rond 17 uur. Onderweg 
nemen wij een overzetboot en stoppen wij driemaal onder meer  voor 

tempo, zodat iedereen meekan. Er zijn geen inschrijvingen, je komt 

Vic De Schepper (03/651.99.31).
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Overige panden kan u bekijken op onze website: 
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
Merksem: Bordink 11, instapklaar glvl appartement : hal, 
living met parket, 3 slpks, ingerichte keuken, badkamer, 
toilet, terras met veranda, mooie tuin met tuinhuis en 
zithoek, ruime garage volledig onderkelderd.
Merksem: Melgesdreef 80  - te renoveren ruime woonst: 
GLVL : garage, gang, badkamer, leefruimte, keuken, bij-
keuken, veranda met terras, diepe tuin met poortje naar 
park en speelplein - 1ste V : leefruimte, eetkamer, keuken 
- 2de V : 2 slaapkamers – kelder – KLEIN BESCHRIJF

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

Voor al onze panden zie onze website
www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be

ANTWERPEN (Ekeren), Willy Staeslei 39:
Halfopen bebouwing met grote tuin en 3 garages. Gelijkvloers: inkomhal, living, eetka-
mer met open keuken en veranda. Achter de keuken, de badkamer met 2 lavabo’s, lig-
bad, douche, toilet en een aparte ruimte voor wasmachine/droogkast. 1ste verdieping: 2 
slaapkamers. Zolder met vaste trap: 1 slaapkamer. EPC 515 kWh, elektrische keuring: 
niet conform, Opp.: 580m², K.I.: € 1.058,00, (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 6681364)

2 VIERGESLACHTEN BIJ DE 
FAMILIE HARSDORF

Frank Harsdorf (54), Wesley Harsdorf (25), Lucas Harsdorf, 
Nico Harsdorf (77)

Lisette Janssens (80), Amber Dielen (3), Anissa Benali (27), 
Christel Harsdorf (51)

Sportersbelevenmeer Brasschaat
Sport Vlaanderen en de gemeente Brasschaat willen zoveel 
mogelijk mensen aan het sporten krijgen. En daar kan jij bij 
helpen door jouw sportervaringen te delen met de hashtags 
#sportersbelevenmeer #brasschaat. Ben je een individuele 
sporter of ben je lid van een Brasschaatse sportclub? Deel een 
foto van jezelf en/of je vrienden tijdens een leuke sportactiviteit of 
een gezellige drink na een sportactiviteit op Facebook, Instagram 
of Twitter mét de hashtag #sportersbelevenenmeer #brasschaat. 
Zo inspireer jij ongetwijfeld andere Brasschatenaren om meer te 
bewegen of te sporten. Worden er minimaal 100 posts gedeeld, 
dan maakt Brasschaat kans op een ‘sportersbelevenmeer award 
2017’. Massaal posten en delen dus!
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

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

UIT DE HAND TE KOOP
            Gemeente Brasschaat
* Lage Kaart 486:  perceel bouwgrond voor gesloten bebouwing, 6.68 m breed, 
gevel 7 m, opp. 553 m²

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

            Gemeente Schilde
* Rinkvense Heide: perceel bosgrond in natuurgebied, in verlengde van 
Caterskapeldreef – tussen Klein Vraagstuk en Mathildedreef. 3647 m²

            Gemeente Kapellen
* Koningin Astridlaan 20: te renoveren villa. Indeling glvl: inkomhal met 
wc, woonk. met OH, niet-geïnst. keuken, terras, inpandige garage. Rui-
me zuid-tuin met dubbele garage. 1e V.: 4 slpkrs, badk. met lavabo, wc 
en bad. Zolder & ruime kelder. Bj: 1954, KI: 1715, CV mazout, EPC: 409

Hoogboomsteenweg-Jagersdreef: gunstig gelegen perceel bouwgrond, 
opp. 1042m²

*Vlakbij Golf: Nieuwbouw appartement 1e verd. links. Ruime woonkamer, 
open keuken, 3 slpks, badk. met bad, douche en dubbele lavabo, aparte wc, 
2 terrassen.

Grondwerken Fransen Luc bvba
Max Hermanlei 35 • 2930 Brasschaat • 0474/870 509
• Leveren van zwarte grond, gemengde
 zwarte grond (1/3 compost)
• Leveren van compost
• Gratis aanvulgrond
• Ophalen van bouwpuin en
 groenafval
• Alle grond- en graafwerken
• Aanleg van opritten, parkings
 en riolering
• Afbraakwerken

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

Alle behang- en schilderwerken
Meer dan 20 jaar ervaring
Zelfwerkend patroon

Pauwelslei 54, Brasschaat
brasschaats.schildershuis@gmail.com

TEL: 03 653 13 08 • GSM: 0484 554 050

De Grungblavers zijn 9 vrienden tussen de 48 en de… , laat ons 
zeggen, boven de 48. Ze hebben elkaar gevonden door en voor de 
muziek. Uit volle borst zingen ze de liekes waarin ze geloven. Op 
algemeen verzoek brengt Vriendenkring van De Mick opnieuw.
Mè nief liekes ! Donderdag 21 september  om  20.00 uur • Waar: 
CC Merksem - Nieuwdreef 135, 2170 Merksem • Inkomprijs: € 33  
Reservatie: Tel 03/217.10.00. Ten voordele van De Mick.

BENEFIETVOORSTELLING 
“DE GRUNGBLAVERS” 

TEN VOORDELE VAN DE MICK

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

T:   +32 (0)3 663 49 85
M:  +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

di, do, vr:  13:00 - 17:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

Ik koop collecties LP’s, 
45T, jazz, rock, pop, cd, 
dvd, boek, strips, bes-
te prijs aan huis. GSM 
0475/376 496

Te huur: vak. huis Ard. 
10 pers. (4 slaapk), alle 
comfort. GSM 0475/918 
588 www.chaletvresse.be

AANKOOP ALLE WA-
GENS, jong & oud, met of 
zonder schade. Erkende 
handelaar. Voor meer info 
0476/749 178

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

Ambachtelijke pralines. 
‘La Praline’, Isabellalei 87 
Ekeren, tussen 15 - 17 u

Snoeien en vellen v. ge-
vaarl. bomen, coniferen, 
m. eig. hoogtewerk., frez. 
v. stronken. 0475/511 603 
www.garden-solutions.be

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

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, babysit, opvoeden. 
0466/287 848

Vrouw zoekt werk, poet-
sen,  inpakken.  GSM 
0493/475 830, Maria

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, babysit, ook w.e. 
GSM 0466/076 514
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WACHTDIENSTEN

De huisarts van wacht te Brasschaat is enkel nog te bereiken 
via het centraal oproepnr:

Tel. 03/650 52 56

Elk weekend vanaf vrijdagavond 19 u tot maandagmorgen 8 u
uitz: feestdagen op di, woe, do, vr, 25/12 en 1 jan. begint de 

wachtdienst steeds om 20 u de avond voordien.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

12 - 13/08 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

12 - 13/08 Annelies Grimon 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.villersvzw.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) Gemeentepark 15

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Gemeentepark 15

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 11

Dierenarts van dienst 

12 - 13/08 Dr. De Meulenaere 03/605 62 38

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

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

ADVOCATENKANTOOR

STEVEN AERTS
CONTRACTEN - HUURRECHT - FAMILIAAL RECHT

JEUGDRECHT - ECHTSCHEIDINGEN

INVORDEREN FACTUREN - JURIDISCHE ADVIEZEN

HOUDER CERTIFICAAT BIJZ. OPL. JEUGDRECHT

Dorpsstraat 9 | 2950 Kapellen

+32 3 651 22 83   advocaat@stevenaerts.eu

BURGELIJKE 
STAND

Van den Eede Louise 28-06, Brasschaat
Adriaensen Celien 28-06, Brasschaat
Roelants Olivia 26-06, Brasschaat
Vermeersch Fraters Ruby 29-06, Brasschaat
Beliën Mona 30-06, Wuustwezel
Hoenderdos Roy 30-06, Brasschaat
Barshigov Mikail 01-07, Brasschaat
Moreels Elias 07-07, Brasschaat
Geyssens Eléonore 05-07, Brasschaat
Solcanu Sofia 10-07, Wuustwezel
Ledoux Loreen 10-07, Brasschaat
Bernaerts Cis 11-07, Wuustwezel
Verbanck Mauro 10-07, Brasschaat
Kik Joppe 14-07, Brasschaat
Van den Eede Lowie 14-07, Brasschaat
Van Weert Estel 24-07, Brasschaat
Geens Odette 17-07, Wuustwezel

Cornillie Daan 07-07, Brasschaat
Wenmaekers Thibault 06-07, Brasschaat
Raemaekers Marie 08-07, Wuustwezel
Poels Oliveira 13-07, Brasschaat
Arcay Maxim 14-07, Brasschaat
Giegas Charlotte 18-07, Brasschaat
Laruelle Anna 13-07, Brasschaat
Acket Marie 16-07, Wuustwezel
Geysen Elia 25-07, Wuustwezel
Aerts Dyana 26-07, Brasschaat
Verheyen Camille 27-07, Brasschaat
Haneveer Loeck 27-07, Wuustwezel
Kamal Khan Yasar 20-07, Brasschaat
Pincket Thibault 25-07, Brasschaat
Joris Félice 31-07, Wuustwezel
Lenaerts Senn 30-07, Brasschaat
Versavel Ties 28-07, Brasschaat

De Roeck Gunnar te Brasschaat met Breidenich Uschi, te Brasschaat
Verbinnen Herman te Brasschaat met Rampart Arlette, te Brasschaat
Daelemans Bob te Brasschaat met Coates Anastasia, te Brasschaat
Hautphenne Bert te Brasschaat met Hambartsoumian Marianna, te Brasschaat
Claes Hans te Brasschaat met Segers Elien, te Brasschaat
Présent Bjorn te Brasschaat met Dienjes Laura, te Brasschaat
Haast Danny te Brasschaat met Husieva Nadiia, te Brasschaat
Goeminne Nick te Brasschaat met De Heel Natasha, te Brasschaat
Backx Matias te Brasschaat met De Deken Yasmine, te Brasschaat
Van Acker Ben te Brasschaat met Palinckx Belinda, te Brasschaat
Spiegel Juri te Brasschaat met Figurova Svetlana, te Brasschaat
Segers Jeroen te Brasschaat met Puts Nele, te Brasschaat

Van Gampelaere Herman, 80 jaar, echtgenoot van Nys Anne, Brasschaat
Van Loo Gerarda, 92 jaar, weduwe van Maes Frans, Brasschaat
Van Horenbeeck Josephus, 87 jaar, echtgenoot van Geudens Louisa, Brasschaat
Stubbe Marguerite, 86 jaar, weduwe van Devinck Albert, Brasschaat
Van De Keere Charles, 86 jaar, weduwnaar van De Smet Maria, Brasschaat
Vuye Alain, 71 jaar, echtgenoot van Mols Maria, Brasschaat
David Marguerite, 84 jaar, weduwe van Verkindt Albert, Brasschaat
Hofmans Ludovicus, 80 jaar, echtgenoot van Mattheeussen Margarita, Wuustwezel
Kluwer Maarten, 87 jaar, weduwnaar van van Laar Maria, Brasschaat
Matthys Emiel, 85 jaar, Brasschaat
Floren Emma, 94 jaar, weduwe van van Peer Jacobus, Brasschaat
Kenis Jan, 91 jaar, weduwnaar van Jochems Anna, Wuustwezel
Joossens Cecilia, 79 jaar, weduwe van Van Loon Roger, Brasschaat
Van Dyck August, 69 jaar, Wuustwezel
Lechien Celine, 80 jaar, weduwe van Pouchet Hippoliet, Brasschaat

Papier

Ophaling huisvuil augustus

GFT

MAANDAG   07
DINSDAG   08
WOENSDAG 09
DONDERDAG 10
VRIJDAG     11
ZATERDAG   12

MAANDAG   14
DINSDAG   15
WOENSDAG 16
DONDERDAG 17
VRIJDAG     18
ZATERDAG   19

Ophaling huisvuil augustus

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Papier

Chemokar 
komt in je 

buurt

GEEN OPHALING
OP DINSDAG

15 AUGUSTUS
OPHALINGEN 

VERSCHUIVEN NAAR 
18/08 (GEEN 

OPHALING GFT)

Rest-
Afval

rode
straten

PMD
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Florenza 227 • Kapelsesteenweg 227 • Ekeren • 03 647 00 72

uitzonderlijk
open van
7u - 18u

Moederdag
15 augustus

ADVOCATEN
Myriam Van Honste

Gaby Van Bussel
handelsgeschillen - contracten 

invorderingen facturen
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

Myriam Van Honste
myriam.vanhonste@skynet.be
03 653 28 33

Bredabaan 331 • 2930 Brasschaat • www.vanhonstevanbussel.be

Gaby Van Bussel
advocaatvanbussel@skynet.be

03 653 28 32

Schilderwerken, binnen 
en buiten. 0486/766 847

Garageverkoop: Wuust-
wezel-Buurtschap Rijs-
vennen. Zatrdag 5 au-
gustus, 9 tot 15u. in Jan 
Breydelstr., Rijsvennentr., 
Looike, Vlaanderenstr.

Te huur: Tot. gerenov. 
app. Deurne, buurt Wim 
Saerenspln. 3 slpk, ingeb. 
kkn, badk, wc, grootterras, 
opbergr. € 850 + €15.
0496/285 031.

Te huur: Tot. gerenov. app. 
Deurne, buurt Wim Sae-
renspln. 2 slpk, ingeb. kkn, 
badk, wc, opbergr. €735 
+ € 15 OV. 0496/285 031

Te huur: Studio Schoten 
gem./ongem. vrij. €475 + 
€35 (water). 0496/285 031

Te huur: gelijkvl. met 
tuin + gar. Schansstr. 36, 
2 slk. gn dieren, rook-
vrij. € 650 + € 25 p.p. 
0479/829 988 na 18u.

Tuinwerk, schi lderen 
e.a. werk. 0487/406 245

Schilderen, bezetten, 
behangen, tuinw. e.a. 
werk .  0487/566 652

Tu i n w e r k e n ,  s c h i l -
deren. binnen en bui-
ten .  0465 /  925  880

VLONDERPAD AAN VISPTRAP  WORDT AANGEPAST
In de provincieraad van 28 september zal de goedkeuring volgen van aanpassingswerken aan de vistrap aan de Laarse Beek ter 
hoogte van het Badhuisje. Na de uitvoering bleek het aangelegde vlonderpad naast de Laarse Beek in het park van Brasschaat 

met het provinciebestuur werd dan ook beslist om een extra antisliplaag aan te brengen. Deze  werken waren niet opgenomen in 
de oorspronkelijke opdracht, en dienen dus voorzien te worden via een verrekening. De werken worden geraamd op een bedrag 
van € 13 164,80 en dit bovenop de eerdere investering van € 274 302. “Ik ben dan ook zeer verheugd dat de provincie naar onze 
bemerkingen heeft geluisterd.  Dit samen met de nieuwe uitbating van het Badhuisje, de nieuwe speeltuin die er komt en de nieuwe 
uitbating van het Boothuisje later, zijn dit stuk voor stuk investeringen die het groene imago van onze gemeente ten goede zullen 
komen.”, aldus wnd burgemeester Koen Verberck.
Deze verrekening omvat volgende nieuwe posten: schoonspuiten en reinigen van het vlonderpad en aanbrengen van een 2-laagse 
bitumen slijtlaag ingestrooid met steenslag 2/6
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MEUBELHUIS HOFMAN
WUUSTWEZEL

STOPT EINDE 2017

Let wel: 
* alle garantiebepalingen blijven nageleefd. * ook extra-gunstige voorwaarden op alle niet-toonzaalvoorraad-bestellingen.

e-mail: info@hofman-meubelen.com website: www.hofman-meubelen.com

Open: dinsdag t/m zaterdag van 10u00 tot 18u00 - zondag van 13u00 tot 18u00 doorlopend. Maandag gesloten.

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

Wij zoeken 

INSTALLATEURS & 
ONDERHOUDSTECHNIEKERS 

Interesse? Stuur CV naar: info@frigo-techniek.be

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

03 653 52 90

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

Te huur: app. voll. ver-
nieuwd, 2 slpk, garage, 
terras. Reinaertlei 7 Brass. 
€ 700 z. bijk. kosten, vrij 
01/10. 0494/700 922

VERMIST 

omstreken Verhoevenlei 
97: Kater: Musty - GE-
CHIPT - grijs-wit -langha-
rig- blauwe ogen - indien 
info graag ASAP bellen 
naar 03.651.43.58 of 

-


