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GRATIS
SCHATTING

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

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

WIJ ZIJN OPEN

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!

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

    Plan nu 

      uw najaars-

       schilderwerk              

      Christoph

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

Interieur & exterieur
ook kaleien, kalktechnieken,

decoratie, behang

Start
to Dance

www.spillemaeckers.be

ALLE MOGELIJKE DANSVORMEN ONDER ÉÉN DAK

    

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

Van hele kleine maten 
tot hele grote maten

Kostuums 
vanaf € 279,-

Actie nog geldig t.e.m. 31/08

KOSTUUM ACTIE

-20%

Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33   -   www.teletechnics.be

Aanzetten, wegdromen.
Loewe bild 4 - OLED



Brasschaatse Film,     Nr. 34,     23-8-2017  2

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

Dienstencentra Brasschaat

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

Dienstencentrum Vesalius

van aandacht 

Dienstencentrum Antverpia

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

VTB Kultuur Brasschaat
Daguitstap naar Turnhout Zaterdag 9 september 



Brasschaatse Film,     Nr. 34,     23-8-2017  3

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:

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.

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)

Eerste oorgaatjes voor de 1e schooldag!
BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM
TEL: 03/ 291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/ 645 30 65
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 23 augustus
Dagsoep

Vers gebakken 
pizza Napolitane

Donderd. 24 augustus
Dagsoep

Runds goulash 
met frietjes

Vrijdag 25 augustus
Dagsoep
Oostends 

vissersbootje

Maandag 28 augustus 
Dagsoep

Steak met pepersaus 
en 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.

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)

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

Voor het kerkhof:
grafzerken,
allerlei kerkhofartikelen,
bloemen, vazen,
lantaarns, lampen;
ook voor
collumbarium
en urneveld.

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.

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.

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.)

Bomenpatrickgeerts@gmail.
com Vellen en snoeien 
van gevaarlijke bomen, 
coniferen m. eig. hoogte-
werk, 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

oud. Bel even voor prijs. 
0494/642 965

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

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

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62
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B r a s s c h a a t s tee n weg  2 9 2  •  2 9 2 0  Ka l m t h o u t  •  T 0 3 - 6 6 6  5 7 8 6  - E  i n fo @ b r u v o . b e
A l l e  d a g e n  o p e n  v a n  1 0 u - 1 7u , zo n d a g  v a n  1 4 u - 1 7u

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S in ALUMINIUM & PVC

“Wij verzorgen uw totaalproject van A tot Z”www.bruvo.be

Vanaf €5 per meter
Topkwaliteit van 
bekende merken

Sandra Vanthillo
Beemdenstraat 52
2930 Brasschaat

+32(0)3 633 22 70
+32(0)4 77 98 11 65
info@naaischool.be

WEGENS GROOT SUCCES & NIEUWE STOFFEN

Zaterdag 26 augustus van 10u tot 16u
Zaterdag 2 SEPTEMBER van 10u tot 16u

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

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

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

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.

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

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

Schilderwerken, binnen 
en buiten. 0486/766 847

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



Brasschaatse Film,     Nr. 34,     23-8-2017  6

YOGA
Rama Saenen

Bij ons de ware yoga
A. De lessen voor totale beginners starten als volgt:

BRASSCHAAT:
- op dinsdag 5 september te 20.45u,
- ADRES: Bovenzaal G.I.B., Door Verstraetelei 50, Brasschaat, 
N.B. De les wordt gegeven door Devi Van Hove, kinesiste en 
yogadocente.

DEURNE:
- op maandag 4 september te 20.45u,
- ADRES: Feestzaal Ruggehof ( Heilig Hart ), 
 Frans Van Dijckstraat 46, Deurne,
N.B. De les wordt gegeven door Devi Van Hove, kinesiste en 
yogadocente.

ANTWERPEN – ZURENBORG:
- donderdag 7 sept. te 19.30u 
- ADRES: School De Brug, Steenbokstraat 3,
 Antwerpen ( Zurenborg ),

Totale beginners kunnen de daarop volgende weken 
gemakkelijk nog starten.

Al onze lessen worden gegeven door gediplomeerde 

Dit is een kwaliteitsgarantie.

B.  
keren terug of sluiten aan bij de lessen voor

niet-beginners, die doorgaan op dezelfde plaats,
dag en uur als vorig schooljaar.

- INSCHRIJVINGEN: ter plaatse 15 minuten voor begin van de les,
- PRIJS: Uw eerste 5 lessen voor een totaalbedrag van 40€, 
daarna 8€/ les,
- BENODIGDHEDEN: matje of oude deken en gemakkelijke 
kledij om in te oefenen,
- INLICHTINGEN: voor lessen op andere dagen en andere 
plaatsen dan vermeld: 03/449 40 89 of  03/455 60 00

www.yoga-rama-saenen.be

48e

jaar WAT TE DOEN 
BIJ EEN OVERLIJDEN?
1. U belt een huisarts
Deze komt het overlijden constateren en zal een 
aantal documenten invullen die nadien moeten worden 
meegegeven met de begrafenisondernemer.

2. Neem contact op met familie of vriend
Een overlijden is een grote emotionele gebeurtenis. U 
belt best uw naaste familie of een goede vriend zodat 
u er niet alleen voor staat.

3. U belt de begrafenisondernemer
Nadat de huisarts is langs geweest, belt u naar ons tel. 
nr: 03/434 33 32. Wij stellen u de nodige vragen. Wij 
baren het lichaam thuis op (als u dit wenst) of in een 
funerarium zodat u nadien nog kan komen groeten. 
Na een verkennend gesprek volgen we uw wensen en 
verwachtingen en nemen wij alle administratieve en 

www.uitvaartzorg-delelie.be • Tel. 03/434 33 32

BRASSCHAAT MODE

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

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

to spend an evening”
Met dit lied van ‘Nat King Cole’ 
start de Metropool Big Band 
(met volledig orkest, 18 muzi-
kanten) o.l.v Jean Maryn deze 
aangename avondvoorstelling 
op vrijdag  8 september om 
19.30u in Theater Hemelhoeve, 
het park van Brasschaat. De 
organisatoren zorgden voor  4 
crooners (of zangers van het 
lichte genre) om talrijke  tunes 
uit het American Songbook  te 
kunnen brengen . De meeste 
liedjes zijn evergreens uit de 
jaren 1930/40 die u bekend in 
de oren zullen klinken en doen 
mee swingen of neuriën. Om 
slechts enkele  toondichters 
te noemen uit het repertorium 
: George Gershwin, Richard 
Rodgers, Irving Berlin, Cole 
Porter , John P.Sousa , e.a.  
Het inkomkaartje  van deze 
unieke voorstelling bedraagt 
slechts € 15,- . Alle plaatsen 
zijn genummerd, reserveren 
is dus noodzakelijk.  Geef ons 
een seintje per telefoon: 03.651 
74 34 (Pol) of  03.312 46 18 
(Jef) of 03.297 67 98 (Carla) en 
wij bezorgen de inkomkaartjes 
aan huis. Nadien kan u de be-
taling per overschrijving doen 
op bankrekening  BE24 0004 
4359 4538. Iedereen die de op-
tredens van Afrant Brasschaat 
kent is nog nooit teleurgesteld 
huiswaarts gekeerd. Onze ver-
eniging werkt ook samen met 
het Dienstencentrum Vesalius 
. Wij brengen er op maandag 
4 september a.s. om 14u. een 
muzikale voordracht omtrent 
“Het leven en de werken van 
A.L.Webber” de toondichter 
van “Jesus-Christ Superstar, 
The Phantom of the Opera, 
Cats, Sunset Boulevard, e.a. 
Ook hier is reserveren nood-
zakelijk. Inkom gratis. Tel: 
03.650.25.32 (Veronique) . 
Later op het agenda: zondag 
10 december om 14.30u bren-
gen wij in het Cafetaria van het 
Dienstencentrum Vesalius: “het 
Kerstverhaal van Herman Van 
Veen” ondersteund met zang 
van  “De Noten-krakers” o.l.v 
Wim Keteleer. Inkom gratis. 
Reserveren op hetzelfde te-
lefoonn°. Alle voorstellingen 
van Afrant Brasschaat  dienen 
om ons Ontwikkelingswerk 
in Burkina Faso en Benin te 
steunen. Draag jij ook een 
steentje bij? JD

41ste Stratenloop 
van JH HOB NOB

Op zaterdag 26 augustus is 
het weer zover: de jaarlijkse 
Stratenloop van JH HOB NOB, 
voor de 41ste keer voorzien we 
weer een leuk gevuld program-
ma: 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 kleed-
kamers. Voor kleintjes zal er 
naast de kinderanimatie ook 
een springkasteel staan. Hon-
ger 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.s t ra tencross.be en 
info@stratencross.be

INFODAG IN HET DAKHUUS - Cursussen voor het najaar
Op zaterdag 2 september tussen 13.30 en 16.30 uur opent het Dakhuus 
weer zijn deuren. Het vormingscentrum laat je dan kennismaken met de 
cursussen die dit najaar op de agenda staan. Het uitgebreide programma 
biedt voor elk wat wils: talen, creativiteit, wellness, informatica en persoon-
lijke vorming. Op 2 september helpen de Taal- en PC-lesgevers je graag 
bij je keuze, terwijl je geniet van een drankje in de gezellige tuin van het 
Dakhuus. Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 
03/633 1 696 (ma en do 13-17u, woe 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.
org.  Spring dus gerust eens binnen op de Bredabaan 696 in Brasschaat.

Poetsvr. z. w. ook str. nt. 
r. werkt netjes, enk. ser. 
aanb. 0465/651 726

 Werktuigen - ma-
chines. Voor hout-bouw-
metaal. Tel. 0486/503 194

 Schoon-
maakjob. App of huis, 
strijken, koken, ouderzorg. 
Oekraïense. 0486/681 
150 (Natalia)

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

 Kapsalon, 700 
euro p.m. Verhoevenlei 
103. Tel. 03/651 72 23 - 
Gsm 0472/274 804
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U hebt al enkele warme dagen achter de rug deze zomer. Een 
beetje vreemd misschien om nu al aan uw verwarming voor 
de herfst en winter te denken. Toch is deze periode ideaal om 
aanpassingen in uw woning te laten uitvoeren. Doe het nu, zo 
spaart u in de koude maanden tot 50% energie. En met dat 
gespaarde geld kunt u volgende zomer weer een mooie reis 
maken!

Hebt u nog een echte open haard in huis? Gezellig is dat 

bijzonder laag rendement. De meeste warmte gaat immers 
samen met de rook de lucht in. Bovendien hebt u mogelijk last 
van geur en vervuilen de assen uw woonkamer. 

Eenvoudige oplossing: laat uw open haard
ombouwen 

een energiezuinige warmtebron. Veel gedoe, denkt u? Helemaal 

in enkele uren een inzethaard in uw bestaande openhaard.

Moderne inzethaarden: veilig, milieuvriendelijk 
en energiezuinig

u rondvliegende gensters. De gesloten deur zorgt er samen 
met een uitgekiend verbrandingsproces ook voor dat u een 

 
Bovendien spaart u met een moderne (gesloten!) haard ook het 
milieu. Onze toestellen voldoen immers ruim aan de strenge, 

Haal snel meer rendement uit uw haard
Bij een gemiddeld verbruik van 4kg hout per uur houdt u 

verwarm in het tussenseizoen ook de aangrenzende ruimtes 
met uw inbouwhaard. Zo kunt u veel later uw centrale 

Een besparing van al snel 50% op uw stookkosten.

Kijk nog eens goed naar die 
open haard van u …

investering bijzonder snel terugverdiend 
door de grote energiewinst. 

Op zoek naar een veilige haard 
met hoog rendement?
Kom eens langs in onze toonzaal in 

mee van uw open haard!

Situatie voor:

Situatie na:

Laat dit jaar nog uw openhaard ombouwen en
bespaar tot 50% op uw stookkosten!

Ook ontwerp en plaatsing van totaalwanden met TV, audio-  & 

we houden u warm

Erkend regionaal verdeler van de merken:

Heating
Alpha

haarden & interieur

 
 

 
 

Dinsdag, woensdag en donderdag

 

Neem eens een kijkje op 

onze website:

www.ikhouvanvuur.be
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ONS TURNJAAR LOOPT VAN 4/09/2017 TOT 30/06/2018

p.a. Berrelei 5 te 2930 Brasschaat

LESSENROOSTER TURNJAAR 2017-2018
 CODE LOCATIE DAG UUR LIDG.-18j. LIDG.+18J.
TURNHAL DRIEHOEK 
Volwassenen onderhoudsgymnastiek 50+ M1 turnhal Driehoek Maandag 17.00-18.00  € 70

Kleuters 3e kleuterklas W3 turnhal Driehoek Woensdag 15.00-16.00 € 55
Kleuters 1e en 2e kleuterklas W1 turnhal Driehoek Woensdag 16.00-17.00 € 55
Recreatief turnen jongens+meisjes lager onderwijs W4 turnhal Driehoek Woensdag 17.15-18.15 € 60

G-Gym Do1 turnhal Driehoek Donderdag 19.15-20.15 € 65 € 65

AFDELING TRAMPOLINE

TRA basis (6-8j) (*1) TR0 turnhal Driehoek Maandag 18.30-19.30 € 60
TRA/DMT (*2) TR1 turnhal Driehoek Dinsdag 19.00-20.30 € 80

TRA/DMT (*2) TR2 turnhal Driehoek Dinsdag 19.00-21.00 € 100 € 110

Start To Jump (*3) TR3 turnhal Driehoek Woensdag 18.30-20.00 € 80 € 90
(Basis springvaardigheden op dubbele minitrampoline en trampoline)

Trampoline A ploeg TR4 turnhal Driehoek Zaterdag 10.00-12.00 € 100 € 110
Trampoline B ploeg TR5 turnhal Driehoek Zaterdag 12.00-14.00 € 100 € 110
Trampoline wedstrijdploeg (*4) TR COMP turnhal Driehoek Dinsdag 19.00-21.00 € 180 € 190
   Zaterdag 10.00-12.00

ZAAL BETHANIE

Zumba FITNESS Basic ZU1 turnzaal Bethanie Maandag 19.15-20.15 meer-beurtenkaarten
HIIT Piloxing ZU2 turnzaal Bethanie Maandag 20.30-21.30 meer-beurtenkaarten

Zumba Fitness ZU3 turnzaal Bethanie Woensdag 19.15-20.15 meer-beurtenkaarten

BBB BET1 turnzaal Bethanie Woensdag 20.30-21.30 meer-beurtenkaarten

Hatha Yoga (*5) BET2 turnzaal Bethanie Dinsdag 20.00-21.00 meer-beurtenkaarten

ZAAL MARIA-TER-HEIDE
Kleuters algemeen MTH1 turnzaal MTH Vrijdag 18.00-19.00 € 55
Recreatief turnen jongens+meisjes 1+2+3 leerjaar MTH2 turnzaal MTH Vrijdag 19.00-20.00 € 60
Recreatief turnen jongens+meisjes 4+5+6 leerjaar MTH3 turnzaal MTH Vrijdag 20.00-21.30 € 80
                                           + middelbaar onderwijs 

WWW.GYM-HAROP.BE
*1  TR0 is voor 6-8 jarigen en enkel na selectie
*2  TRA/DMT: eind september is een testing. De groep wordt beperkt tot 20 gymnasten. Betaling lidgeld na de testing.
*3  Start To Jump = combinatie van springvaardigheden. op recreatief niveau volgens het Trampolinestars 1- programma  

NIEUW

Dameskleding

Zelfde gezicht, nieuw jasje
Larose Brasschaat opent op 23 augustus feestelijk 

haar deuren met een sublieme selectie 
dameskleding. Vertrouwde merken

worden vanaf heden vergezeld door het 

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

Tania & Nathalie

www.larose-brasschaat.be - info@larose-brasschaat.be M
et

 s
te

un
 v

an
 

De eerste 2 concerten van Orgel op de noen, een gratis orgel-
concert op de maandagen in augustus tussen 12u en 12u45 in de 

“ORGEL OP DE NOEN”
OVERTREFT ALLE VERWACHTINGEN

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

Wie:

Wat: ontmoetingsplaats waar ouders en kinderen elkaar

Kostprijs:

Informatie: huisvanhetkind@brasschaat.be of 03 650 03 12

Waar en wanneer:

De Speelbabbel

De Speelbabbel Maria-Ter-Heide

Donderdag
9.00u - 11.30u

Start: donderdag 7 september ‘17

Met uitzondering van vakanties
en wettelijke feestdagen

IBO Ter Heide
Kerkedreef 10 | 2930 Brasschaat

Pop-up Speelbabbel Centrum

Dinsdag
9.00u - 11.30u

Tussen 12 september en
26 oktober 2017

Hoofdbibliotheek
Bredabaan 407 | 2930 Brasschaat

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Koen 0498 830 469

Zwembad vuil, producten 

GSM 0495/515 033

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,

0483/720 562

Alle klusjes, schilderen 

0487/740 335
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12 u BRUNCH
12 euro per volwassene
8 euro per kind (-12 jaar)
inschrijven brunch voor 3 september
op rekening BE82 0689 0319 0568  
met vermelding: DirkFeest
of cash: Klaverheide 58

DOORLOPENDE  
ANIMATIE 

GOED DOEL
Perron Noord, tewerkstellingsproject 
waar iedereen naar waarde wordt geschat

DIRK

FEEST

De wielerwedstrijd van zaterdag 5 au-
gustus werd gewonnen door Pieter Ja-

Peelaers.

Dré Van Mechelen, organisator en spea-
ker van dienst, in gesprek met de win-
naar.

BETHANIE KERMIS!

De kaartwedstrijd op maandagnamiddag 7 augustus 2017 werd ge-
wonnen door Frank Moerenhout en Stan De Becker. De winnaars 
bij de dames werden Jeanne Oostvogels, 91 jaar en tevens oudste 
deelneemster, en Josée Donkers.

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



Brasschaatse Film,     Nr. 34,     23-8-2017  10

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

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

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

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

aanleg fietspad Bredabaan van 
Maria-ter-Heide tot Gooreind
Brasschaat en Wuustwezel heb-
ben een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor de aanleg van 

de N1(Bredabaan) tussen de Sint 
Jobsesesteenweg en Gooreind. 

-

volgende adressen:
• gemeentehuis Brasschaat 

 
Bredabaan 182 

• gemeentehuis Wuustwezel 
(alleen in de voormiddag) 

meer info

afspraak maken via T 03 650 02 00 of 
www.brasschaat.be

Begin juli vond vanwege Buitengewoon Brasschaat de uitreiking plaats van de oorkondes “Buiten-

hun geleverde inspanningen binnen de gemeente. 
Berre Van Deuren licht toe in het kort: "Wij willen laten zien dat bepaalde mensen net iets meer 
doen dan van hen zou verwacht mag worden en daarom de oorkonde “Buitengewoon Brasscha-
tenaar” verdienen. Ditmaal wordt een team o.l.v. Luc Vermeersch genomineerd voor het opruimen 
van o.a. zwerfvuil, hij kan geen papiertje zien liggen, of hij ruimt het op. Hij heeft ook vele andere 
mensen warm kunnen maken om hieraan mee te werken. Een tweede oorkonde ging naar Rik Mo-
riau van Cocorico. Hij zag op de plaats van het oude postgebouw/kaartenhuisje op de Lage Kaart, 
de ideale plek om een ijssalon op te starten. Een tijdje later werd er een speeltuin bij aangelegd. 
Daarom ook voor hem deze oorkonde".                                

OORKONDES “BUITENGEWOON
BRASSCHATENAAR” UITGEREIKT

Maatwerk
Scherpe prijzen 

Snelle leveringstermijnen
Gratis vrijblijvende prijsofferte

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

7d
7dbereikbaar

MAGAZIJN 
TE HUUR

Van Duyststraat 61
2100 Deurne

200 m² tot 300 m²

0475/421 326
(tijdens kantooruren)

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.
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the most fashionable
fall/winter collection?

Are you ready to discover

Opendeurweekend 

zat. 26 & zon 27 augustus
Zondag open van 13.00 tot 17.00 uur

www.littlegrace.be

Handelslei 149 - B-2980 (St. Antonius)-Zoersel, 
T: 03 337 04 69 - severine@littlegrace.be

Open : Di - Za doorlopend van 10u tot 18u

SHOES & BOOTS : ALEXANDER HOTTO • ASH • BIRKENSTOCK • CATWALK • COLE HAAN • FIAMME • FRIDA • GADEA • HAVAIANAS • HUMAT 
JANET & JANET • JANET SPORT • JEANNOT • KANNA • KENDAL + KYLIE • KENNEL & SCHMENGER • LES TROPEZIENNES • LODI • LOLA CRUZ 
MAIMAI • MARC FISHER • MARCH23 • MOU BOOTS • NOË: • PRIMABASE • SAM EDELMAN • TED BAKER • TWIN-SET • VIAVAI • WARMBAT
WONDERS   BAGS : ABRO • LIEBESKIND • TED BAKER • TWINSET   ACCESSOIRES : ABRO • IKKI • NILU •  MON ANGE LOUISE • POPPY • TWINSET    
CLOTHES : BETTA CORRADI • FABIENNE CHAPOT • FRIEDA & FREDDIES • IBANA • LEE AND MEE • MY TWIN TWIN SET • SCEE by TWINSET
TED BAKER
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Van zaterdag 26 augustus tot en met zaterdag 2 september
KACHEL 6-DAAGSE

TEGELIMPORT - KACHELS

HUGO DE CUYPER
& ZOON bvba

Hugo De Cuyper & Zoon bvba - Wuustwezelseweg 85 - Loenhout - Wuustwezel - t: 03 669 81 63 - www.hugodecuyper.be

GROOTSE KORTINGEN EN PROMOTIES
Gespecialiseerd in pelletkachels, verschillende modellen brandend in toonzaal.

Openingsuren:

di-wo-do-vrij: 9-12h & 13-18h             za: 10-12h & 13-16h             zo-ma: gesloten

Vloeren • Wandtegels • Kachels • Haarden

Wij zijn op zondag en maandag gesloten

Meer dan 30 jaarervaring !

KACHELS : 
Dovre, Saey, Dru, Wellstraler, Franco belge, 

Supra, Olympia, 
Austro flamm, Godin,  Charnwood, Aduro

INBOUWHAARDEN:
Bodart & Gonay, Zenn-Fire, Saey, 
Wanders, Olympia, Dovre, Jidé

PELLETKACHELS : 
MCZ pelletkachels 

(uitgezonderd hydromodellen) 
Ook Red, Cadel, Austro Flamm
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GRATIS CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN

D OF DT? FRIS JE NEDERLANDS OP
Fris je taal op uit interesse, voor een opleiding of voor je werk. 
Leer vlotter schrijven en langere teksten lezen. Herhaal de spellingregels. 

35% KORTING? LEER BETER REKENEN 
Rekenen heb je nodig in het dagelijks leven en op het werk, maar ook om je kinderen  
te helpen met huiswerk. Er zijn rekencursussen op verschillende niveaus. 

TYPEN, MAILEN OF PRINTEN? LEER WERKEN MET DE COMPUTER
Ben je een echte beginner op de computer? Volg dan bij ons een basiscursus.

Bel ons en schrijf je in: 03 230 22 33 – www.basiseducatie.be/antwerpen 

Bij Open School zijn alle lessen gratis. We werken stap voor stap, op een rustig tempo. 
We geven les in Antwerpen (centrum) en in Kapellen (Kazerneweg 2, Hoogboom). 

Dorpsdag is niet meer te vergelijken met vroegere versies uit het 
verleden, in het prille begin, 1979 heb ik de eerste dorpsdag mee 
georganiseerd. Er was wel een team vol enthousiasten maar we 
hadden niet de middelen die we nu hebben betreft veiligheid enz. 
Alles werd goed voorbereid, de toenmalige winkeliersvereniging 
was volgens mij meer meewerkend dat later. Niettegenstaande is 
alles in de positieve zin geëvolueerd. Perfecte samenwerking met 
veiligheidsdiensten enz. Je leert uit de fouten. Dit dorpsdagcomité 
was intussen werkelijk volwassen geworden. Het weer blijft soms 
een spelbreker maar deze Dorpsdag is geen gewone markt, inte-
gendeel, het stijgt boven een normale markt uit. Momenteel ben ik 
geen bestuurslid meer maar ik ben super blij deze deze traditie blijft 
behouden Het risico lopen om een jaar over te slaan kan je niet 
maken. Dit is een echte Brasschaatse traditie. Het vrijwilligersteam 
mag je niet over het hoofd zien. Op dit vlak is onze gemeente echt 
speciaal. Niet afzwakken, volhouden.

DORPSDAG 40
André Schippers,

medewerker van het eerste uur.
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.

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

Te huur: App. glvl, Vuur-
kruisenlei 67, Bras. Aparte 
keuken/alle toestellen, 
eetkamer + zithoek in 
L-vorm, badk., ligbad + 
2 lavabo’s, hal + inbouw-
kast, wc, garage. Vlakbij 
winkel, vrij eind sept. Info: 
0477/553 129

M a n  z o e k t  w e r k : 
0465/837 503

Energieke student 18j. 
zoekt alle soorten werk. 
0487/214 093

Gevraagd klusjesman: 
d. en u. ov. t. .k. 0479/537 
079 (‘s av. of namid.)

Man zoekt werk: reno-
vatie binnen en buiten. 
Goede kwaliteit. 12 jaar 
ervaring. 0488/454 413

Ik zoek werk als poets-
vrouw. T. 0483/250 554.

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)
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actueelparkbodeactueel Volgen, Liken, Sharen, Taggen, ... !

geen plastic in GFT! 
Plastic mag niet in de GFT bak, ook geen compos-
teerbare zakjes! Omdat de kwaliteit van deze zakjes 
erg verschillend is en ze vaak niet volledig compos-
teren, mogen composteerbare zakjes nooit in de 
GFT bak. Dit vervuilt namelijk onze compost. 

In Brasschaat zijn we erg trots op onze lokaal 
geproduceerde natuurlijke compost. Zowel mensen 
van binnen als buiten Brasschaat maker er gretig 
gebruik van. De laatste tijd merken we echter dat 
er af en toe stukjes plastic in de compost zitten. Let 
dus op met wat je bij het GFT gooit. Enkel natuurlijk 
producten zoals schillen van groenten en fruit mag 
je sorteren in de GFT bak. Een volledig overzicht 
van wat je kan sorteren in de GFT bak vind je in de 
afvalkalender of op www.brasschaat.be. 

Woekerende planten of zwerf-
vuil in een waterloop, verstop-
te vuilroosters, een oeverver-
zakking, … allemaal factoren 
die de vlotte doorstroming van 
het water in gedrang kunnen 
brengen en tot opstopping of 
overstroming leiden. 

De provincie Antwerpen zorgt  
dat het water zijn weg vindt 
bínnen de onbevaarbare waterlo-
pen in haar gemeenten. Daarom 
worden de meeste provinciale 
waterlopen dan ook minstens 
1x per jaar geruimd. 

Dat gebeurt met de hand of   
machinaal, in de periode tussen 
15 september en 14 februari.

Als buur van een waterloop 
moet je voldoende afstand tot de 
waterloop houden voor grondbe-
werkingen (1m) of constructies 
(5m). Je moet ook doorgang 
verlenen om de onderhoudswer-
ken mogelijk te maken. 

Zie je iets dat niet thuishoort in 
een provinciale waterloop en mo-
gelijk hinder veroorzaakt, aarzel 
dan niet om dat te signaleren via 
www.meldpuntwaterlopen.be. De 
provincie volgt je melding dan zo 
snel mogelijk op.

Wie wil weten over welke 
waterlopen het gaat, wat het 
onderhoud inhoudt en welke 
technieken er gebruikt worden, 
kan terecht op www.provincie-
antwerpen.be/waterlopen. Op 
het geoloket Waterlopen kan je 
opzoeken hoe de waterloop in je 
buurt beheerd wordt.

ruiming van waterlopen gestart

Het tornooi vindt plaats op  
donderdag 7 september op 
de velden van petanque Club 
Hemelhof in het gemeentepark 
van 10u tot 16u. 

Elke ploeg bestaat uit 3 perso-
nen. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen gevorderden 
en beginners. 

Je kan inschrijven per ploeg 
of alleen. De eerste ploeg van 
elke gemeente wint een trofee.  

Je betaalt 7,50 euro voor je 
deelname, een broodjeslunch 

verzekering. 

Het is een gezellige dag voor 
alle deelnemers! Inschrijven 
kan bij de sportdienst van 
Brasschaat tot 31 augustus. 

Dit regionaal petanquetornooi 
wordt georganiseerd door de 
sportregio Antwerpse Kempen 
ILV voor alle 50 plussers van 
de deelnemende gemeenten. 

meer info
sportdienst | T 03 650 03 30
sport@brasschaat.be

regionaal petanquetornooi 50+ers

wijziging 
voorwaarden
energielening 
Igean

Samen met de gemeente en het 
OCMW staat IGEAN in voor het 
verlenen van de  Vlaamse energiele-
ning. Daardoor kan iedereen energie-
besparende werken aan de woning 
uitvoeren en dit met een goedkope 
(2%) of een renteloze lening (0%). 

Aan de energielening zijn geen dossier-
kosten verbonden. Sinds 2013 heeft 
IGEAN zo meer dan 1.250 leningen 
toegekend. De voorwaarden van de 
energielening worden vanaf 1 oktober 
aangepast. 

Wat verandert er?
1. De groep voor de renteloze lening 

(sociale doelgroep) wordt uitgebreid. 
Zo komen ook de beschermde 
afnemers (sociaal tarief voor gas 
en elektriciteit) en huishoudens met 
een belastbaar inkomen tot en met 
30.060 euro in aanmerking voor een 
lening aan 0%.

2. Ook particulieren die hun woning 
verhuren aan een erkend Sociaal 
Verhuurkantoor kunnen beroep doen 
op een renteloze lening.

3. Helemaal nieuw is dat niet-commer-
ciële instellingen (vzw’s, scholen, 
ziekenhuizen, ...) en coöperatieve 
vennootschappen een energielening 
kunnen afsluiten aan 1%.

4. De maximum-looptijd van de lening 
wordt verlengd naar 10 jaar voor 
niet-commerciële instellingen en de 
sociale doelgroepen. Voor de andere 
particulieren wordt de nieuwe termijn 
maximum 8 jaar.

5. Het bedrag voor een lening wordt 
verhoogd naar 15 000 euro. De 
kandidaat kan meerdere leningen 
aanvragen, als de optelsom van 
deze leningen binnen dit maximum-
bedrag blijft.

Let op: Vanaf 1 januari  2019 wordt de 
goedkope lening (2%) en de lening aan 
SVK-verhuurders volledig geschrapt. De 
1% lening voor verenigingen blijft nog 
bestaan tot 31 december 2019. Vanaf 
dan kan enkel de sociale doelgroep nog 
energieleningen krijgen. 

meer info
Igean | T 03 350 08 25 | www.igean.be 
energielening@igean.be 



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: 24.100 ex. 
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Open van maandag 
t.e.m zaterdag 
vanaf 9u - 20u

Zon-en feestdagen gesloten 
Bredabaan 273 • Brasschaat

Tel: 03/651.88.16.

MA. 21/08

Soep

Hamburger, 
ajuinsaus, eitje 

& gratin 

DO. 24/08

Soep

Scampi Diablo
met frietjes 

DI. 22/08

Soep

Steak stroganof 
met frietjes 

VR. 25/08

Soep

Mosselen natuur 
met frietjes 

WO. 23/08

Soep

Tongrolletjes 
met purée 

ZA. 26/08

Soep

Mosselen natuur 
met frietjes 

DAGSCHOTELS 
€ 14,90

Quirijnen 03 650 15 15

 Vol bewondering voor de wijze waarop ze
het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee 

het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, 
melden wij u het heengaan van

Tinneke Meers

weduwe van 
Jos Claus

Geboren te Rosmeer op 26 september 1929 en,
door liefdevolle zorgen omringd

te Schoten ingeslapen, op 17 augustus 2017.

Dit melden u :

Herman † en An Claus-Claessens
Guy en Chris Mattheeussen-Claus

Johan en Betty Mertens-Claus 
haar kinderen

haar Kleinkinderen en Achterkleinkinderen
haar Neven, Nichten, Achterneven en Achternichten.

Samen nemen we van Tinneke afscheid op
zaterdag 26 augustus 2017 om 10 uur

in de Sint-Antoniuskerk te Brasschaat-Centrum, 
gelegen aan het Armand Reussensplein.

Aansluitend heeft de bijzetting van de urne plaats
op de begraafplaats van Brasschaat-Centrum, 

Miksebaan.

Dankbaar zijn we het hele team van w.z.c. Vordenstein
voor hun goede zorgen.

Condoleren :
Fam. Mertens, De Mortel 34B - 2930 Brasschaat 

www.condoleances.be/tinnekemeers

5de EDITIE BRASSCHAAT KLASSIEK OP 13 & 14 juli 2018
De vijfde editie van Brasschaat Klassiek vindt plaats op vrijdag 13 (jawel) en zaterdag 14 juli 2018 in het 
Gemeentepark van Brasschaat. Organisator Klassiek in ’t Groen gaat dus opnieuw voor twee muziekavon-
den en heeft de bedoeling van de lustrumeditie iets speciaals te maken. Details over de programmatie 
zullen in latere stadia bekendgemaakt worden. Een zekerheid is evenwel dat de tweede avond naar traditie 
in het teken zal staan van de mooiste symfonische muziek en van de meest meeslepende opera-aria’s, 
gebracht door groot orkest en koor en een duo grote Belgische stemmen. De artistieke leiding van Bras-
schaat Klassiek is, zoals steeds, in handen van artistiek directeur Robert Groslot, tevens dirigent van The 
Robert Groslot Gala Orchestra, en op het festival ook van het koor Fine Fleur. De online ticketverkoop voor 
Brasschaat Klassiek 2018 is reeds gestart, tickets te verkrijgen via www.brasschaatklassiek.be. Brasschaat 
Klassiek wordt georganiseerd door Klassiek in ’t Groen vzw, in samenwerking met het Cultuurcentrum 
Brasschaat. Brasschaat Klassiek 2018, op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli 2018 in het Gemeentepark van 
Brasschaat, aan het kasteel. Start concerten telkens om 20.00u, terrein open om 18.00u. Tickets: wan-
delticket: € 10,00; gereserveerde stoel: € 20,00; Silver VIP: € 40,00. Reservatie vanaf 12 augustus 2017 
via www.brasschaatklassiek.be of telefonisch via 070 345 345. Alle info via de website. 

Vr o u w  z o e k t  w e r k , 
schoonmaken e.a.w. Eng. 

ARGENTIJNSE TANGO 
in EKEREN (zaal Elck 
Thuys) 7 sept. nieuwe 
cursussen GRATIS voor 
beginners 19u site: pasion 
norteña

Man zoekt 
werk, tuinw., schilderen 
0493/374 025

Verloren sleutelbos, 3 sl. 
+ autosl. bb. teg. beloning. 
0478/441 000

Te koop: Audi A1, 2016, 

benzine. Nwe staat, € 

Te koop: Mercedes Vito 

0499 371 319

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
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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

COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V
voor klantenwerving en verkoop van advertenties

Wij zijn op zoek naar:

| INTERESSE?
Mail je motivatiebrief en CV door naar
lotte@augustijnskeukens.be

Augustijns keukens & interieur | Kalmthoutsesteenweg 193 | 2990 Wuustwezel

PRODUCTIEARBEIDER

VERANTWOORDELIJKE
SPUITAFDELING

CVO LBC 
volwassenenonderwijs

dag- en avondcursussen

nieuw cursusaanbod vanaf september

i

 

 

NIEUW! 

donderdag 24 september om 19 u.

INFOMOMENT
 

leslocaties te Brasschaat

 
Berchem  

Meer info?
www.lbconderwijs.be

Emma tovert met toetsen, 

Kim, een talent voor PLC, 

Evi kiest voor de zorg 

En jij?

leerrijk | boeiend | creatief

C����� B��

TE HUUR
Opslagruimte

van 3 tot 90 m³
Vanaf € 29,-

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

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

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

Ken uw toekomst
KAARTLEGGER
gsm 0472/692 256

d. en. u. ov. t. k. 0479/537 
079 (‘s av. of namid.)

 stelling-
bouw. Dave 0497/284 395

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

 als 
poetsvrouw, strijk, niet- 
roker, enk. ser. aanb. 
0487/458 528

 Marbel-
la; luxe app. dec. of jan. 
0496/234 528

2de h. aan-
hangwagen 2m². €200. 
0486/245 784

Studio’s centr. 
Schoten. Gemeub. mod 
vrij. 0495/214 041

Lieve, zorg-
zame dame om 4-jarig 
meisje enkele namidda-
gen per week van school 
af te halen en voor haar 
te koken. Liefst met eigen 
auto. 0493/210 857

KFC Brasschaat
Zondag
15u00: KFC Ranst - 1ste ploeg
Ben je geboren in 2012 of 
2011 en wil je aan sport doen, 
voetbal, sluit dan aan bij KFC. 
Brasschaat. Geboortejaar 2012 
-2011 training om 13.30 u. 
Kunstgrasveld nabij de He-
melhoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans 
Van Bergen, T. 03/651 48 90; 
0477/575 411. kfcbrasschaat@
gmail.com

 2de h. 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn. geen geremde. 
0492/263 118 - 0465/930 
065
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WINKELMEISJE
Broodjesbar Philypain 

is dringend op zoek naar een

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

Meer info in de zaak of op 0473 671 656
(niet tussen 10 en 14 uur)

Kaartseplein 1 - 2930 Brasschaat

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Alle karwei- & klusjeswerk 
zoals: 

afbr., opruim., opritt., klink., 

str., rioler., ram. & deur., ... Kort-
om alles van keld. tot zold. Ook 
dringende herstellingen!! 
Wij vragen geen voorschot 
(wij werken in vertrouwen). 

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken

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

De Corsokoorts in Loenhout is weer overal 
duidelijk merkbaar. Zeker bij de Buurtschap-
pen welke op zondag 27 augustus aanstaande
de deuren van hun tenten openen voor het 
grote publiek. 

OPEN TENTENDAG
Altijd al willen weten hoe een corsowagen van 12 meter 
lang en 8 meter hoog gebouwd wordt? Kom dan eens 
een bezoek brengen aan de Buurtschappen welke op 27 
augustus aanstaande hun tenten openen voor het grote 
publiek. Tussen 13.30u. en 16.30u. kunt u terecht in de 
deelnemende bouwtenten en staan wagenbouwers klaar 
om u alles te vertellen over de bloemencorso en het bou-
wen van de wagens. U bent van harte welkom bij:
1) Buurtschap Westhoek 
    (hoek Wuustwezelseweg – Kruisdreef)
2) Buurtschap KLJ (tegenover Wuustwezelseweg 52)
3) Buurtschap Noordhoek (Heikenweg 76)
4) Buurtschap Zuidhoek (St.-Lenaartseweg 107)
Dennis van der Meer, woordvoerder Koninklijke Bloe-
mencorso Loenhout zegt “De 66ste editie beloofd weer 
een schitterend Corso te worden. De ontwerpen zijn 
gewaagd en iedereen is super gemotiveerd om deel te 
nemen. Terwijl een hoop mensen nog van hun verdiende 
vakantie genieten, wordt er in de Loenhoutse corsotenten 
druk gewerkt aan de corsowagens. Tijdens de Open Ten-
tendag valt er alvast genoeg te zien.”

OPEN TENTENDAG – 27 AUGUSTUS 2017

FIETSHAPPENING DE SCHAKEL
De Open Tentendag valt dit jaar samen met fietshap-
pening De Schakel. “Nieuw dit jaar is onze samenwer-
king met De Schakel. De Schakel heeft ervoor gezorgd 
dat deelnemers tijdens hun doortocht in Loenhout twee 
van de vier bouwtenten passeren. Fietsers kunnen bij elk 
buurtschap stoppen en tijdens een bezoek aan de bouw-
tent om eventjes de benen strekken en een kijkje achter 
de schermen te nemen.”, vertelt Dennis. Informatie over 
VZW Koninklijke Bloemencorso Loenhout
Elke tweede zondag van september vindt de Koninklijke 
Bloemencorso Loenhout plaats. De corso van Loenhout is 
het grootste van België en bestaat sinds 1952. Jaarlijks 
bezoeken meer dan 15.000 mensen dit evenement en 
sinds 2013 is het corso erkend als immaterieel cultureel 
erfgoed. Maandenlang werken honderden vrijwilligers 
van de 12 Loenhoutse buurtschappen aan de voorbe-
reidingen voor de optocht. Voorbereidingen die bestaan 
uit het aanplanten van de bloemen, het ontwerpen en 
bouwen van de wagens, het organiseren van de stoet, 
het steken van de bloemen, … Het voornaamste doel 
van dit alles: strijden om de ereprijs voor de mooiste 
corsowagen.

Meer dan 30 praalwagens rijden door de straten van 
Loenhout waarbij de helft van de wagens gemiddeld 
14 meter lang en 8 meter hoog zijn. In totaliteit worden 
ruim 4 miljoen dahlia’s verwerkt in de wagens. De stoet 
van praalwagens wordt aangevuld met drumbands en 
straatanimatie en is een mooie dag uit voor jong en oud! 
Bloemencorso Loenhout - blijf je verbazen.

WIL JIJ ÉÉN VAN DE 10 DUOTICKETS 
VOOR DE CORSO OP 10 SEPTEMBER?

De 66ste editie van de Bloemencorso Loen-
hout vindt plaats op zondag 10 september. 
Aanvang 14.00 uur in het centrum van Loen-
hout. Kaarten kosten € 7 in de voorverkoop 
en € 9 aan de inkom. Kinderen t/m 12 jaar 
hebben gratis toegang. Meer informatie is te-
rug te vinden op www.bloemencorsoloenhout.
be of facebook.com/bloemencorsoloenhout.

NEEM EEN 
KIJKJE ACHTER 
DE SCHERMEN 

VAN DE GROOTSTE 
CORSO VAN BELGIE

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

penaers.be
0489/690 144 

www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 



TAPIJTEN WASSERIJ TEHERAN

BIO-wasbeurt! 
Veel meer dan alleen een wasbeurt!!!

De door ons gefavoriseerde BIO-wasbeurt-
procedure overleven noch lastige huismijten 
noch motten!
Daarom een tip als u allergisch bent! Alle 
tapijten worden met regenwater gewassen. 
Een procedure waarbij natuurlijke wasmiddelen 
worden gebruikt, gebaseerd op een jarenlange 
ervaring en traditie.
U kunt er zeker van zijn dat uw tapijten alleen door 
competent vakpersoneel worden behandeld.

Alle tapijten worden GRATIS afgehaald en teruggebracht (in een omtrek van 80km)

Bredabaan 427 - Brasschaat - Tel 03-689 35 15 - Open: ma-vr: 10u - 18u • za van 10u - 16u

Extra reinigings-actie 20% extra
korting voor de eerste 10 bellers

Wij vervangen Franjes en randen, maken op uw wens 
uw tapijt korter en knopen beschadigde plaatsen 

opnieuw, bv: bij gaten door motten, slijtage, 
brand- of waterschade

ALLE SOORTEN 
HERSTELLINGEN!

Reiniging, reparatie & wasserij

-20%
op tapijt-
reiniging

Tapijten
reinigen
vanaf

€ 9,90 de m²

ACTIEWEEK

woensdag

23
augustus

donderdag

24
augustus

vrijdag

25
augustus

zaterdag

26
augustus

maandag

28
augustus

dinsdag

29
augustus

woensdag

30
augustus

Wij verkopen de fijnste zijden tapijten
aan ongeziene prijzen

op alle Oosterse en moderne
tapijten tijdens deze dagen!-30% KORTING 

OPENDEURDAG 
RECREATIEBRIDGE 

Centr. van Brassch. Boei-
ende en sociale denk-
sport! Waar:  KAVELHOF: 
Van Hemelrijcklei, nr 80, 
Brassch. Wanneer: woe. 
6 sept. v.a. 13.20u. Stap 
vrijbl. binnen en neem 
deel aan onze wekelijkse 
bridgenam. Info: www/re-
creatiebridge.be. LESSEN 
VOOR BEGINNENDE 
BRIDGERS MOGELIJK 

Meer info Jules Van 
Leuven: tel 0486/070652
jul.vanleuven@telenet.be

Ruil je punten om bij Blokker of 
Carrefour voor compleet pakket 

stickers.
De bijhorende Artis Historia boeken 

zijn eveneens bij Blokker en
Carrefour verkrijgbaar.

Verzamel 250 Artis 
Historia punten

WORD JIJ GRAAG
VRIJWILLIGE OPPASSER?

Heb jij wekelijks of veertiendaags, overdag, ’s avonds of 
’s nachts, in de week of in het weekend enkele uren vrij 
waarin je je wil inzetten voor ouderen, zieken of personen 
met een handicap? Dan verwelkomen wij je graag binnen 
onze dienst CM-Oppas aan huis. Onze oppassers bieden 
toezicht, gezelschap en ondersteuning bij dagdagelijkse of 
nachtelijke  activiteiten (eten, drinken, naar het toilet gaan, 
slapen gaan…) bij kinderen, volwassenen en ouderen. Je 
biedt oppas in eigen regio en krijgt de kans om een warm 
contact op te bouwen met je oppasgezin. Bovendien kies 
je zelf wanneer, hoe vaak en voor welke situaties je je en-
gageert. Je ontvangt per uur een onkostenvergoeding van 
2,60 euro. CM zorgt voor een verzekering burgerlijke aan-
sprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en een omnium ver-
zekering bij gebruik van de wagen. Op regelmatige basis 
heb je contact met je collega-oppassers om samen erva-
ringen uit te wisselen, nieuwe kennis op te doen en gezellig 
samen te zijn. Geen ervaring? Geen probleem! Wij voorzien 
vorming op maat. Meer info: Werner Berrens, tel. 03 221 94 
20 of via e-mail: oppas.antwerpen@cm.be
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Garageverkoop buurtschap “Het Geleeg“
Zaterdag 16 september organiseert het buurtschap in onze 
straatjes een garageverkoop van 10 tot 16 u.Wat kan gekocht 
worden? Bloempotten, speelgoed, kleding, decoratie, cd’s, 

waar de bewoners van af willen! Hoe laat? We willen de verkoop 
‘openen’ van 10u en dit tot ongeveer 16u. Waar? Het Geleeg, 
Mansionstraat en Grotstraat  te 2990 Gooreind - Wuustwezel. 
Dus  we ruimen de zolder, kelder, speelkamers, berging… even 
op en verkopen de spulletjes die we niet meer kunnen gebrui-
ken. Voor een zacht prijsje natuurlijk, zo kunnen we er anderen 

het.geleeg@gmail.com. Hopelijk is er een mooie opkomst (en 
droog weer!), zodat het echt wel de moeite is om een omloop te 
hebben van bezoekers en kopers.

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

Word jij graag vrijwillige oppasser?
Heb jij wekelijks of veertiendaags, overdag, ’s avonds of ’s nachts, 
in de week of in het weekend enkele uren vrij waarin je je wil 
inzetten voor ouderen, zieken of personen met een handicap? 
Dan verwelkomen wij je graag binnen onze dienst CM-Oppas aan 
huis. Onze oppassers bieden toezicht, gezelschap en ondersteu-
ning bij dagdagelijkse of nachtelijke  activiteiten (eten, drinken, 
naar het toilet gaan, slapen gaan…) bij kinderen, volwassenen en 
ouderen. Je biedt oppas in eigen regio en krijgt de kans om een 
warm contact op te bouwen met je oppasgezin. Bovendien kies 
je zelf wanneer, hoe vaak en voor welke situaties je je engageert. 
Je ontvangt per uur een onkostenvergoeding van 2,60 euro. CM 
zorgt voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, licha-
melijke ongevallen en een omnium verzekering bij gebruik van 
de wagen. Op regelmatige basis heb je contact met je collega-
oppassers om samen ervaringen uit te wisselen, nieuwe kennis 
op te doen en gezellig samen te zijn. Geen ervaring? Geen pro-
bleem! Wij voorzien vorming op maat. Meer info: Werner Berrens, 
tel. 03 221 94 20 of via e-mail: oppas.antwerpen@cm.be
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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

Brandhout eik (vers)

Los geleverd:
lengtes van 2m = € 40/m³ excl. btw

(binnen straal van 15km)

lengtes van 30-35cm = € 60/m³ excl. btw

(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

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

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

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde

0486/393 468

COMPUTER-
PROBLEMEN?

Onze slimme
studenten lossen 

ze voor u op!

Surf naar:

vlaamsestudentaanhuis.be
of bel 03 500 05 44

 
spullen v. zolder, curi-
osa, enz. 03 663 65 70

V -
ten, natuursteen, klin-
kers, kasseien voor meer 
info bel 0494/641080 of 
0498/442 257

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts inves-
teert via Toerisme Vlaanderen 1.264.216 miljoen 
euro in de uitbouw van kwalitatief hoogstaand toe-
ristisch infrastructuur voor logies. Ook Brasschaat 

een subsidie van 50.000 euro. “Een mooie steun in 
de rug voor onze lokale logiesuitbaters”, zegt Philip 

werk te maken van een volledig toegankelijk logies 
en van kind- en familievriendelijke voorzieningen. 

-
dabel. Net daarom geven we de logies een steuntje 

in kindvriendelijkheid en toegankelijkheid, spelen 

Vlaanderen verder uitbouwen en promoten als 
een kwaliteitsvolle en toegankelijke bestemming, 
waar iedereen terecht kan voor een deugddoende 
vakantie. Om het Vlaamse logiesaanbod te ver-
sterken, zijn verdere investeringen van de uitbaters 
nodig. Weyts maakt nu ruim 1.2 miljoen euro vrij 
om de uitbaters een duwtje in de rug te geven. 50 
uitbaters van logies verspreid over heel Vlaande-

subsidie van 50.000 euro Weyts steunt zorgspe-

voor mensen met een beperking. “Elke Vlaming, 
ook wie een beperking heeft, moet in eigen land op 
vakantie kunnen gaan”, vindt Weyts. Een andere 
focus is kind- en familievriendelijkheid. Weyts wil 
Vlaanderen op de kaart zetten als aantrekkelijke 
toeristische bestemming voor families uit de 
hele wereld. Kindvriendelijke voorzieningen, die 
bijvoorbeeld sport en spel op maat van jongeren 

investeringen kunnen we een verschil maken”, 
besluit Weyts. 
“Ook het gemeentebestuur van Brasschaat blijft 
investeren in het lokaal toerisme, met de inrich-
ting van de verkeerstoren hebben toeristen in 
Brasschaat weer een  nieuwe mogelijkheid om 
het prachtige Brasschaat te bezoeken” zegt bur-
gemeester Koen Verberck (N-VA), Logiesuitbaters 
kunnen begin 2018 opnieuw een subsidieaanvraag 
indienen.

Sneeuwwitje 
is terug, na 18 dagen! Alle 
bellers en sympathisan-
ten, bedankt! Pauwels, 
Voshollei

Volledige uitrus-
ting voor zoetwatervisserij. 
Gsm 0486/175 037

Hometrainers, 
Kettler Trophy, goede 
staat, manuele bediening. 
€ 50. Tel. 03/651 74 18

 
Schoonmaken, str i jk. 
0465/961 078

Vak. woning te  
Andalusïe, rust en com-
fort. www.villacielo.be
Tel :  03/651 60 85 - 
0475/315 874

Molenweg 11 
Br. Luxe app 2de V - li-
v+terr. - 2 slk - gr. badk. 
- ing. kkn - keld. - gar. 
€ 815 + €15 k. Onm. 
vrij. Tel. 03/605 90 01

12 sept. 20u00-22u00 + 

vzw. Heislag 35. 03/651 
80 11

SCOOTER (Ri-
der) (zwart). Bwjr 2014. 
Als nieuw: 58 km. Pr.O.t.k. 
03/645 10 20. Weg we-
gens ziekte. 

 Ford Fiesta Ti-
tanium 1.0i 80 PK, 23500 
km, veel opties, midnight 
gri js, € 8.500, z.g.st. 
0473/863 072
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19 SEPTEMBER - INFOMOMENT NIEUWBOUWPROJECTEN
 

Op dinsdag 19 september geven wij u graag meer informatie over vier nieuwbouwprojecten: 
Residentie Green Park, Residentie Tree View, Residentie Parc Brasschaet en Residentie Albert 

PROJECTEN BRASSCHAAT: GREEN PARK, TREE VIEW, PARC BRASSCHAET
Infomoment 1 - dinsdag 19 september om 14 uur 
Infomoment 2 - dinsdag 19 september om 18 uur

PROJECT EKEREN: ALBERT
Infomoment 1 - dinsdag 19 september om 15 uur
Infomoment 2 - dinsdag 19 september om 19 uur

Locatie: Dokter Roosensplein 47 te Brasschaat

Gelieve uw aanwezigheid voor één (of meerdere) infomoment(en) te bevestigen via 
brasschaat@deboerenpartners.be of +32 3 653 01 01

ALBERT

PARC BRASSCHAET

GREEN PARK & TREE VIEW

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: 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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

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

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

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

*Vlakbij Golf: Nieuwbouw appartement 1e verd. links. Zeer ruime living, open 
keuken, 3 slpks, badk. met bad, douche en dubbele lavabo, aparte wc, groot 
terras over lengte app.

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

Te huur gezocht: garage/

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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
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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)

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)

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

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

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

STAALWERKEN:

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE 

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

OPEN DEUR DAGEN MINERALOGISCH MUSEUM
De “ Academie voor Mineralogie vzw (ACAM)”  organiseert in het museum een grootse opendeur op 26 en 27 augustus 2017, 
telkens van 10 tot 17 u. Het museum kreeg een grondige facelift en het is zeker de moeite waard om de te bewonderen. Met een 
prachtige  Fluorescentieruimte (uniek in Europa !), duizenden mineralen, een uitgebreide collectie fossielen, een verblindende 
schatkamer met edelstenen, maar ook een indrukwekkende  diamanthoek (nu er in Antwerpen geen diamant museum meer is 
!) Dit jaar gaat de tijdelijke tentoonstelling over „Marokko – Mineralen en Fossielen in de zon” Er zijn prepareer- en slijpdemon-
stratie en een zoektocht door het museum met een knipoog naar jeugd en gezin. In het onderzoekscentrum voor edelstenen 
kan je zien hoe edelstenen op hun echtheid worden gecontroleerd en kan je ook jouw edelsteen laten testen. En heb je zin om 
ook zelf edelstenen te gaan onderzoeken, dan kan je ook informatie bekomen over de opleiding hiervoor, die je bij ACAM kunt 
volgen. Ook over andere cursussen die het volgende werkjaar gepland zijn kun je meer details bekomen. De inkom is gratis. 
Meer informatie:  tel. 03-658 62 83 - GSM 0496-14 65 03 - e-mail: info@acam.be - website: www.acam.be
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BREEK DE STILTE:
21STE AUTISME-FAMILIE-WANDELDAG

Marijn Devalck en Stef Bos 
komen op zondag 10 sep-
tember 2017, samen met 
Ben Rottiers, Danni Hey-
len, Hans De Munter, Ka-
trien De Becker, Marianne 
Devriese en Tuur De Weert, 
weer stappen voor autisme 
in kasteel Ravenhof te Put-
te-Stabroek.

Iedere ingeschreven wan-
delaar is gratis verzekerd 
dank zij Sport Vlaanderen 
en hij/zij maakt kans om 

nieuwe klaverbladwande-
lingen van 2, 3, 5, 6 km 
die combineerbaar zijn tot 
16 km en meer (€ 1,25). 
De wandelaars krijgen een 
wandelboekje met een 

wegbeschrijving, zowel tekst als foto’s, zodat ouders en kinderen samen van een leuk moment 
in het bos kunnen genieten.

Wil je genieten dan kan u al om 10u. samen aan de ontbijttafel met enkele Bekende Vlamingen: 
€ 7/pp. inschrijven is een must: 03/6653517. Duo Melodie zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Daarna kan u gratis mee op boswachterwandeling.

Om 12u kondigt Willy Boy zijn eerste gast aan in ons gelegenheidscafé. Melissa, Lee West Ju-
nior, Glenn Mancini, Ingrii, Duo Melodie en de Lathouwers & Barbier Band geven weer het beste 
van zichzelf.

Vanaf 13.30u ontvangen we op ons podium, BV’s, prominenten en vertegenwoordigers van be-
drijven met een hart voor autisme.

Om 14u start de familiewandeling (€ 2,50) met BV’s en alle wandelaars die van deze gelegen-
heid kunnen gebruik maken om met hun idool van FC De Kampioenen of Familie een praatje te 
maken of op de foto te gaan.

Op elke leeftijd kan men trouwens luilekker genieten, zo kan je voor € 2/pp met de paarden-

braadworsten en koude schotels die de meeste zorg van onze koks zullen krijgen.

Kinderen -12 jaar wandelen gratis ,evenals grime en springkasteel. Ben Rottiers en nog andere 
BV’s zullen om 16u “het best verklede kindje “ bekend maken. De inkom is gratis en wij hopen 
weer heel veel mensen met een warm hart te mogen begroeten. Meer info www.breekdestilte.be

Mijn doel�?
U zo snel 
mogelijk deze fles 
laten openen.

ERA verkoopt meer dan de helft van de woningen  
binnen de 60 dagen tot grote tevredenheid van onze klanten. 

Vastgoed raakt beter verkocht met een ERA-makelaar.

Bredabaan 253 | 2930 Brasschaat
northestates@era.be | www.era.be/northestates

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

€ 309.000,-

€ 179.000,-

€ 265.000,-

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

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 285

Brasschaat, Gezondheidslei 123:
Verzorgde woning met 4 slpk op 
628m², zuid georiënteerd

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv – EPC 381

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

Ekeren, Jos Claessensstraat 57:
Verzorgde woning met tuin en
garage in Ekeren-Donk

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv – EPC 619

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

Vg, Wgn, Gdv, Gvv EPC 449 

€ 375.000,-

€ 384.000,-

€ 309.000,-

TE KOOP

TE KOOP

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

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 333

Brasschaat, Bredabaan 509:
Opbrengsteigendom met 2 appar-
tementen en handelsgelijkvloers

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv - EPC 262

€ 235.000,-

€ 635.000,-

TE KOOP

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

Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 312

€ 184.500,-

BRASSCHAAT
AVONDMARKT
ARMAND REUSENSPLEIN

VRIJ. 1 SEPT.
VAN 17.00U TOT 22.00U

WWW.ANTWERPSEMARKTEN.BE

Te huur: garages, Schriek, 
Mariaburg. Tel. 0473 920 
028

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

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, bomen, 

715 534

Zaaien van nieuwe ga-
zons, 30 j ervaring, gr. 

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, garage, be-
tonnen hok. 0487 715 534

Vr. zkt werk hulp bij be-
jaard., boodschap., poet-
sen, e.a.w. 0493 867 156

TE KOOP: recent, luxu-
eus dakappartement (2 
slpk) in centrum Schoten, 
2 grote terrassen (samen 
90m2!). 2e slpk is nu dres-
sing. Alle luxe: lift, parket, 
gashaard, alarm, veilig-
heidsdeur, airco. Geen 
immo! Tel. 0472 694 338

M.P. GOLDBOUW bvba
Algemene renovatiewerken

Ramen en deuren
Elektriciteitswerken
Tel. 0488 468 772
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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

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

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

D&D Interieurs
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

Snoeien en vellen van 
bomen, coniferen, hagen, 
eigen hoogtewerkers, uit-
frezen van boomstronken. 
www.bomenvercammen.
be - 0474/895 028

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

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

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

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

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

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

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

Een vakkundig schil-
der-behanger 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

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

Te koop gevraagd: spul-
len van zolder, curiosa, 
enz. 03/663 65 70

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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

711 mensen op de wachtlijst 
voor sociale woning 

in Brasschaat. 
De wachtlijsten voor sociale koop- en huurwoningen blijven 
substantieel. In Brasschaat zijn er momenteel 711 kandidaten 
die op de wachtlijst staan. Momenteel zijn er drie projecten in 
de bouwfase. In de gemeente Brasschaat is sociale huisves-
tingsmaatschappij De Voorkempen – H.E. verantwoordelijke 
voor het bouwen, renoveren en verhuren van sociale woningen. 
Per 1 augustus 2017 heeft de maatschappij 711 kandidaten 
op haar wachtlijst. Over de verschillende wijken of projecten 
is de verdeling als volgt: Driehoek (850), Prins Kavelhof (136), 
Eikendreef (383), Maria-ter-Heide (373), Bethanie / Kaart 
(278), St.-Mariaburg (515), Centrum (828). In totaal zijn 
er 3363 inschrijvingen. Een kandidaat kan namelijk inschrijven 
voor meerdere deellijsten. Over het hele grondgebied beschikt 
de gemeente Brasschaat momenteel over 378 sociale huur-
woningen. In verhouding tot het totale aantal inwoners,  is dat 
meer dan behoorlijk. De cijfers tonen echter aan dat de nood 
aan sociale woningen groot is. Momenteel zijn de projecten 
in de Kortestraat, Kapellei en Bosaard in de bouwfase. De 
verkoop van sociale koopwoningen is een verhaal dat stilaan 
eindigt, de Vlaamse Regering ondersteunt dit niet langer. De 
ondersteuning voor sociale huurwoningen blijft wel intact. In-
dien u interesse hebt om uzelf in te schrijven voor een sociale 
huur- of koopwoning kan u contact opnemen met De Voorkem-
pen – H.E. , via info@devoorkempen-he.be of via de website 
www.devoorkempen-he.be. 

zoekt

ZELFSTANDIGE
NAGELSTYLISTE

Maak een afspraak voor 
meer info: 0496 263 996

Lage Kaart 206 - Brasschaat
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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

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

   MICHIELSE & ZONENA Dakwerken

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

Algemene elektriciteit - Renovatie - Nieuwbouw
Domotica - Verlichting - Depannage

Roy van Gorp Elektriciteitswerken
GSM 0488 903 640

www.royvangorpelektriciteitswerken.be

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

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

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

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

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

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

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, juwe-
len, diamant, oud papier-
geld, merkhorloges, oude 
pols- en zakuurwerken, enz. 
Di-vr. 11-17.30 u., za 11-16 
u. Paardenmarkt 27. Tel. 
03/233 24 32. Kontante be-
taling. www.goldcompany.be
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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):

26 - 27/08 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

26 - 27/08 Mertens Els 0478/259 198

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 

26 - 27/08 Dr. Van Den Maegdenbergh 03/663 33 07

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

Van Gils Lotte 08-08, Essen
De Bie Kodi 08-08, Kapellen
Van Hove Ellis 09-08, Kapellen
Raab Alexandra 08-08, Brasschaat
Brenders Stan 10-08, Stabroek
Braconier Nora 08-08, Wuustwezel
Damen Eléonore 10-08, Borgerhout
Van Hemelryck Zoë 10-08, Zandvliet

Aerden Willem 09-08, Essen
Denisse Lori 09-08, Kapellen
Ouro Koura Hayat 06-08, Kapellen
Keyzer Mathieu 07-08, Kapellen
Van den Broeck Cataléya 09-08, Sint-Lenaarts
Cools Olivia 11-08, Zandvliet
Van Dijck Corre 11-08, Sint-Lenaarts
Van Damme Nio 11-08, Brecht

Van der Jonckheyd Jarich te Brasschaat met Terechtchenko Alexandra, te Brasschaat

Muijs Johanna, 88 jaar, weduwe van de Bie Johannes, Wuustwezel
Van Roosbroeck Oscar, 64 jaar, echtgenoot van Dheere Dominique, Brasschaat
Versmessen Andrea, 92 jaar, weduwe van Bluekens Carolus, Brasschaat
Van Mechelen Hilda, 74 jaar, weduwe van Haerens Eric, Brasschaat
Binon Virginie, 89 jaar, weduwe van Versweyver Corneel, Antwerpen
Anthonis Louisa, 81 jaar, weduwe van Rampart Pierre, Brasschaat
Theuns Josepha, 89 jaar, echtgenote van Smits Jaak, Wuustwezel
De Coster Irma, 94 jaar, weduwe van Gijsen Julius, Stabroek
Adriaensens Hans, 64 jaar, echtgenoot van Verschuere Pia, Brasschaat
Van Hoof Blanche, 60 jaar, Antwerpen
Paelinckx Jean, 59 jaar, echtgenoot van Santos Cristina, Wuustwezel
Pauwels Robert, 62 jaar, echtgenoot van Breens Andréa, Antwerpen
Roelstraete Betty, 73 jaar, weduwe van Gommers Hubertus, Antwerpen

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

Ophaling huisvuil augustus

GFT

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

MAANDAG   28
DINSDAG   29
WOENSDAG 30
DONDERDAG 31
VRIJDAG     1
ZATERDAG   2

Ophaling huisvuil augustus

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

PMD
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Technisch Atheneum Brasschaat

na afspraak via 03 / 651 55 71
• vanaf 16 augustus op werkdagen 
    van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
• alle schooldagen van 08.30 tot 16.30 uur
• zie www.ktabrasschaat.be

GO! TECHNISCH ATHENEUM  BRASSCHAAT
KWALITEIT TOEKOMST AMBITIE

SCHOOLJAAR 2017-2018

 TECHNISCH 
ONDERWIJS
• Elektromechanica
• Techniek-Wetenschappen NIEUW
• Handel
• Sociale en technische wetenschappen
• Gezondheids- en welzijnswetenschappen
• Jeugd- en gehandicaptenzorg
• 7de jaar Leefgroepwerking Se-n-Se
• 7de jaar Internationaal Transport en 
    goederenverzending  Se-n-Se

BEROEPS- 
ONDERWIJS
• Hout, Industriële houtbewerking
• Basismechanica
• Werktuigmachines
• Computergestuurde werktuigmachines
• Kantoor, Kantooradministratie en gegevensbeheer
• Verzorging, Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg
• Organisatiehulp, Organisatie-assistentie  

Prins Kavellei 98 • 2930 Brasschaat 
tel: 03/651 55 71 • fax 03/653 12 38
website http://www.ktabrasschaat.be
e-mail info@ktabrasschaat.be

WIE A ZEGT MOET OOK B ZEGGEN
TWEE UNIEKE MOGELIJKHEDEN OM HET EERSTE JAAR SECUNDAIR

TE STARTEN IN GO! TECHNISCH ATHENEUM BRASSCHAAT
 1A 1B

• Een leertraject algemene vakken aangepast aan 
    jouw tempo
• Lessen in een aangepast lokaal met smartboard,   
    individuele werktafels  en computers
• Co-teaching met 2 leerkrachten 
    (KEIVEEL AANDACHT VOOR JOU!)

• Het hele jaar een STEM-project waarbij de weten-     
    schappelijke, technische en wiskundige kennis 
    wordt toegepast om levensechte problemen 
    op te lossen (KEISPANNEND!)

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

Wij zoeken 

INSTALLATEURS & 
ONDERHOUDSTECHNIEKERS 

Wij zijn een familiebedrijf dat reeds 47 jaar bestaat en ge-
specialiseerd is in hernieuwbare energie en plaatsen van 

Kennis van elektriciteit en elektrische schema’s, rijbewijs 

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be
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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.

UW INTERIEUR OP MAAT!

Lust u uw ‘voorlopige’ keuken niet meer? Droomt u al lang van een ingebouwde vestiairekast in de hal? Of bent u die 
oude binnendeuren gewoon beu? Dan is het tijd om de hulp van onze vakmensen in te roepen! Hoe klein of groot 
ook, u kunt werkelijk met al uw interieurvragen bij ons terecht. Of het nu gaat om meubels, dressings, maatkasten, 
gyprocwerken of volledige kamerinrichtingen, … Samen zoeken we een maatoplossing die volledig bij u past.

INTERHAUS
T O T A A L I N R I C H T I N G

www.interhaus.be

Interhaus Totaalinrichting B.V.B.A. - Luitenant Coppenskazerne  
Ruiterijschool 2A - 2930 Brasschaat - T: 03 651 69 58

E: info@interhaus.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

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.

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

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

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

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


