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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
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    Plan nu 

      uw najaars-

       schilderwerk              

      Christoph

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

Interieur & exterieur
ook kaleien, kalktechnieken,

decoratie, behang

Aanzetten, wegdromen.
Loewe bild 4 - OLED

    

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

MEYER BROEKEN
Laatste zomerbroeken

 aan-30%
Maten 44-60
Maten 23-33

Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88 • info@o-j-h.be

www.o-j-h.be

NIEUWE
COLLECTIE

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

Mariaburg - Brasschaat

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

kom 
langs

GRATIS
SCHATTING

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



Brasschaatse Film,     Nr. 33,     16-8-2017  2

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

Wie: kinderen tussen 0 en 3 jaar samen met mama, papa,
 grootouder, opvoeder, ...

Wat: ontmoetingsplaats waar ouders en kinderen elkaar
 leren kennen, samen spelen en ervaringen uitwisselen

Kostprijs:

Informatie:

Waar en wanneer:

De Speelbabbel

De Speelbabbel Maria-Ter-Heide

Donderdag

IBO Ter Heide

Pop-up Speelbabbel Centrum

Dinsdag

GEZOCHT:

ADVISEURS/ 
VERTEGENWOORDIGERS

m/v

medewerkers om ons jong team te versterken in de 

VEREISTE: 

SOLLICITEREN:

Gebit
gebroken?

Met garantie

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

nabij kruispunt Botermelk

Na het succes van vorig jaar koppelen wij met ’t Wezels Omslagpunt 

RETRO FIETSTOERTOCHT 
T.G.V. 31E ZANDBERGRUN OP ZAT. 2/09/’17

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

Te huur: App. glvl, Vuur-

Te huur: App. Hemelak-

M a n  z o e k t  w e r k : 

Te koop gevraagd: Spul-

Groenwerk, klusjesw., 
schilderen.

Energieke student

Gevraagd klusjesman: 

Gevraagd poetsvrouw: 

Man m. erv. zoekt werk: 

Man zoekt werk: reno-

Ik zoek werk als poets-

QUIZ voor het hele gezin
VZW DE GAMBIAVRIENDEN
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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

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

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

Actie geldig t.e.m. 30 september 2017.

Miele. Voor alles waar je echt om geeft.

Geef zijn lievelingsbeker de beste zorg. Vertrouw 
hem toe aan de Miele vaatwasser met het unieke
QuickPowerWash programma.

1 jaar
GRATIS

UltraTabs
Multi*

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)

Onze merken 

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,-

ONTDEK
DE NIEUWE COLLECTIE
HERFST/WINTER 2017
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Dinsdag 15 augustus
Moederdag

à la carte of zomermenu
Woensd. 16 augustus

RUSTDAG

Donderd. 17 augustus
Dagsoep

Gebraad Cross & 
Blackwell

Vrijdag 18 augustus
Dagsoep

Provençaals 
visserspannetje

Maandag 21 augustus 
Dagsoep

Chili con Carne
 

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.

U benadert potentiële klanten via mail en telefoon.

U beschikt over een vlotte babbel,
bent commercieel ingesteld  en ziet opportuniteiten.

Ervaring in de commerciële sector is een pluspunt.

Indien nodig bezoekt u de klant met uw eigen auto.

U werkt 4 dagen per week, telkens van 9 tot 13 uur.

U krijgt een vaste vergoeding en evt. een bonus.

Interesse:
Stuur uw sollicitatie met cv naar: info@brasschaatsefilm.com

Wij zoeken een

DEELTIJDS VERKOPER M/V
voor klantenwerving en verkoop van advertenties

DORPSDAG 40
Walter De Bièvre, toenmalig voorzitter van Winkeliersvereniging 
Brasschaat Centrum stond mee aan de wieg van de Dorpsdag

Eerder kondigden we reeds de 40ste dorpsdag aan die zal doorgaan 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.

Ruim 40 jaar geleden werden 
we in Brasschaat geconfron-
teerd met een wat uitgeblust 
NCMV-bestuur. De ideeën 
waren op, er bewoog niet veel 
meer. Het zittende bestuur kon 
overtuigd worden om wat nog 
restte van de kas, over te ma-
ken aan het gemeentebestuur, 
waarmee zij dan o.a. de eerste 
Brasschaatse Kerstverlichting 

dan van nul opnieuw begonnen 
met de Winkeliersvereniging 
Brasschaat-Centrum, kortweg 
WBC. Wij vonden dat Bras-
schaat nood had aan een groot 
evenement. De Fantasiastoet 
was ter ziele gegaan, het jaar-

lijkse wielercriterium lag op apegapen, tijd voor iets nieuws. Als voorzitter werd ik op pad gestuurd om 
bij het gemeentebestuur de mogelijkheden te verkennen. Via toenmalig burgemeester Lode Bertels, 

gewonnen voor het idee van een groot feest en kijk, nu ruim 40 jaar later is de Brasschaatse Dorps-
dag een monument waar nog altijd een massa volk op af komt, zeker als het mooi weer is. Een van 
de steunpilaren van de Dorpsdag die vandaag nog steeds overeind staat is de rommelmarkt. Destijds 
heel bescheiden onder enkele legertenten aan Mater Dei, vandaag staat de gehele parking van de 
Carrefour vol met rommelmarktkramers. Op 3 september vieren we 40 jaar Dorpsdag, toch wordt deze 
dag al 41 jaar georganiseerd. Tijdens de grote wegenwerken lag de Bredabaan er zodanig bij dat een 
organisatie simpelweg niet mogelijk was. Er ontbreekt dus een jaargang in de archieven. Vandaar dat 
we nu 40 jaar Dorpsdag pas na 41 jaar organiseren vieren. Een gouden raad voor het huidige organi-

sportdorp is een uitstekend idee, maar het mag er niet toe leiden dat de uiteinden van de Dorpsdag 

optredens en de formule kan nog eens 40 jaar mee.

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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

EKEREN ZINGT OP VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017

samen met je vrienden, buren, familie en meer dan 4000 Ekerenaren populaire liedjes die iedereen 
kent van oa. Marco Borsato, Clouseau, Will Tura, Gorki en de blijvende klassiekers zoals ‘Thank 

door Vriendenkring Chiro Tempo vzw en de Ekerse C-koren vzw, gesteund door Cultuurcentrum 
252CC, District Ekeren en het Ekers Winkelcentrum. Tine Truwant en trosduif start om 19u30 als 
voorprogramma; een eigentijdse groep met Ekerse roots Om 20u30 start het eigenlijke “ Ekeren 

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

Ik zoek oud. ivoor beeld., 
zilv., Liebig prentj., beeld. 
ook bronz., kl. klokjes, zak-
uurwerk., schouwgarn., 
oude lusters in glas of kris-
tal en oudh. 03/313 84 58

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

Plaatsen van stelling-
bouw. Dave 0497/284 395

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.

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
Erwin koopt oude post-
kaarten, munten, antieke 
Chinese vazen, oude cu-
riosa , ... Bel me na 18u. 
T. 0488 081 451 contante 
betaling.

Ik geef bijles voor kinde-
ren van de lagere school. 
0477/97.05.04

Snoeien en vellen v. ge-
vaarl. bomen, coniferen, 
m. eig. hoogtewerk., frez. 
v. stronken. 0475/511 603 
www.garden-solutions.be
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Nationale Patroonsdienst is op zoek naar een

DOSSIERBEHEERDER 
Jouw verantwoordelijkheden zijn:

•  Dankzij jouw nauwkeurigheid ben je perfect in staat een correcte personeels- en loonadministratie
 te verzorgen alsook vakantiegelden en eindejaarspremies te berekenen voor onze klanten
• Vanuit jouw expertise begeleid je hen daarenboven bij hun sociaal- juridische vraagstukken
• Je leergierigheid zorgt ervoor dat je je sociaal- juridische kennis up-to-date houdt
• Mede door jouw enthousiaste en professionele houding bouw je een hechte vertrouwensrelatie
 uit met onze klanten.

Wat zoeken we in jou:

• Je beschikt minimum over een vijftal jaar ervaring in een gelijkaardige functie
• Idealiter beschik je over kennis van een hele waaier aan paritair comités
• Je hebt een bachelor opleiding Personeelswerk of Rechtspraktijk gehaald of je kan een gelijk-
 waardige kennis voorleggen door je jarenlange ervaring
• Je bent een teamplayer die samen met je collega’s een goede sfeer uitbouwt en onze klanten op
 een professionele en enthousiaste wijze te woord staat
• Je bent bereid fulltime te werken (08u30 – 16u30)
• Je beschikt over een perfecte kennis van het Nederlands en een degelijke basiskennis van het Frans

Wat bieden wij jou:

• Een fulltime functie in een groeiende en familiale onderneming 
• De kans deel te nemen aan opleidingen ten einde je kennis up-to-date te houden
• Af en toe krijg je een eigen project toebedeeld als aanvulling van je functie
• Wij zorgen natuurlijk voor een passend loon aangevuld met extralegale voordelen.

Plaats van tewerkstelling: Merksemheidelaan 72 - 2170 Merksem

Is je interesse gewekt?
Aarzel dan niet en bezorg je cv met motivatiebrief ter attentie van

Ellen Müsing via ellen.musing@natpat.be

De Nationale Patroonsdienst is sinds 
1946 een erkend sociaal secretariaat, 
toegespitst op de problematiek van de 
KMO’s en de “kleine zelfstandigen”.
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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

KALMTHOUTSE FOTOKRING VZW
Workshop

Werken met de reportagefl itser
Zaterdag 26 augustus

Een (reportage)fl itser is niet alleen bedoeld om te fotograferen in slech-
te lichtomstandigheden, wie de mogelijkheden van zijn reportagefl itser 
kent kan er ook zeer creatief mee fotograferen.
Tijdens deze workshop die deels uit theorie en deels uit praktijk bestaat 
onderzoeken we deze verschillende creatieve mogelijkheden.
PRAKTISCH
Deze workshop gaat door in het lokaal van de Kalmthoutse Fotokring 
vzw. gelegen op de zolder van de gem. basisschool Kadrie, Driehoek-
straat 41 te Kalmthout.  Aanvang 13.30u. tot 17u.
Leden 20€, niet-leden 25€.  Het inschrijvingsgeld kan gestort worden 
op rek. nr. IBAN BE47 0010 2838 2680  BIC GEBABEBB
Aanmelden bij swa.van.oevelen@skynet.be 

Cursus ‘Digitaal leren fotograferen’
Deze cursus omvat 10 lessen welke je kan volgen op donderdagavond 
vanaf 19.30u. ofwel op zaterdagvoormiddag vanaf 9.30u.

Donderdag 21 of zaterdag 23 september
Intro – beeldschikking, beeldelementen, dieptewerking, beweging, …
Donderdag 28 of zaterdag 30 september
De belangrijkste basisinstellingen van de digitale camera’s en hun cre-
atief gebruik hiervan.
Donderdag 5 of zaterdag 7 oktober
Mensen voor de camera: familiefoto’s, portretten, vakantie, enz…
Donderdag 12 of zaterdag 14 oktober
Lichtmeten en de mogelijkheden die in de camera zijn ingebouwd.  
Deels theorie, deels praktijk.
Donderdag 19 oktober of zaterdag 21 oktober
Natuurfotografi e: van eenvoudig tot gedreven.
Donderdag 26 oktober of zaterdag 28 oktober
Het instellen van de juiste witbalans.  Deels theorie, deels praktijk.
Donderdag 9 of zaterdag 11 november
Alles over fl itsen en infl itsen.
Donderdag 16 of zaterdag 18 november
Moeilijke onderwerpen voor de lens: bliksem, vuurwerk, avond- en 
nachtfotografi e. Deels theorie, deels praktijk (zaterdag les begint uit-
zonderlijk om 19u.)
Donderdag 23 of zaterdag 25 november
Foto’s opslaan, bewerken en beheren.  Wat kan je allemaal doen met 
je digitale foto’s?
Donderdag 30 november of zaterdag 2 december
Terugblik op de cursus, uitzonderlijke functie in digitale camera’s en 
een kijkje naar multimedia.

PRAKTISCH
Alle lessen gaan door in het lokaal van de Kalmthoutse Fotokring vzw, 
zolder van de gem. basisschool Kadrie, Driehoekstraat 41 te Kalmt-
hout. Het cursusgeld bedraagt €95 en kan gestort worden op rek. nr. 
IBAN BE47 0010 2838 2680  BIC GEBABEBB.   Aanmelden doe je bij 
swa.van.oevelen@skynet.be. Na deze cursus kan je aansluiten bij de 
fotokring of een drie jaar durende opleiding volgen op basis van een 
academische opleiding.

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 3470

Aanleg & onderhoud van 
uw tuin, snoeien & vellen, 
graszode & mol bestrij-
ding. 0497/284 395

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

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

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

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

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

Wordt je roofi ngdak te 
oud. Bel even voor prijs. 
0494/642 965

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

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

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

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 -
d ing !  0466 /246  199

KD Service
Personenvervoer voor 

bedrijven

Gezocht chauffeur
Voor enkele dagen per 
maand. Voornamelijk 

weekends, maar fl exibili-
teit is vereist. Correcte en 

mooie verloning/
gepensioneerde welkom

Contacteren kan via:
kds.md@telenet.be

0475/551 932

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

Augustuskermis ’s-Gravenwezel krijgt bredere omkadering
Diverse activiteiten kleuren het Wezelse centrum op 19, 20 en 21 augus-
tus 2017. Augustuskermis ’s-Gravenwezel. Diverse kermisattracties op 
het Lodewijk De Vochtplein van zaterdag 19 t/m dinsdag 22 augustus. 
Maar een kermis zou geen kermis zijn als er geen andere activiteiten 
in het dorpscentrum zijn. Daarom organiseert KWAC Wezel Sportief 
ook al jarenlang wielerkoersen. Ook dit jaar is dit opnieuw het geval. 
En nieuw dit jaar is het dat Wezel Sportief op zondag en maandag, en 
het Dorpscomité van ’s-Gravenwezel op zaterdag een aantal extra om-
kaderende activiteiten organiseren. Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag van 16u tot 22u: de nieuwe Dorpshappening op het Lodewijk 
De Vochtplein. Tussen 16u en 19u is er kinderanimatie met een aantal 
nieuwe activiteiten. Terwijl kunnen ouders, grootouders en uiteraard 
ook alle aanwezigen gezellig een drankje nuttigen op het dorpsterras 
dat het Dorpscomité van ’s-Gravenwezel in samenwerking met Café 
Hof van Wezel inricht. Dit terras blijft zeker tot 22u staan, zodat ieder-
een aangenaam kan genieten van het optreden van TomCat Cover-
band. Deze band zal optreden van 19u tot 22u, en zal de aanwezigen 
vergasten op een aangepast muzikaal programma.
Op zondag is er spel en sport waar het ganse gezin aan kan deelne-
men of naar kan komen kijken. Het programma start om 14u30 met 
een Gentlemankoers waar alle sportieve mannen vanaf 18 jaar aan 
kunnen deelnemen. Vervolgens is er nog een kinderkoers (voor jon-
gens én meisjes van 0 t/m 10 jaar) en een kinderjogging (voor jongens 
én meisjes van 0 t/m 15 jaar), in verschillende reeksen naargelang 
leeftijd en aantal deelnemers. Om af te sluiten is er dan nog een retro-
koers met start om 17u (voor dames en heren vanaf 18 jaar). Belang-
rijk: een retrofi ets is niet zomaar een oudere fi ets; het is een fi ets met 
een gebogen stuur, met versnellingen aan de bar en zonder klikpeda-
len. Mannen opgelet; geen geschoren benen op de retrokoers!
Op kermismaandag is er vanaf 18u30 het 23ste Internationaal Der-
nyspektakel voor profrenners. Hieraan voorafgaand kunnen dit jaar 
alle jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar een ritje achter de derny 
rijden in de kids derny (17u) en de toeristenclubs uit de gemeente kun-
nen nog een criterium rijden.
Voor alle kinderactiviteiten geldt: gratis deelname, geen wedstrijd-wel 
fun, iedere deelnemer krijgt eenzelfde verrassing en een racefi ets is 
niet vereist om mee te doen aan de fi etsactiviteiten; ook gewone fi et-
sen zijn welkom.
Meer info vindt u op de website www.kwacwezelsportief.be.



Brasschaatse Film,     Nr. 33,     16-8-2017  7

Er werd deze zomer al heel wat plezier 
beleefd in Brasschaat; de vele evene-
menten bieden voor ieder wat wils. 
Ook vele straatfeesten, wijkconcerten 
en speelstraten zorgen voor animatie 
en sfeer in onze gemeente.
Als vanouds sluiten we de zomer af 

met het kermisweekend. Hoogtepunt 
wordt ongetwijfeld de 40ste Dorps-
dag op 3 september; een dag die 
doorheen de jaren uitgroeide tot het 
grootste feest van de gemeente en hèt 
feest van en voor de Brasschaatse ver-
enigingen en handelaars. Het is de 
zondag bij uitstek om familie, vrien-
den, kennissen en zovele anderen te 
ontmoeten en beter te leren kennen.  
Voor deze feesteditie werd heel wat 
leuke straatanimatie voorzien !
Iedereen is van harte welkom!
Niels de Kort,
schepen van jeugd, 
wonen en feestelijkheden

gewoon  
   buitengewoon

buitengewoon  
   gewoon

Brasschaat 
jong 

en vol  s feer !

             

Z e t e l b e d r i j f

Raamdecoratie, tezamen 
met uw zetels, mooi 
op elkaar afgestemd, 
het is perfect mogelijk.  
Stores, sierpanden of 
sluitgordijnen,
binnenzonnewering. Plicé-, 
paneel- en rolgordijnen.
Wij staan garant voor 
een perfecte confectie en 
plaatsing. 

 
www.HERFIL.be

RAAMGARNIERING

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.

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

 v
an

 

RAYMOND ORLANS
Oprichter van Orlans Elektro in 1980 

en vader van Miranda.

Onverwacht van ons heengegaan 
te Brasschaat (A.Z. Klina) op 4 juli 2017.

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 

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

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

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Zwembad vuil, producten 
bestellen, Poolboy bellen. 
GSM 0495/515 033

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

Brandhout, eik-beuk-berk
Houtpellets, bekende merken

Bewezen kwaliteit
03/315 74 46

www.brandhoutcenter.be

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

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

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

Ken uw toekomst
KAARTLEGGER
gsm 0472/692 256
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Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

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

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44

Voor 14 pers.
Op 300 m van de Hoge Venen,

Baraque Michel.,
Botrange, waar u kunt wandelen,

mountainbiken, langlaufen.
Malmédy is vlakbij.

0477/38.27.26

T E   H U U R :
Vakantiehuis Beaumont

in Xhoffraix

www.vakantiehuis-beaumont.be

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

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

Schilderwerken, binnen 
en buiten. 0486/766 847

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! 

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENTES
voor in de winkel (bakkerij)

woe-do-vr-zat-zo
dagen te bespreken

Luc geeft reeds
 20 jaar de 

BESTE PRIJS 
voor de volledige 

opruiming van 
kelder tot zolder

 van uw eigendom. 
Snelle afhandeling,
Contante betaling! 

0487/286 430

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Gezocht: lieve nanny met 
Nederlandse moedertaal 
en blanco strafblad, voltijds 
of deeltijds. 0475/257 101

Te huur: Bredabaan 791, 
Merksem. App. 1e verd. 
2slk, voll. inger, kkn + badk, 
berging, nabij winkels en 
openb. verv. Onmidde-
lijk beschikbaar. € 595. 
GSM 0486/465 767

Werelddorp 2017
Op zondag 3 september kan 
je naar jaarlijkse gewoonte het 
werelddorp op de dorpsdag 
bezoeken, een samenwerking 
van de GROS (gemeentelijke 
raad voor ontwikkelingssamen-
werking) en de stedenband 
Tarija-Brasschaat. We serveren 
lekkere hapjes en drankjes uit 
de hele wereld. Er zullen ook 
optredens zijn van Indische en 
Zuid-Amerikaanse dansers en 
een zangoptreden van Abu, 
finalist van The Voice Kids. 
Iedereen is hartelijk welkom op 
het pleintje tegenover de Door 
Verstraetelei!

Cursussen voor kids 
en jongeren in de 

zomervakantie
In augustus biedt DAKHUUS  
cursussen aan voor kids en 
jongeren. In de week van 21 au-
gustus is er een cursus dactylo 
gepland voor 11 tot 14 jarigen. 
In diezelfde week start de 
cursus assertiviteit voor 15 
tot 18 jarigen. Graag meer 
info? Neem een kijkje op www.
dakhuus.org, bel naar 03/633 
16 96 (ma en do, 13-17u, woe 
17-18.30u) of mail naar info@
dakhuus.org. 

Gevraagd:
winkelbediende
voor topslager De Clerck, 

Student
voor september

Woensdag en zondag
 gesloten.

03/663 01 39.

Te huur: HOB geren. m. 
liv, eetk., kk., zomerveran-
da (350m²) 1v. 2slk + bk. 
2de v. gr. slk. prijs €1.175/
mnd. 0473/871 038. Ol-
mendreef 21, Kapellen.

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

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

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

Te huur: Ondergr. par-
keerpl. Veld- en Hofstr. 
0495 804 838.

Con Amore concerteert 
met Gli Scariolanti 

uit Traun
Gli Scariolanti brengt Oosten-
rijkse volksmuziek, zaterdag 
26 augustus 2017. Start 20 uur, 
deuren: 19u30. Akerzaal, Groot 
Hagelkruis 6, Ekeren
Inkom: Gratis

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

Te huur: App. voll. ver-
nieuwd, 2 slpk, garage, 
terras, Reinaertlei 7 Brass. 
€ 700 z. bijk. kosten, 
vrij 1/10. 0494/700 922

Femma Brasschaat 
centrum - Daguitstap 

naar Namen
Donderdag 21 september ver-
trekt onze autobus om 7h30 naar 
Namen ( vertrek op het kerkplein 

-
ken we het parfumerie-atelier 
van Guy Delforge, gelegen op 
de top van de citadel van Namen. 
Daar leren we hoe een parfum 
wordt samengesteld: de verschil-
lende basisgeuren en daarna 
de subtiele mengelingen. In de 
geurkamer kan je je neus op de 
proef stellen en zien of hij de ver-
schillende geuren herkent… We 
ronden af met een bezoek aan de 
winkelruimte waar iedereen vrij is 
…Na het middageten ( dranken 
voor eigen rekening ) komt een 
nederlandstalige gids ons op-
halen voor een stadswandeling. 
Na deze wandeling bezoeken 
we met onze gids de prachtige 
kerkschat van Hugo Oignies: 
het is een schitterende 13de-
eeuwse kerkschat, bestaande 
uit een 50-tal stukken, hoofdza-
kelijk religieus edelsmeedwerk, 
gemaakt door broeder Hugo en 
de medewerkers van zijn atelier. 
De kerkschat dateert van ong 
1228/1238 en is wereldberoemd. 
Na dit bezoek , wandelen we 
naar het “ Maison des Des-
serts” , een gevestigde waarde 
in Namen maar ook in de wijde 
omgeving. Daar drinken we kof-

allemaal om ter lekkerst. Daarna 
rijdt onze bus terug huiswaarts 
waar we – als alle verkeer mee-
valt – zijn rond 20h00/20h15. 
De prijs ( bus + chauffeur + 
toegang/gids parfumerie + gids 
stadswandeling en kerkschat ) 

+ middagmaal - dranken voor 

: 23€ pp. De totaalprijs van deze 
uitstap is 52€ pp ( ledenprijs) 
en 57€ pp ( niet leden). Inlich-
tingen en inschrijven bij Esther 
Weymeersch - tel 03.344 07 96. 
Gelieve steeds eerst te telefone-
ren om de namen door te geven 
van u en evt medereizig(st)ers + 
telefoonnummer en dan pas te 
betalen op het rekeningnummer  
van Femma Brasschaat centrum 
BE28 1030 4543 9720.

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Ook zat. en zon. 
0486 430 828.

Collecties. Ik koop LP 
45T Jazz t/m pop. Cd, dvd, 
strip, boek. 0475/376 496. 
p.o.t.k.

Te koop: Design lederlook 
- wit salon, 3-zit - 2-zit. z. 
g. als nw. € 250.
0497/845 781

Renovatie: Teg., bezet., 
gyp., chape, klinkerw., 
ramen. 0465/949 443

Opbrengsteigendom 
te Brasschaat: Inkom-
sten huur €2.900. P.m. 
met Contract. Te koop: 
€  6 5 0 . 0 0 0 .  G s m : 
0 4 7 5 / 6 5 4  8 1 5

Envie d’apprendre le 
Français en s’amusant? 
Leçons privées sur Bras-
schaat-Schoten-Ekeren-
Kapellen (à part ir  de 
11 ans, 2p. max.). Tél.: 
0497/434 941
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ZONDAG 27 AUGUSTUS

Meer info: www.janenalleman.be

optredens
 zijn er dit jaar van 

Acro2Gym, Pivolté, 
Guinelli en Melbondo.

Een ganse dag plezier, 
eten en drinken!

Competitie tussen alle 
wijken van Brasschaat

HET FEEST VAN JAN & ALLEMAN

Met o.a.: Touwtrekken, streetsoccer, 
mountainbike, lattenrace, petanque, 

schutterstornooi, sumo worstelen, 
kookworkshop,...

Waar: weide voor de Hemelhoeve • Wanneer: van 12u00 tot 18u00

GOEDE DOEL 
2017

OLO vzw
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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

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

03/651 89 22
Bredabaan 596 • 2930 Brasschaat

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Deurde

Vorige week stond u voor de deur van de

Rusthuis Salvé
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 25,-
 Tom Permanne, Dennenlei 4, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Roger Van Santvliet, Van de Wiellei 57, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Nena Pelser, Prins Kavellei 133, Brasschaat
Wint een Brasschaatse Kadobon van € 10,-
 Harry Beullens, Paulusstraat 15, Brasschaat

De winnaars worden
door ons gecontacteerd.

Met medewerking van
de Gemeente Brasschaat

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Gr. jaarlijkse ROMMEL-
MARKT, Kerkedreef,  M.-
t.-H. Zondag 17 sept. (ca-

Prijs standpl.: € 3/m. dit 

Germain, 03/663 38 80

Snoeien en vellen

be - 0474/895 028

Man zoekt schoonmaak-

0465/717 261

AANKOOP ALLE WA-
GENS,
zonder schade. Erkende 
handelaar. Voor meer info 
0476/749 178

Ambachtelijke pralines. 
‘La Praline’, Isabellalei 87 

Schilderen, bezetten, 

werk .  0487/566 652

Te huur:

T u i n w e r k e n ,  s c h i l -

t en .  0465 /  925  880

Te huur:

0496/285 031.



ONS VOLLEDIG AANBOD VINDT U ENKEL OP WWW.IMMONOORD.BE

WUUSTWEZEL
ACHTER D’HOVEN APPARTEMENTEN
Dit nieuwbouwproject biedt u een mooie 
mix van 1,2 of 3 slaapkamerapparte-
menten met een oppervlakte tussen 56 
m² en 186 m², gelegen in de dorpskern. 

EPB in opmaak  Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

Vanaf € 255.000

WUUSTWEZEL
NOORDHEUVEL 62
In het groen gelegen villa op een prach-
tig perceel van 3.600 m² aangelegde 
tuin met vijverpartij. 

EPC: 185 Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 689.000

KAPELLEN
KALMTHOUTSESTEENWEG 141 - 143
Gerenoveerde appartementen, tussen 
89 en 150 m² semi casco, op een zeer 
mooie locatie. 

EPB in opmaak Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr  

€ 270.000

NIEU
W

ESSEN
OVER D’AA 4
Charmante woning op 250 m² met 
aangename zuid gerichte tuin.

EPC : 690 Sted.inl.:Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 205.000

NIEU
W

NIEU
W

WUUSTWEZEL
BOSDUINSTRAAT 140 
Zeer mooi gelegen bouwgrond van 640 
m² voor open bebouwing, gelegen nabij 
het centrum van Kalmthout.

EPC : NVT Sted.inl.: Gvg, Wg, Gdv, Vv, Gvkr

€ 190.000

KAPELLEN
KONINGIN ASTRIDLAAN 37B – 25
Prachtig gelegen, zonnig appartement 
van 130 m², op domein ‘Wilaard’ met 
zicht op park en vijvers. 

EPC : 208 Sted. Inl.: Wp, Gvg, Gvv, Gdv, Gvkr  

€ 399.000

WUUSTWEZEL
ACHTER D’HOVEN BOUWGRONDEN
7 bouwgronden te koop in een nieuwe 
verkaveling, gelegen op een uitstekende 
locatie temidden de dorpskern van 
Wuustwezel. Oppervlaktes tussen 263 
m² en 298 m². 
EPC: NVT Sted. Inl.: Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv

Vanaf € 95.000

KAPELLEN
HAZENLEI 4 
Schitterende Manoirstijl villa in een 
residentiële omgeving nabij Royal Golf 
Club te Kapellen. 

EPC : 202 Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 1.070.000

WUUSTWEZEL
BEUKENDREEF 28 
Midden in een residentiële wijk ligt deze 
perfect onderhouden gelijkvloerse wo-
ning op een noord-oost georiënteerd 
perceel van 1.086 m².

EPC: 253 Sted.inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

BRASSCHAAT
DE TOMERMAAT 27
Perfect onderhouden kangoeroewoning 
met buitenzwembad en bijgebouw nabij 
de golf van Brasschaat op een perceel 
van 452 m². 

EPC : 254 Sted.inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 510.000 

WUUSTWEZEL
AKKERVEKEN 22
Te midden weilanden en akkers ligt 
deze ruime, te renoveren hoeve op een 
perceel van 8.623 m². 

EPC: 1.030 Sted. Inl.: Vg, Wglk, Gdv, Gvv, Gvkr

€ 425.000

BRASSCHAAT
BRECHTSEBAAN 129
Nabij het dorp van Maria-ter-Heide in 
Brasschaat ligt deze landelijke woning 
met 3 slaapkamers op een zuid gericht 
perceel van 1.039 m². 

EPC: 310 Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 430.000

BRASSCHAAT
MAX HERMANLEI 72 
Op een zuid georiënteerd perceel van 
1.478 m² ligt deze ruime woning met 5 
slaapkamers en 
bijgebouw. 

EPC: 238 Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr  

€ 455.000

BRASSCHAAT
DULLINGEN 131 
Deze karaktervolle villa, volledig geren-
oveerd in 2008, ligt op een mooi perceel 
van 3.394 m² met veel privacy. 

EPC: 170 Sted. Inl.: Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr  

€ 649.000

KAPELLEN
ANTWERPSESTEENWEG 312 
Op een boogscheut van het centrum van 
Kapellen ligt deze halfopen bebouwing 
met 4 slpks op een Zuid-West georiën-
teerd perceel van 485 m².

EPC : 518 Sted.inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

KAPELLEN

KAPELLEN
ESSENSTEENWEG 31
In een groene omgeving ligt deze statige 
villa met 4 slaapkamers op een mooi 
perceel van 4.240 m².

EPC : 200 Sted.inl.: Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 749.000

KONINGIN ASTRIDLAAN 37 A 
Prachtige penthouse in Domein Wil-
laard op ca. 280m², in 2013 volledig 
gerenoveerd. 

EPC : 391 Sted. Inl.: Wp, Gvg, Gvv, Gdv, Gvkr

€ 875.000
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Brasschaatsteenweg 253 • Kalmthout

Vrijheid 147 • Hoogstraten

Handelslei 93 • St. Antonius-Zoersel

Lindenlaan 1 • Beerse

Gasthuisstraat 16 • Brecht

Dorp 13 • Rijkevorsel
T. 03 314 81 91

INFO@IMMONOORD.BE

VER
KOCHT

ESSEN
OUDE BAAN 189
Omgeven door landerijen en groen, 
vinden we deze gelijkvloerse woning met 
6 mogelijke slaapkamer op 2.700 m².

EPC : 693 Sted.inl.: Vg, Ag, Gdv, Gvv, Gvkr 

VER
KOCHT

VER
KOCHT

KAPELLEN
KONINGIN ASTRIDLAAN 37A 1 
Uniek gelijkvloers appartement, met ri-
ant, deels overdekt terras, in het prach-
tige domein Wilaard te Kapellen.

EPC : 323 Sted. Inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

KAPELLEN
ESSENHOUTSTRAAT 40  
Op wandelafstand van het centrum van 
Kapellen bevindt zich deze woning op 
117m² bewoonbare oppervlakte.

EPC : 467 Sted.inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 165.000

VER
KOCHTBRASSCHAAT

LAGE KAART 54   
Op een mooi perceel van 2.130 m² ligt 
deze statige villa dat mogelijks kan wor-
den ingedeeld als kangoeroewoning.

EPC : 451 Sted.inl.: Vg, Wp, Gdv, Gvv, Gvkr 

VER
KOCHT

BRASSCHAAT
VAN DE WIELLEI 110
Op enkele minuten van de gezellige 
Bredabaan, met zijn vele winkels en 
horecazaken, ligt deze woning met een 
bewoonbare opp. van 160 m² op een  
perceel van 207m².
EPC : 460 Sted.inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr 

€ 275.000

NIEU
W

BRASSCHAAT
FORTSEBAAN 56 
Een verrassend ruime villa met 9 slaap-
kamers in doodlopende straat nabij 
centrum Brasschaat, gelegen op een 
een perceel van 2.466 m². 

EPC : 171 Sted.inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr  

€ 840.000

NIEU
W

ESSEN
STATIONSSTRAAT 165  
In het centrum gelegen gelijkvloers ap-
partement 87 m² met groot terras.

EPC : 1.052 Sted.inl.: Vg, Wg, Gdv, Gvv, Gvkr  

€ 210.000

NIEU
W
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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.

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

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

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 

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

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

VIEF Brasschaat vierde Maria en Fernand voor hun diamanten brui-
loft. Er werd geklonken en de leden lieten de lekkere taarten, ge-
schonken door het gelukkige paar, smaken. Afspraak voor binnen 5 
jaar werd reeds gemaakt.

VIEF BRASSCHAAT VIERT  
DIAMANTEN PAAR
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

14 en 15 juli werd de festivalweide naast het Kasteel van Brasschaat voor de 
4de editie omgetoverd tot een reuzenpodium en dansvloer. De dreigende wolken 
boven Brasschaat schrikten misschien een aantal bezoekers af. Deze hadden 
echter ongelijk. Er was geen extra overkapping (tent) nodig om het publiek te 
beschermen tegen regen. Vrijdag zorgde “Rapsodie in 't Groen” met het piano-
recital van Gershwin-Bernstein en De Tol van de Liefde, een operavoorstelling 
met verteller Vic De Wachter ,die wegens tragische familiale redenen Stefaan 
Degand moest vervangen, voor een enorm succes. Samen met I Solisti en Ka-
meroperahuis werd dit professioneel opgevangen.
Opvallend geen Maestro op het podium maar daar had Robert Groslot een logi-
sche verklaring voor: "Het is niet wanneer een artistiek directeur niet op het po-
dium staat dat hij niet muzikaal aanwezig is. Het programma heb ik samengesteld 
en voor het tweede gedeelte heb ik de instrumentaties gemaakt. Daarmee heb 
ik voldoende structuur gegeven aan dit alles. Zaterdag 15 juli sta ik hier met een 

-
tische solisten Liesbeth Devos en Stefan Cifolleli, beiden van wereldformaat. Dit 
nieuwe orkest samenstellen was in feite niet zo moeilijk. Intussen zit ik al ruim 40 
jaar in het vak en mag ik zeggen dat ik God en Klein Pierke ken. Je moet natuur-
lijk over de nodige middelen beschikken en de goodwill van iedereen, maar het is 
toch gelukt. Vorig jaar had ik uw redactie gemeld dat ik bezig was met een opera. 
Eerst komt er een kleine versie maar daarna gaan we voor een grote opera". 
Zaterdag werd opnieuw geprobeerd het wereldrecord Weense Wals & ditmaal ook 
tango te verbreken maar jammer genoeg ook nu geen record. De organisatie mag 
zeker terugblikken op een super festival van zeer hoog muzikaal en technisch ni-
veau. De enkele verdwaalde regendruppels konden de wals en tango niet verslaan.

BRASSCHAAT KLASSIEK 2017

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
of

ANTWERPEN
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)

BRASSCHAAT, Prins Van Oranjestraat 60
Charmante woning dicht bij het centrum van Brasschaat. Gelijkvloers: hal, toilet, kelder, 
living, nieuwe geïnstalleerde keuken, tuin met terras. 1ste verdiep: 2 slaapkamers, ber-
ging, ruime badkamer met toilet, hoekbad, inloopdouche en kast met dubbele lavabo.
2de verdiep: 2 slaapkamers en een berging EPC 457 kWh, elektrische keuring niet 
conform, Opp.: 179m², K.I.: € 829,00, (GVG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 7101310)

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
 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

 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

-

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

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

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

T  Zuid-Frankrijk, 
app. Goed bereikbaar. 
TGV Info 0477/456 770

 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

 
Op vrijdag 8 sept.19.30u in Theater Hemelhoeve.
Afrant kreeg het voor mekaar de voltallige Metropool Big Band van Jean Maryn opnieuw vast te leg-
gen. Zij brengen dit jaar een zangprogramma met liefst 4 bekende crooners. Elk liedje wordt door de 
presentator belicht i.v.m zijn oorsprong en vertolker uit de jaren ‘30-’40. Het orkest brengt bovendien 
evergreens uit de vroegere jazz-wereld. Bekende toondichters zoals George Gershwin, Richard Rod-
gers, Irving Berlin, Cole Porter, John P.Sousa en Fréderic Loewe  zorgen voor een zeer afwisselend 
programma. De inkom voor deze unieke voorstelling bedraagt slecht €15,- . Geef ons een seintje per 
tel.   03.651.74.34 of 03.312.46.18 en wij bezorgen zoals gewoonlijk de inkomkaarten aan huis, nadien 
kan u de betaling per overschrijving doen op bankrek. BE24 0004 4359 4538. Afrant Brasschaat tracht 
met het bouwen van waterputten en de op-voeding van de kinderen in Afrika de  bevolking te overtui-
gen zich in eigen land te ontwikkelen i.p.v. te emigreren naar Europa. Onze vereniging werd gesticht 
in 2001 door Z.E.H Wilfried Verhaert.   JD 
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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):

19 - 20/08 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

19 - 20/08 Fockaert Lieve 0476/306 624

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 

19 - 20/08 Dr. Suykerbuyk 03/633 37 30

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

BURGELIJKE 
STAND

Nuyes Jamie 31-07, Woensdrecht
De Cock ryan 14-07, Brasschaat
Bout Thibeau 02-08, Brasschaat
Van Hool Viktor 02-08, Brasschaat
Simsek Ali 01-08, Essen
Engels Scout 01-08, Brasschaat
Martens Thibe 04-08, Loenhout
Brouwers Oona 01-08, Essen
Bah Mamadaliou 02-08, Essen
Tas Lukas 03-08, Wuustwezel
Praast Lars 02-08, Merksem
Seesing Amelia 31-07, Kalmthout
Mertens Feline 02-08, Wuustwezel
Clark Locke Eli 06-08, Wuustwezel
De Saedelaer Elise 07-08, Wuustwezel

Van Loon Dré 05-08, Stabroek
Kenis Jeanne 04-08, Wuustwezel
Hotag Noah 06-08, Essen
Stijnen Thomas 07-08, Brasschaat
Nicolaï Wagemans Lina 07-08, Schoten
Jacobs Lorre 04-08, Kalmthout
Leroy Jens 07-08, Ekeren
Urbanija Tuur 07-08, Woensdrecht
van den Brink Bram 04-08, Brecht
Heyvaerts Eva 06-08, Kalmthout
Oostvogels Lukas 07-08, Kapellen
Van Raemdonck Isaak 07-08, Ekeren
Demajli Ibran 01-08, Brasschaat
Leerdam Esmée 01-08, Brasschaat
D’Haese Noah 02-08, Brasschaat

Goetschalckx Tom te Brasschaat met Pauwels Katleen, te Brasschaat
Eelen Thomas te Brasschaat met Van Acker Elske, te Brasschaat

Lion Rafaël, 73 jaar, weduwnaar van Jespers Lucia, Kalmthout
Hontelé Walter, 69 jaar, Essen
Derom Mariette, 77 jaar, weduwe van Neefs François, Brasschaat
Desmalines Francis, 48 jaar, Stabroek
Michielsen Constantinus, 85 jaar, weduwnaar van Vennincx Maria, Brasschaat
van Rumste Emma, 75 jaar, weduwe van Hoeykens Walter, Brecht
Celen Anna, 91 jaar, weduwe van Meulders François, Brecht
Van den Heuvel Paul, 94 jaar, weduwnaar van Adam Luise, Brasschaat
Schillemans Josephus, 70 jaar, echtgenoot van Sledsens Cornelia, Brasschaat
Smolenaers Jozefina, 83 jaar, echtgenote van Van doosselaere Gustave, Brasschaat
Meeus Gustaaf, 82 jaar, echtgenoot van Verboven Eulalia, Zoersel
Leurentop François, 87 jaar, weduwnaar van Verschueren Angèle, Antwerpen
Serneels Hilda, 57 jaar, echtgenote van Van Gastel Eddy, Kalmthout
Pottié August, 97 jaar, weduwnaar van Inghels Maria, Kapellen
Bril Marleen, 54 jaar, Antwerpen

Papier

Ophaling huisvuil augustus

GFT

MAANDAG   21
DINSDAG   22
WOENSDAG 23
DONDERDAG 24
VRIJDAG     25
ZATERDAG   26

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

Ophaling huisvuil augustus

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Chemokar 
komt in je 

buurt

GEEN OPHALING
OP DINSDAG

15 AUGUSTUS
OPHALINGEN 

VERSCHUIVEN NAAR 
18/08 (GEEN 

OPHALING GFT)

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

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

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

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.
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TE HUUR
Opslagruimte

van 3 tot 90 m³
Vanaf € 29,-

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Zoek dame om voor 2 
jongens (14/11 j); eten 
te koken & opvolging 
school. Eén week om 
de  twee.  In te resse : 
graag contact opnemen 
met Karl 0475/574 817

Te huur: Heist@zee. Dupl. 
app., 3 slpk, alle com-
fort, zonneterras. Sept. 
okt. Gsm: 0495/124 122

Vermist: Sneeuwwitje, 
witte gecastreerde kater, 
langharig, gevochten met 
vos. kan heel ver weg 
gevlucht zijn. Voshollei 75. 
03/651 41 03

*Tuinwerken-onderhoud 
(man 60+) - Grasmaai-
en, snoeien van hagen, 
schoffelen *Karweiwer-
ken - herstellingen - in 
en rond het huis *Zwem-
bad-onderhoud *Vijver-
onderhoud *Allerhande 
hulp 0471/726 667 .....
met ervaring.... 

Te koop: Perzisch tapijt. 

kaat. 03/663 28 29

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

Strips gezocht. Ik koop 
uw oude strips en nieuwe 
strips. Tel. 0471/294 474

Braziliaanse vrouw zoekt 
werk als poetsvrouw. 
Heeft goede referenties. 
Seuki .  0476/392 068

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

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
STUDENTES
voor zaterdag van 9 tot 17 u.
voor zondag van 8 tot 13 u.

41ste Stratenloop 
van JH HOB NOB

Op zaterdag 26 augustus is het 
weer zover: de jaarlijkse Stra-
tenloop van JH HOB NOB, voor 
de 41ste keer voorzien we weer 
een leuk gevuld programma:
Ons feestelijk programma ziet 
er als volgt uit:
• Tussen 16:00 en 18:00 doorlo-
pend kinderanimatie met gratis 
goochelshow, ballonplooien en 
glittertattoos 
• 16:00 – start inschrijvingen 
• 17:00 – start Babyloop
• 17:30 – start 1KM
• 19:00 – start 5,25KM en 10,5 KM
• 21:30 – optreden TijD zAt 
(folk) + afterparty
Voor de sportievelingen voor-
zien we douches en kleedka-
mers. Voor kleintjes zal er naast 
de kinderanimatie ook een 
springkasteel staan. Honger 
en dorst hoef je niet te lijden 
dankzij ons gezellig terras met 
friet – en hamburgerkraam. 
Het evenement gaat door aan 
JH HOB NOB, Het Heiken 43, 
Brasschaat
Meer info op www.stratencross.
be en info@stratencross.be

Te huur: Net rijhuis 2020 
Antw. K. term., gem. alle 
comf., 3 slpk, 1 badk., kkn, 
liv., eetk., kelder,. Onm. 
besch. Gsm: 0495/124 122

Te huur gezocht: garage/

en wat dozen/meubel-
tjes omgeving kerk Bras-
schaat. wimbrasschaat@
gmail.com 0476/969 384

MARKTPRIJS:
TUSSEN € 3.000 EN € 4.000
PRIJS STAOPSTOELSHOP: 
TUSSEN € 1.095 EN € 1.850

Vlotjes opstaan: zolang je het kunt, sta je er niet bij stil. 
Maar wat als je met een beperking wordt geconfronteerd? 
Dan biedt een relaxzetel met sta-opfunctie soelaas – 
tenminste als je niet steil achterover valt van de prijs …

BETAALBARE KWALITEIT
Met een elektrische relaxstoel verander je in een handomdraai 
je houding: van zitten naar rusten of opstaan. Helaas komt 
superieur comfort met een flink prijskaartje. De oplossing? 
Een zetel van STAOPSTOELSHOP: zo goed als nieuw, voor een 
fractie van de prijs! Benieuwd? Kom vrijblijvend testen in onze 
toonzaal!

TOONZAAL (OP AFSPRAAK) • Franckenstraat 5 • 2000 Antwerpen 
+32 (0)3 293 44 46 • info@relaxzetel.be • www.relaxzetel.be 

POP-UP STORE • Bredabaan 259 • 2930 Brasschaat 
Open van woensdag t.e.m. zaterdag • 11u-17u (of op afspraak)

COMFORT EN KWALITEIT VOOR EEN RELAXTE PRIJS

GEZIEN OP  

SENIORENNET

GEZINSFESTIJN t.v.v. WHEELS4KIDZZ
Rommelmarkt voor en door Kidzz op zaterdag 26 en zondag 27 
augustus 2017, telkens van 10u tot 17u. Info en inschrijvingen 
via wheels4kidzz@telenet.be
Baby- en kinderkledij, speelgoed, boeken, schoolgerei, loop- en 

Hemelhoeve, Gemeentepark 8 , Brasschaat.
Kamer opgeruimd? Dan kan je een verkoopstandje huren ten 
voordele Van WHEELS4KIDZZ!
Wil je graag een handje toesteken? Meld je dan vlug aan met 
uw naam en tel. via: wheels4kidzz@telenet.be. We zoeken men-
sen voor de bediening van: viskraam, blikjes omwerpen, touwtje 
trek, dranken kraam, snoepkraam, ijskarretje, horeca bijstand, 
springkasteel, toezicht kinderrommelmarkt, enz.. met bonnentjes 
systeem. Vrijwilligers worden niet betaald. Niet omdat ze waar-
deloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn.
Kinder evenement op zaterdag 26 en zondag 27 augustus. Een 
vakantie afsluiter voor het hele gezin. Thema (nog niet) Terug 
naar school! Zaterdag van 11.00u tot 18.00u. Kinderrommel-
markt, grimestand, grabbelton, pannenkoeken huis, chocomelk, 

kraampje, sprinkasteel, blikwerpen, vissen, spijkers slaan, bode-
ga/bar voor de ouders cava, wijn, sangria, aansluitend een échte 
kinder disco met échte D.J van 18.00u tot 20.00u, einde 21.00u
Zondag van 11.00u tot 18.00u. Vanaf 9.00u tot 12.00u gezins 

mestand, grabbelton, pannenkoekenhuis, ijskarretje

Te koop gevraagd: 
spullen v. zolder, curi-
osa, enz. 03 663 65 70

Gezocht: lieve nanny, 
perfect Nederlandstalig en 
blanco strafblad, voltijds 
of deeltijds. 0475 257 101

Voor aanleg van oprit-
ten, natuursteen, klin-
kers, kasseien voor meer 
info bel 0494/641080 of 
0498/442257
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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.

GESLOTEN OP 

ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017: 

TOONZAAL ONBEREIKBAAR WEGENS 

SPORTMANIFESTATIE.

GESLOTEN OP 15 AUGUSTUS 2017.

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

Gezocht: persoon om 

GOLD 30), EC-30HG, om 
te zetten naar moderne 
versie. 0476/418 769

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 - 
04952488711. 

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




