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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.

GRATIS
SCHATTING

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

Mariaburg - Brasschaat

NIEUWE COLLECTIE
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

OLED 55C7V

 € 1.999
- € 300

€ 1.699
Geleverd en geplaatst
met 5 jaar waarborg

WKACTIE

    

DE GELDER
FASHION

de Gelder 
Herenmode

Handelslei 27, 
Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

Openingsuren:
ma t.e.m zat 10-18u

met GRATIS PARKING
 100m verder
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t.e.m. 30 juni *Het goedkoopste artikel is gratis

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

Theo + Tim
Van Steenbergen

OPEN VAN 9.30U TOT 18.00U • ZO. & MA. GESLOTEN • WWW.KLEDINGWILAN.BE 

KAPELSESTEENWEG 376 - 380 • 2930 BRASSCHAAT MARIABURG • T. 03/664.03.69
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Aankoop van oude zaken

Indien u iets te koop hebt, kom ik graag kijken.
Tel. Peter Claes 0496/86.01.65

 Alle voorwerpen in glas of kristal
 Alles in zilver en verzilverd (ook bestekken)

Alles in porselein en biscuit

 Oude kant, oude medailles, blikken dozen
 Oude postkaarten, doodsprentjes, Liebig
 Alle oude kleinmeubelen
 Oude zakhorloges en polsuurwerken
 Oude munten en oude kerstballen
 Oude fantasiejuwelen (ook gouden en zilveren)

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN BRASSCHAAT TOT € 50 TERUGBETAALD

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

BRASSCHAAT Bredabaan 346

BRENG UW GOUD NAAR
INKOOP OUD GOUD

WIJ GEVEN GELD VOOR UW GOUD TEGEN DE HOOGSTE DAGKOERS...

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 436 737

Hoe werkt het?

A B C
Breng uw 
goud naar 
ons

Wij onderzoeken 
en taxeren uw

SIERADEN

Meteen
contant
GELD!

INKOOP OUD GOUD
03 283 81 13
Bredabaan 346

2930 Brasschaat
Open van maandag tot vrijdag  

van 10.30 tot 15.45 uur
Zaterdag en zondag gesloten

Wat wij inkopen:
Oud goud

Sloop goud
Puur goud

Munten
Tandgoud (met of zonder tand)

Alle soorten zilver
Horloges

(Rolex, Breitling, Patek, enz.)

Diamanten / briljanten
(vanaf 0,5 ct)

NIEUW

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)

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

Di tot vr: 10.00u tot 18.00u
Zat : 9.00u tot 17.00u
Zon: 9.00u tot 13.00u

Patisserie Charlotte
Gezellig genieten van een heerlijke lunch, 

afternoon tea of verrassend gebak!

www.patisseriecharlotte.be

Het speelterrein Neervelden in 
wijk Driehoek is weer speelklaar 
om kinderen uit de wijk en om-
geving te ontvangen. “Er werden 
twee nieuwe toestellen geplaatst 
en het oude combinatietoestel 
werd afgebroken. Brasschaat 
telt meer dan 30 speelplekken in 
de hele gemeente. In elke wijk 
zijn er speelplekjes te vinden. 
Het speelterrein op de Neervel-
den is gelegen in een binnenge-
bied tussen de straten Neervel-
den, Onderheide en Willebeek. 
De gemeente Brasschaat liet 
het oude toestel weghalen en 
er werden twee nieuwe speel-
toestellen geplaatst. Er staan 
een nieuwe schommel voor 2 
personen en een combinatietoe-
stel. In totaal werd er € 15.000 

geïnvesteerd. “De voorbije jaren heeft de gemeente extra ingezet op de vernieuwing van speelruimte. 
We hebben verschillende speelplekken grondig aangepakt. Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen 
spelen in hun omgeving, zo dicht mogelijk bij hun thuis en met de kinderen uit de buurt. Tegen de zo-
mervakantie zal ook het speelterrein aan de Prolistraat in wijk Bethanie helemaal afgewerkt zijn” aldus 
nog schepen Niels de Kort. 

SPEELTERREIN NEERVELDEN IS WEER SPEELKLAAR!
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Gevraagd:

ONTHAALBEDIENDE
Wij zijn een privé secretariaat en reeds 32 jaar een vaste waarde in het 
verzorgen van het  secretariaatswerk en de telefoonbeantwoording voor 

Door de blijvende sterke groei zijn we dringend op zoek naar zowel een 
fulltime (9-17u) als deeltijdse collega (13-18u, pluspunt indien tot 20u 

Zijn volgende eigenschappen jouw 2e natuur :

 • nauwkeurig werken en blindelings typen

Assets bvba - Sionkloosterlaan 51 - 2930 Brasschaat

Wilt u een elektrische 
fi ets kopen? Of wilt u 
toch liever met de 
bolletjestrui gaan lopen?

Wat u wilt, daar wil 
Argenta bij helpen. 
Met een fi etslening* 
op maat.

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 

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Let op, lenen kost ook geld

 200 
cashback

6 maanden 

GRATIS  
wasmiddelen

+

Brasschaat - 2930 Maria-ter-Heide

Slagerij
RIJMENANTS

Gevraagd
STUDENTEN

m/v

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
voor vakantieperiodes en 

weekends!! 
Brasserie

De Hoge Boom

DRINGEND
GEZOCHT

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

verkoopster
13 u week
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BeemsterKaas®
werft aan wegens uitbreiding

MAGAZIJNMEDEWERKER voltijds 38 u
Met technische vaardigheid voor operator robotlijn en verpakkingslijn

ervaring reachtruck is noodzakelijk

Wij vragen: werklust, inzet en stabiliteit.
Wij bieden: vast werk, correcte verloning, aangename werksfeer in een vast team.

BeeversKaas, Sint-Job-in-’t-Goor
Tel.: 03/633 95 24 • email: info@beemster.be • www.beemster.be

Gelieve uitsluitend telefonisch, schriftelijk of per mail contact op te nemen.

Na een lange traditie was 
deze wielerwedstrijd geen 
echt succes meer. De inzet 
van Dré Van Mechelen en 
zijn team sinds 2006 heb-
ben er voor gezorgd dat "de 
8" terug op de kaart stond 
en zo liggen zij aan de ba-
sis  van een nieuwe start, 
dat zal Brasschaat en om-
geving geweten hebben. 4 
september gaat de eerste 
N8 van start (NACHT van 
BRASSCHAAT). 
Een nooit geziene formule. 
Het eerste criterium werd 
gereden in 1921. Nu wordt 
het een combinatie van 
een individuele tijdrit, afval-
lingsrace en een criterium, 
kortom spanning van begin 
tot eind. 4 september wordt 

voor de scholen. Vanaf 17u kampioenschap wielertoeristen voor dames, voorstelling 24 profren-
ners, enz. Randanimatie voor alle leeftijden wordt voorzien. Het prijzengeld bedraagt € 35.000,-! 
Dit zal een extra stimulans zijn om deel te nemen. Verder zijn er ambitieuze plannen om in 2023 of 
2024 de organisatie van het BK op de weg voor eliterenners naar Brasschaat te halen. Alweer een 
extraatje dat Brasschaat op de kaart zet. Meer info in de loop van de komende maanden of via
www.N8cycling.be

WIELWEDSTRIJD “8 VAN BRASSCHAAT”
IN EEN NIEUW JASJE

Aanmelden met c.v., dagelijks vanaf 17 u.
Maandag gesloten

Kapelsesteenweg 306  -  2930 Brasschaat

GEMOTIVEERDE STUDENTEN
voor weekendwerk

ZOEKT

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 6 juni
Dagsoep

Blinde vink 
met snijboontjes

Donderdag 7 juni
Dagsoep

Hoevekip met appel-
moes, frietjes

Vrijdag 8 juni
Dagsoep

rijstsalade

Maandag 11 juni
Dagsoep

rode pesto

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

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

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

18 tot 19u.
reserveren is wenselijk

OP = OP!
De restaurantkaart en 

seizoens menu’s blijven 
beschikbaar tot 21u.

C����� B��

OPSLAG
RUIMTE

te huur
Vanaf € 29,-

Enkele dozen of een 
volledige inboedel?

Wij hebben steeds de 
geschikte opslagruimte 

03 430 40 41
www.cobaltbox.be

Bredabaan 655 | Brasschaat

Rolluiken elektrisch ma-
ken, plaatsen manuele 
rolluiken en algemene 
elektriciteit. 0485/429 105

Te huur: Ruim app., Do-
mein Blauwhof Kapel-
len. 2de Verd. Inkom liv., 
kkn, berg, 2 slk, 2wc, 2 
terassen. 1 Badk. 1 dou-
cheruimte met lavabo. 
Ondergr. garage, buiten 
parkeergelegenh. genoeg. 
Lift, parlefoon, gepans. 
deur. Vrij. Prijs € 1.050. 
Tel. 03/685 75 70
 
BELASTINGBRIEF !!!! 
Belastingadviseur komt 
bij u thuis en berekent uw 
voordeel. Fiscale tips : 
0486/382228
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS • RAMEN EN DEUREN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u. - Maandag gesloten

ACTIE
ZONNE- 
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Maria heeft op de bloedinzameling van mei voor de 100ste keer 
bloed gegeven! Door haar vrijwillige inzet gedurende vele jaren 
heeft ze al heel wat patiënten kunnen helpen. Als dank kreeg 
zij van het bloedtransfusiecentrum en van de Rode Kruisafdeling 
Brasschaat een attentie. Niet alleen bij zieken, maar ook bij on-
gevallen en bij bevallingen is er vaak bloed nodig. Het Rode Kruis 
heeft jullie hulp nu nodig! Hoe kan jij helpen? Kom ook eens bloed-
geven op een van onze volgende bloedinzamelingen: maandag 
4 juni – 2 juli – 6 augustus, telkens van 17.30u. tot 20.30u. in de 
refter van het GIB, Door Verstraetelei 50, Brasschaat en breng 
zeker je identiteitskaart mee. Voor inlichtingen kan je steeds 
terecht bij Anita Van Rossem, verantw. bloed- en plasmageven 
Rode Kruis, afd. Brasschaat, tel nr. 0485 66 54 03 of mail naar 
bloed@brasschaat.rodekruis.be. Iedereen van harte welkom!

EEN DIKKE PROFICIAT VOOR
MARIA VAN LAERHOVEN

er op de Bredabaan aan het kruispunt Essensteenweg een vaste bareel geplaatst. 
Deze bareel zal tijdens het weekend geopend worden voor plaatselijk verkeer en 
weer gesloten worden op maandagochtend. Lokaal verkeer kan steeds eigen woning 
of handelszaak bereiken via de omleiding Essensteenweg. Vanaf vrijdagavond 1 
juni zal die bareel verdwijnen en is er doorgaand verkeer mogelijk op versmalde 
rijstroken. Het was voor zowel de gemeenten Brasschaat en Wuustwezel, als de 
politie en aannemer nooit de bedoeling om plaatselijk verkeer te weren. Maar omdat 

VEILIGHEID WERF FIETSPAD GOOREIND MOEST BETER
vele bestuurders alsnog de tijdelijke verkeerssituatie negeerden, zorgde dat voor 
een zeer gevaarlijke situatie. Daardoor moeten we ingrijpen en erger voorkomen. 
De bareel dagelijks openen en de rijbaan veilig vrijmaken voor het verkeer zou 
ervoor zorgen dat de werken minstens een week langer duren. Door er nu voor te 
kiezen de bareel gesloten te houden tijdens werkdagen, kan deze fase normaal 
op 1 juni afgerond worden. Vanaf dan kan de bareel verdwijnen en is doorgaand 
verkeer mogelijk, mits een tonnagebeperking. Bareel toe: • gesloten tot 25 mei rond 
17 uur - • open vanaf 25 mei 17 uur tot 28 mei 6.30 uur - • gesloten van 28 mei 6.30 
uur tot 1 juni rond 17 uur. 
Meer info: dienst Planologie | T 03 650 02 65 | planologie@brasschaat.be
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Augustijnslei 58 

2930 Brasschaat 

T 03 650 15 15 

quirijnen@sereni.be 

 
qui.sereni.be03 650 15 15

24/7

Quirijnen

nazorgVRAAG NAAR

OOK NA DE UITVAART 
staat SERENI
voor jou klaar

NA DE UITVAART

Ook na de uitvaart is Sereni er voor jou. 

Uniek en professioneel in:

Administratieve nazorg 
Wat met de auto, met de 
verzekeringen, met abonnementen?

Fiscale nazorg 
We staan je bij met advies over de 
erfrecht-verklaring, de vrijgave van 
bankrekeningen, het berekenen van 
je erfbelasting en meer

Emotionele nazorg 
We brengen je in contact met 
ervaren rouwconsulenten
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Zaterdag 26 mei mocht de wijk Rustoord-Kaart hoog be-
zoek ontvangen. Bisschop Johan Bonny kwam persoonlijk 
het nieuwe Mariadomein herinwijden. Hetgeen velen niet 
weten is dat de grot eerst in Stabroek stond en tijdens de 
oorlogsjaren (1916) steen per steen werd verplaatst naar 
het terrein achter rusthuis Salvé. De renovatie van de grot 
kwam tot stand mede dankzij de steun van Platteland Plus, 
de gemeente Brasschaat en tal van individuele schenkers en 
veel vrijwilligers. Ruim 300 bezoekers zaten tot ver buiten de 
toegangspoort om dit uniek moment mee te beleven. Frede-
rik Pieters (secretaris Kerkfabriek H. Familie) sprak van een 
nieuw park in Brasschaat. Iedereen kan een bezoek brengen 
aan de Rochuskapel, de Lourdesgrot en de VII-Weeënweg. 
De renovatie ging gepaard met moderne technologie. Zo kan 
je via een QR code meer info verkrijgen op je telefoon. Er zijn 
nog grote plannen maar alles wordt stap voor stap gepland. 
Dat deze grot zeer mooi is, was heel duidelijk, want de Bis-
schop vond de preekstoel veel mooier dan die in Lourdes.
Meer info www.mariadomeinkaart.be

HERINWIJDING MARIA-DOMEIN RUSTOORD-KAART Verkoopzaterdagen en 
zondagen. Wegens over-
lijden van “Magda”. 50%  
voor Alzheimerstichting. 
Willy Staeslei 40, Maria-
burg. Ook op afspraak. 
03/664 28 74

Te huur: app 2e verd in 
augustijnslei, Brasschaat. 
Living op massieve parket, 
open keuken( met toestel-
len) en berging.  2 slaap-
kamer + dressing/bureau.  
Badkamer met bad/dou-
che,aparte wc. Terrassen 
voor en achteraan.  On-
dergrondse garage. Geen 
lift. Huurprijs: 780 + 75 
kosten. Tel. 0477.78.89.16
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Eden
De tuin van Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16 

www.detuinvaneden.com • de.tuin.van.eden@telenet.be
Open: woensdag tot vrijdag: 10 - 18 u, zaterdag, zon- en feestdagen: 10 - 17 u
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

WWW.DE TUIN VAN EDEN.COM

Tuinset Salou 
Tafel teak Venetie 200 x 100 cm + 

6 wickerstoel Ibiza hoge rug nu stunt €899
met tafel br. 240 cm nu stunt €999

Tuinset Havanna 
tafel alu Menorca 160 x 90 cm + 4 wickerstoel Valencia 

nu stunt €499

Tuinset Florida 
tafel alu Zadar 90 x 90cm + 4 ss Venus 

nu stunt €399

Tafel Vancouver 
Tafel Vancouver recycled teak 220 x 100 cm 

superpromo nu stunt €595

Lounge alu Ohio 
volledig hoeksalon + tafel + bank incl. kussens 

superpromo nu stunt €899

GROTE KEUZE
TUINMEUBELEN 

AAN

ACTIEPRIJZEN

Lounge Lissabon 
2x driezit  + 2-zit + salontafel incl kussens 

nu stunt €1199

TOPPER

Lounge Los Angeles 
hoeksalon + tafel + 2 poefkes incl kussens 

nu stunt €999

Luxe tuinset Bravo 
tafel recycled teak Texas  240 x 100 cm + 6 wicker ronde draad Tenerife 

nu stunt €1199

Tuinset Oostende 
Tafel teak usb 165-230 x 100cm + 6 plooistoel teak 

nu stunt €499

Lounge Amsterdam 
salon 2-zit + 2x club incl salontafel en kussens 

nu stunt €1149

Meerdere 
acties in 
de winkel

Parasols
vanaf €59.99
10 kleuren op stock

Hawaiiparasols
vanaf €169

in alle afmetingen en 
kleuren op stock

Vraag je afhaalkorting, 
ook gratis gebruik van 
onze cammionetten 90%

VOORRADIG

actiesJuni

HET VERBROEDERINGSCOMITÉ GAAT WEER NAAR BAD NEUENAHR-AHRWEILER
Dit op 11 augustus en 20 oktober 2018. 11 augustus gaan we 
de herdenkingsplaats Kamp Rebstock, bezoeken met gids in 
Marienthal, Ahrweiler, Bad Neuenahr en bezoek aan  Duitslands 
tweede oudste wijnkelder waar er natuurlijk ook wijn kan geproefd 
worden of druivensap. 20 oktober gaan we wandelen in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler lange of  korte wandeling , we nemen voor ’s 
middags een picknick mee en onderweg zal men ons van een natje 
voorzien. Goede wandelschoenen  voorzien. Wij voorzien ook nog 

het wijnkelderbezoek. Bij beide reizen worden we ’s morgens ont-

avondmaal voorzien. Prijs van beide reizen 52 euro. inbegrepen is; 
ontvangst met broodje, bezoeken, warm avondmaal, en busreis. Uw 
inschrijving is pas geldig na betaling. Volledige terugbetaling tot 21 
dagen voor de afreis. Het comité kan beslissen de reis af te lasten, 
bij te weinig inschrijvingen. Inschrijven bij Carina Verster-Rotthier 
Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat. Tel 03/2956340

In- en verkoop van 
oud goud en juwelen

Bredabaan 246
Brasschaat

T.: 03 430 20 83
Info: 0497 431 767 

Di t/m Vr: 10u-13u
 14u-18u
Za: 10u-16u
Zo & Ma: gesloten

DRUKKERIJ MARC TROCH 
KAPELSESTEENWEG  3 0 3
2 1 8 0   E K E R E N - D O N K
T E L. :  0 3  -  6 4 5 . 3 0 . 6 9
www.drukker i j t roch .be

PRINTEN
T H E S I S
-10% KORTING

ECOLOGISCH 
I N B I N D E N

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
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, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 
60-70-80. Betaal beste 
prijs! GSM 0475/768 188

Schil-
derijen, spullen v. zolder, 
curiosa. 03/663 65 70

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

Schilderwerken Gypr. 
Lamin. All, sort., Bezet., 
schilderkl. Gr.: Pr. Off. 
0485/300 437

Computer probl. ik kom 
a. huis herst; Sneldienst 
0496/383 015.  Verk. 
Comp. o.m.
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Bredabaan 889 • 2930 Brasschaat
www.groenejager.be • info@groenejager.be • 03/663.28.40

Reserveren via
info@groenejager.be
of tel. 03/663.28.40

We bekijken de
beschikbaarheid en

bevestigen uw reservatie.

Reservaties zijn enkel 
geldig na bevestiging en 

betaling op
BE69 0689 0938 0178

In een sfeervol kader
Salons De Groene Jager beschikt over feeërieke en stijlvolle 
zalen tot 300 personen met heel wat troeven om er een ge-
slaagd event van te maken: omgeven door een prachtige tuin 
van 2,5 hectare, een ruime privé parking.

Gastronomisch genieten.
Wij trakteren u en uw genodigden op onze warme gastvrij-
heid en innovatieve gerechten. Al onze producten zijn vers 
en we hechten zeer veel belang aan kwaliteit en presentatie.

LUNCH WILDMENU
28/10/’18 - 12u - € 85

OUDEJAARSAVOND
31/12/’18 - 19u - € 170
5-GANGENMENU ALL IN TOT 4 u.

ZOMER HIGH TEA*

08/07/’18 - 15u - € 35
WINTER HIGH TEA*

11/11/’18 - 15u - € 35*High Tea:
in samenwerking met

“De Plantage” uit
Beveren-Waas.

Thee-sommelier
Karine Opgenhaffen
vertelt u graag meer

over haar passie en laat u 
proeven van verschillende 

theeën en infusies.

www.deplantage-theeshop.eu
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Gespecialiseerde 
voetverzorging aan huis 

Ook manicure 
en gellak mogelijk 

Regio Brasschaat, Gooreind, 
Schoten, St Job, Brecht 

Tinneke Van Loock 
GSM 0468 298 825

BINNENHUISDECORATIE
Wemers
te Brasschaat M-t-H. Wij verzorgen al uw 

zonnewering en tapijten op maat. Bijhorend hebben 
wij sierkussens, bed-bad en tafellinnen. 

Di tot vrij 10u tot 12u30 en 13u30 tot 18u 
zat 10u tot 17u Zon. en maandag gesloten

Bredabaan 1129 • Brasschaat M-t-H 
Tel. 03 663 00 27 • www.wemers.be

• Massieve parketvloeren
• Meerlagig parket
• Laminaat en kurk
• Alle onderhoudsproducten
• Gratis thuislevering
• Plaatsing door eigen 
 vakmensen

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

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

Alle renovatiew. Gyproc, 
bezet., schild., lam., ge-
velw. 0485/551 584

Frans: Erv. ler. (+25) geeft 
privé-bijwerkles (alle niv); 
proefex. 03/652 16 99

Moto te koop gevraagd. 
0485/874 687 (Dirk)

EPC/elektr. keuring: 
energie-epc@telenet.be
of 0475/606 404 Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Arbeider gevraagd

Te huur: Gooreind-
Wuustwezel, Mezen-
nestje 7, 1ste verdieping, 
app. met 2 slpkms, nw 
kkn, living, Badk. en gar. 
huurprijs: 690 euro per 
maand, geen vaste kos-
ten! onmiddelijk beschik-
baar, bevragen: 03/235 
49 10 

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

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

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

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Mooi Gelijkvloersapp te 
huur: zonnige living op 
massieve parket, keuken 
met toestellen en berging. 
2 slaapkamers op parket, 
1 met ingemaakte kasten. 
Badkamer met dubbele 
lavabo en bad/douche, 
aparte wc. Tuin met over-
dekt terras en tuinhuis, 
garage. Huurprijs: 870€ 
tel: 0477/788.916.

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, manicure, babysit, str. 
0465/387 795

Collecties: Ik koop LP’s 
45T, cd, dvd, jazz, pop, klas-
siek. Ook strips, boeken. 
Beste prijs. 0475/376 496 

Gevraagd wegens uitbreiding

KOK 

SOUS CHEF 
vast in dienst

JOBSTUDENTEN OF 
FLEXIJOB

graag cv doosturen: naar info@brasserie-cinconia.be
T. 0475 62 31 04
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Alg.  bezett ingswer-
ken, binn. en buit., Gsm 
0496/873 461
 
Te huur Appartement, 2e 
V, Lift, Bredab. 794,Brass.
MTH,tot.110m² Inkom, 
Living 45m²,geinstall.keu-
ken m berging, 2slpk’s, 
2Wc, badk.(douche,lig-
bad,meubel m.dubb lav.), 
zonnig terras 15m², park.
garage, 790€+45€,vrij 
1aug, 0472 709589
 
Wij komen uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen! 
gsm.:0488/863.673  
 
Ik geef bijles aan kinde-
ren van de lagere school. 
0477/970.504
 
Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446

KFC Brasschaat
Frans geeft nog training tot 20 
juni 2018. Ons Sportkamp start 
2 juli en loopt tot en met 6 juni
Ben je geboren in 2012 of 
2013 en wil je aan sport doen, 
voetbal, sluit dan aan bij 
KFC. Brasschaat. Geboor-
tejaar 2012 -2013 training 
om 13.30 u. Kunstgrasveld 
nabij de Hemelhoeve Ge-
meentepark van  Brasschaat. 
Trainer Frans Van Bergen, T. 
03/651 48 90; 0477/575 411. 
kfcbrasschaat@gmail.com. 

Man zoekt werk, alle 
soorten werk. 0467 645 
311

TERRAS-
RENOVATIE

 - aanleg en heraanleg 
  van terrassen
 - uitslijpen voegen 
  + heropvoegen
 - vervangen van 
  kapotte tegels
 - vervangen van 
  putdeksels enz...

Gratis advies 

0491/883 597

ONTMOSSEN 
REINIGEN 
COATEN

OPRIT - TERRAS 
GEVEL - DAK

0484/46.10.20                   
www.deluxeservices.be

ALGEMENE 
RENOVATIE
Ons werk is met 

de beste kwaliteit 
en beste prijs. 

Ook snelservice 

0486/542 240

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

UIT DE HAND TE KOOP 
CHARMANTE VILLA TE 
SCHOTEN RESIDEN-
TIELE WIJK “DE LIST” 
SCHOTEN Instapklare 
perfect  onderhouden 
charmante villa met 4 
slaapkamers, met een 
fraai aangelegde, z-w tuin 
met maximale privacy 
T:0468/210.252

Bekwame poetsvrouw 
gevraagd omg Miksebaan. 
Tel. 0486/482 666

Te koop: Stacaravan in 
Gooreind-Wuustwezel. 
Afm. 12m x 3.6m. Winter-
bestendig, dubbele begla-
zing, centrale verwarming 
gas, airconditioning, 2 
slpks, badk., gastentoilet. 
€ 20.000. Bezichtigen na 
afspraak: 0475/34 83 63

Nanny  zoekt  werk , 
babysit, poetsen, strijk 
e.a.w. Spr. Eng. en Ned. 
0465/724 831 (Lilian)

Te koop: Jaguar XF2.2 
perfecte staat (1ste eige-
naar). 40.000km bj 2015. 
Navigatie, parkcam., au-
tomaat, € 28.000,- tel. 
0473/734 285

Te huur: Brassch. app. in 
kl. geb. lift 1-2 pers. Donk-
sestwg 14 a. gemeenteh. 
2 slpk. Tel. 03/651 77 68

Te huur: Studio centr. - 
Schoten gemeub. € 495 
vr. 0495/214 041

Verloren: Zondag, zwart 
regenjasje merk “rains”. 
Hebt u het gevonden? 
Dank v. h. bellen. 03/651 
74 16

Hulp gezocht: Mijn zoon 
3de middelbaar wil hulp bij 
examen. Tel. 0475/841 431

Gevraagd te Geel 
2440 Hondentrimster 

0497649994

Te huur: App. rust str. 2de 
v. Geen lift, Vogeltjeswijk, 
golf, 98m², 3 slk, v. vl. ov., 
ov. elektr. rolluiken. Ter-
ras v.+a., gar. alle kosten 
incl. € 754 p/mnd. nwe kk 
en bdk m. inloopdouche. 
0475/364 463. Mail: mark.
permentier@proximus.be

Huis te huur: Bierwerts-
lei 22 (MTH) 2slpk, voor-
en achtertuin, garage, 
zolder, kelder, prijs: €940 
Beschikbaar vanaf 1 juni 
gsm: 0485/37.55.90 

Te huur: Garage Brass. 
centr. Hofstr. enkel. Tel. 
03/651 77 68

Ik let op uw huisdier. 
0466/423 250 - 0033/622 
445 916

Jongeman zoekt werk, 
tuin, schilderen, 5j. erv. 
0484/970 789

Te koop: Heren - en da-

de twee. 0473/186 205

Te koop: Golfclubs Calla-
way nieuw € 700 + gratis 
zak. Used set 9 stuks € 
150. 0476/678 689

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

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

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

ONZE NIEUWE

ACTIE

Bredabaan 352 - 2930 Brasschaat - Tel. 03 653 37 79
U kan bij ons terecht met en zonder afspraak

Balayage actie

Kleuren actie

Keratinebehandeling

Heren snit

Wimperextensions
€ 80

Kort haar: € 70

€ 55

Kort haar: € 65

€ 45

Kort haar: € 90

€ 70

Half lang: € 88

€ 65

Half lang: € 79

€ 55

Half lang: € 110

€ 80

€ 12
€ 60

Lang haar: € 105

€ 75

Lang haar: € 90

€ 65

Lang haar: € 130

€ 100

kleuren, snit & brushing

balayage, snit & brushing
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Door de wisselvallige weersomstandigheden kwamen er helaas 
slechts 12 deelnemers aan de start van het G-Wegcriterium. We-
reldtopper Kris Bosmans moest noodgedwongen forfait geven 
na een ongeval tijdens een training. Het was de eerste keer dat 
Brasschaat voor een wedstrijd kon zorgen die in de G-sport deel 

G-WEGCRITERIUM TE MARIA-TER-HEIDE

uitmaakt van het Open Vlaams Kampioenschap. In de rand van 
het wielrennen zorgden Paul Dedroog en Fons Lowie wel voor een 
wereldrecord. Zij stapelden een berg pannenkoeken van 107 cen-
timeter. De opbrengst van deze dag met verschillende wedstrijden 
gaat naar Perron Noord. 

Vr. z. w. schoonm., mass., 
strijk, babysit. 0489/799 
125

Te koop: Engelse eet-
kamer, zwarte zetel 3zit, 
2pers. bed 160 cmm, 1 
pers. bed 90 cm, vrouwen-

Rambler. Te bezichtigen. 
0497/112 613

Calpe te huur - prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr. zeezicht, tv Vl., 

AZ KLINA KRIJGT ALS EERSTE ZIEKEN-
HUIS CURSUS ‘PRIORITAIR RIJDEN’ 

MUG-VERPLEEGKUNDIGEN KRIJGEN 
Vlaamse primeur in het echte verkeer

MUG-verpleeg-
kundigen van 
AZ Klina in Bras-
schaat hebben 
deze week als 
eersten in Vlaan-
deren rijlessen 
'prioritair rijden' 
gekregen van de 
politieschool. Bij-
zonder daaraan 
was dat ze mét 
sirenes op de 

openbare weg mochten oefenen. Iets wat tot nu toe voorbehou-
den was voor de politie. AZ Klina wil hiermee een voorbeeld zijn 
voor andere ziekenhuizen.
Er gingen de nodige theorielessen aan vooraf, maar uiteindelijk 
mochten 15 MUG-verpleegkundigen van AZ Klina zich ook echt 
met een MUG-voertuig in het verkeer wagen voor de les.  “Met 
sirenes, en dat was voor het eerst in Vlaanderen.”, aldus Koen 
Vande Casteele, lesgever van politieschool PIVO. “Vroeger 
bestond deze praktijkcursus prioritair rijden enkel voor politie-
personeel. Maar sinds kort mogen ook andere zorgverleners 
als oefening mét sirenes de baan op. Prioritair rijden brengt nu 
eenmaal risico’s met zich mee. Je kan dus maar beter voorbe-
reid zijn op verschillende wegsituaties. Vlot rijden is daarbij niet 
altijd noodzakelijk snel rijden.”
AZ Klina vindt deze opleiding erg belangrijk. De zorgverleners 
moeten zich zo snel, maar ook zo veilig mogelijk naar een 
spoedgeval kunnen verplaatsen.  MUG-verpleegkundige Marco 
De Ceuster nam het initiatief voor deze opleiding en kroop zelf 
ook achter het stuur: “Het was erg nuttig, tijdens de praktische 
rijles in de omgeving van het ziekenhuis kregen we meteen 
rechtstreekse feedback van de lesgever. Zo kunnen we in de 
toekomst het verkeer rond ons beter inschatten.”
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Zegersdreef 66 - 2930 Brasschaat - tel.: 03.651.68.16
www.materdei-zegers.be - zegersdreef@bsmaterdei.be

Prijzen kunnen afgehaald worden tijdens de schooluren tot en 
met 15 juni 2018.
Onze hartelijke dank aan de schenkers van tombolaprijzen,
de kopers en verkopers van de lootjes.

Volgorde van de nummers stemt niet 
overeen met de waarde van de prijs.

00051
01052
02593
04908
07155
00068
01073
02737
05180
07493
00117
01192
02758
05206
07703

00157
01200
02862
05269
07795
00207
01231
02997
05703
07822
00271
01444
03029
05837
07848

00318
01497
03179
06006
08071
00377
01509
03184
06064
08075
00445
01569
03321
06229
08208

00464
01707
03599
06404
08381
00564
02002
03773
06468
08811
00594
02019
03833
06471
08870

00701
02086
04357
06585
09175
00771
02109
04398
06602
09361
00943
02311
04634
06674
09921

00964
02341
04647
07015
10001
00976
02452
04746
07078
10043
01007
02468
04886
07085
10054

Uitslag tombola ‘38ste tuinfeest’

De ware liefde nog niet gevonden?

Zoek niet langer!
Exclusivia helpt u verder!

Van 25 jaar tot 80 jaar

Tel. 03 886 73 27 • www.exclusivia.be

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen/uren o.v.t.k.
Zeer goede verdienste! 

Wezelsebaan 256 - Schoten - 0475 444 243 - 0485 065 411
Open van maandag tot zaterdag vanaf 19u tot ???

Op vrijdag, 25 mei bereidde het GO! TA Brasschaat (KTA) zijn 
laatstejaars extra voor op de komende verkiezingen. Vaak weten 
jongeren amper iets over de politieke standpunten en volgen ze te 
vaak anderen in hun keuze. De school bracht 120 leerlingen in con-
tact met politici van alle partijen en lieten ze zelf in dialoog gaan. 
De jongeren hebben eerst allemaal een eerste stem uitgebracht 
in de enige, echte Brasschaatse stemhokjes. Nadien gingen ze op 
ronde voor een politieke babbel, met verschillende politici die zich 
bereid vonden om over standpunten en ideeën te praten met onze 
leerlingen. De politici van dienst waren onder meer Niels De Kort 
en Shana Claessens (CD&V), Camilla Decleer en Lisa Buysse ( 
Groen), Tom Versompel en Goele Fonteyn (NVA), Güler Turan en 
Kasper Van Poucke (sp.a), Anne van Aperen en Christophe Tho-
mas (Open VLD) en Dimitri Hoegaerts en Tim Willekens (Vlaams 
Belang). Na deze babbels trokken de jongeren opnieuw naar de 
stembus (11u45). Ze 
brachten opnieuw 
hun stem uit. De 
aanwezigheid en 
uiteenzetting door 
politici heeft over-
duidelijk een impact 
op het stembusdge-
drag van de jonge-
ren zoals uit de ta-
bellen blijkt.

POLITICS@KTA BRASSCHAAT

58 j., jonge man zoekt 
lieve vrouw. 0472/641 207

Golfballen: € 5 v. 25 st. - € 
15 v. 100 st. Tel. 0479/306 
499

Schilderwerken  b in-
nen en buiten met ref. 
0486/766 847

Jonge vr. zoekt werk: 
Poetsen, babysit, Eng. les, 
tuin, e.a.w. 0465/876 037

Kapster aan huis , meer 
dan twintig jaar ervaring . 
Nog plaats vrij op woens-
dag en donderdag . Te-
lefoonnr : 0476 60 25 19 
.MVG Ingrid

Zwembaden herstel-
len, renovatie, rolsyst., 
vernieuwen lamellen en 
zeer betaalbare prijs. 
0494/188 003

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

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

e-mail; info@areg.be

Ik z.w. schoonm., strijk, 
ref. en erv. Spr. btje Ne. + 
Eng., ser. aanb. 0487/323 
414

Ik z.w. poetsen strijk, erv. 
ref. Spr. Ned ser. aanb. 
0496/828 554

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

Vr. zoekt werk, poetsen, 
babysit, oppas, bejaarden-
hulp. Erv. 0466/272 836

Man zoekt werk. Rest., 
bakkerij, schoonmakern, 
tuin, schilderen, e.a.w. 
0499/826 686

M.z.w. schoonmaken, 
rest., bakkerij, tuin, schil., 
e.a.w. 0492/225 807

28 j. man is op zoek naar 
alle soorten v. werk. Erv. 
tuin, klusjes. 0466/273 
038 (Zaza)
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Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

K&M

schoen- en
slotenmakerij

Leopoldslei 3
2930 Brasschaat
Tel. 06 651 49 98

Open: ma-vr van 9 - 18 u.
 za van 9 - 17 u. 

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten,

slotenmakerij en openen van deuren.

MEESTER-
SCHOENMAKER

SLOTENMAKERIJ
U kan bij ons terecht voor

handgemaakte schoenen en riemen

Volgend weekend trekken zestien U11 spelers (geboren in 
2007) van voetbalclub Ossmi naar Bad Neuenahr – Ahrwei-
ler. Daar zullen zij –aangemoedigd door  hun papa’s en één 
bompa– onze Brasschaatse kleuren verdedigen tegen de lokale 
voetbalclub van onze zusterstad. Schepen van sport, Adinda 
Van Gerven, kwam hen op de wekelijkse training alvast aan-
moedigen en succes wensen. Wij zijn alvast benieuwd wie deze 
match gaat winnen.

OSSMI-HELDEN VERDEDIGEN DE 
BRASSCHAATSE KLEUREN IN
BAD NEUENAHR - AHRWEILER

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

STUDENT(ES)
voor in de winkel (bakkerij)

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

ALLEEN?
Niet meer lang!

Leuke, actieve m/v 
vinden hier nieuwe 

liefde. (35-75) ook holebi.
Bel voor afspraak 

in de buurt.
0474/263 751 

www.b-loved.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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ROMMELWORLD 
10/06/18

Home Philippe Speth
Kapelsestraat 246 - Kapellen

9-17 uur
Vorige editie meer

dan 3000
bezoekers.

Cafetaria + terras,
frietjes, broodjes,

kindergrime
Ruime parking!

Rommelmarkt is volzet
voor standhouders.

DE GESTAMPTE MEIS-
JES. Nederlands top-
cabaret zomaar in uw 
buurt op 16 juni 2018 in ‘t 
Kerkske te Kapellen met 
BALLEN 2.0. Reserveer 
via www.ktuna.be, avond-
toilet@proximus.be of 
0485/216.474. 3 dames, 
2 ballen, 1 topavond. 

Te huur: Brass. centr. 
recent rust. app. Verd 1 
Hofstr. 1-2 pers. 2 slpk. 
gar. mog. T. 03/651 77 68

Te Koop: Mercedes CLS 
320 CDI , Aug/2006, 88000 
KM Luxe uitvoering, Auto-
maat, GPS Vraagprijs: 
euro 16.000 03/6332448

VOLWASSENENATELIER ‘T KRATJE
OPENDEURDAGEN 16 EN 17 JUNI 2018 

Het volwassenatelier ’t Kratje in Wuustwezel (Gooreind) sluit zijn 
creatief werkjaar af met een tentoonstelling, demonstraties en op 
zondag een Open-Art ambachtenmarkt. Het voorbije jaar konden 
de cursisten en enthousiaste geesten op verschillende gebieden 
hun creativiteit botvieren. Er werd gegoocheld met kleuren en lijnen 
in olieverf, acryl en aquarel en creativiteit en techniek gingen hand 
in hand met artistieke en functionele voorwerpen in het klei-atelier. 
Naar jaarlijkse gewoonte kon iedereen naar believen werken rond het 
jaarthema “In de Keuken”. Een ruime selectie van de creaties die het 
denken en de handvaardigheden van de cursisten weerspiegelen, 
wordt tentoongesteld in de gebouwen van ’t Kratje: vormings-centrum, 
Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind-Wuustwezel.

ons opendeurweekend van 16 en 17 juni. Zaterdag 16 juni en zondag 
17 juni opendeurdag met tentoonstelling van werken die in de loop 
van dit werkjaar gemaakt zijn in ons atelier en door onze cursisten.
Tentoonstelling van de creaties gemaakt rond ons jaarthema “ In de 
Keuken”. Vanaf 11.00u: doorlopend demonstratie keramiek: Raku-

opendeurdag met tentoonstelling, vanaf 11.00u tot 16.00 u: “ Kunstige 
en Creatieve Open-Art Shop”en “Ambachtenmarkt”. Afsluitend rond 
16.30u: met een aperitiefje en bekendmaking van de winnaars van 
de wedstrijd; uitreiking van de trofeeën rond het jaarthema.
Iedereen van harte welkom!

DELUXE SERVICES
REINIGEN

ONTMOSSEN - COATEN
oprit, terras, 

gevel ,dak, ...
0484 461 020

www.deluxeservices.be

Te koop Spanje/Altea: 
nwbw LOFT 2de lijn, 50 
mtr vn strand: 1 slpkmr, 
1 bdkmr, airco, luxe afwr-
kng, garageplts, zwembd 
PRIJS 75.000 EURO, 
T O P I N V E S T E R I N G 
VOOR PARTICULIER: 
INFO rob@janssenspart-
ner.com Tel. +34 634 342 
324 

Tot 7 juli inschrijven 
en betalen mét grote 
korting voor een najaar-
scursus in het Dakhuus
Je kan na de grote vakantie 
meedoen met één van de bijna 
zestig taalcursussen. Maar je 
kan ook hobby- en informatica-
cursussen volgen. Wie zichzelf 
eens lekker wil verwennen, 
kan dan weer kiezen voor een 
wellness-cursus massage en 
ontspanningstechnieken. Snelle 
beslissers krijgen tot 10 juli e.k. 
een mooie vroegkorting van 12 
euro! Graag meer info? Neem 
een kijkje op www.dakhuus.org, 
bel naar 03/633 1 696 (ma en do 
13-17u, wo 17.30-18u) of mail 
naar info@dakhuus.org

Grote Rommelmarkt 
ten voordele van Samana

 MTH Brasschaat
parking Kerkedreef (achter 
kerk) - op zondag 16 septem-
ber. Huurprijs € 3 per meter. 
Opbrengst stand voor stand-
houder, huurprijs en cafetaria 
voor Samana. Uw inschrijving 
is geldig na betaling contant of 
per overschrijving op rekening 
Ziekenzorg Samana MTH: 
BE98 9731 5567 1593. Info 
Betty Germain, Bredabaan 
1149/1 Brasschaat MTH tel 
03 663 38 80. Bij afwezigheid 
Rita Wens, Pastorijstraat 28 
Brasschaat Driehoek. Tel 03 
633 21 65

Te huur: ruim app. 125m² 
Lage Kaart 320 Brass. 2e 
verd. gr. badk., 2 slpks 
mog. 3. T. 0475/384 880 - 
0495/509 874 - 0486/320 
172. €645/mnd

Ruil je punten om bij 
Blokker of Carrefour voor 
compleet pakket stickers.

De bijhorende Artis Historia 
boeken zijn eveneens 

bij Blokker en Carrefour 
verkrijgbaar.
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Verzamel 250 Artis 
Historia punten

BLOEMENCORSO LOENHOUT
KAN HET NOG MOOIER EN GROTER?

Ontdek het zelf op de corso maquettevoorstelling
Foto Bloemencorso 
Loenhout: Een bezoek 
aan de maquettevoor-
stelling is indrukwek-
kend en spannend 
met een hoog wauw 
gehalte.
De vaste bezoekers 
weten het, de bloemen-
corso van Loenhout 
wordt elk jaar groter, 
mooier en beter. Nieu-
we ontwerpers, nieuwe 
technieken, … ieder 
buurtschap probeert 
zichzelf elk jaar weer te 

koorts begint in Loen-
hout stilletjes aan weer 
te groeien. De dahli-
aknollen zijn geplant, 

de eerste bouwtenten van de buurtschappen verschijnen in het straatbeeld en na de naderende 
maquettevoorstelling is er geen houden meer aan. De ontwerpers werken nu nog hard aan hun 
schaalmodellen, maar op zondag 1 juli worden de wagenontwerpen van 12-18 u. voorgesteld aan 
het grote publiek in Jeugdhuis De Raap, Dorensweg 9 te Loenhout. Met eet- en drankgelegenheid. 
Toegang gratis.
Een mini-documentaire en tentoonstelling geven je een impressie van de stoet en dompelen je 
onder in de wereld van het bouwen van een corsowagen. Iedereen kijkt vooral uit naar het ontwerp 
van Buurtschap Oud-Dorp. Corso publiciteitsman Dennis van der Meer zegt; “Vorig jaar hebben zij 
helaas geen grote corsowagen kunnen bouwen vanwege een tekort aan vrijwilligers. Maar dit jaar 
zijn ze weer helemaal terug en klaar om mee te dingen naar de eerste prijs. Ons corso zou niet 
compleet zijn geweest mocht Oud-Dorp dit jaar niet hebben meegereden in de stoet.”
Nieuw dit jaar zijn de Dahli Days. Een organisatie van Buurtschap BTM dat vooraf én tijdens de 
maquettevoorstelling wordt georganiseerd. De Dahli Days starten op vrijdagavond vanaf 20.00 uur 
met het eerste Dahli Fest in JH De Raap. De lokale DJ’s Mitch en Jenz zorgen voor een fantasti-
sche avond. Op zondag kan iedereen zich van 12.00 tot 18.00 uur uitleven tijdens de Volksspelen 
XL. Inschrijven voor deelname via buurtschapbtm@outlook.com.
Noteer ook alvast de volgende data in uw corso-agenda:

schap KLJ
Vrijdag 7 en zaterdag 8 september: bloemensteekweekend
Zondag 9 september: 67ste editie Bloemencorso Loenhout met Foodtruck festival en Corsobal
Maandag 10 september: tentoonstelling corsowagens
Meer info kan je vinden op www.bloemencorsoloenhout.be of facebook.com/bloemencorsoloenhout.

SMEEDIJZEREN DEUREN en RAMEN?
03/889.81.08

Kwalitatieve binnendeuren? Parket- of gietvloeren?

Nieuwe showroom:
Bredabaan 1026 - SCHOTEN 

www.FERENCO.be

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

DEZE MAAND GRATIS PLAATSING
BIJ AANKOOP VAN EEN DEUR T.W.V. €150



Brasschaat 
Lage Kaart 300

Ideale starterswoning op 228 m² nabij centrum Brasschaat 
met tuin en 4 slaapkamers.

Sted. inl.: Gvg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 536

€ 225.000

Brasschaatse Film,     Nr. 23,     6-6-2018  17

BEERSE    BRASSCHAAT    BRECHT    HOOGSTRATEN    MINDERHOUT    RIJKEVORSEL    ST. LENAARTS    ST. ANTONIUS - ZOERSEL 

OPEN HUIZEN DAG 
zaterdag 9 juni

  03 666 85 50         www.immonoord.be          info@immonoord.be

Kijk voor ons volledige aanbod op www.immonoord.be

Voormiddag: van 10.00 tot 11.30 uur

Namiddag: van 12.30 tot 14 uur

Brasschaat
Durentijdlei 26

Charmante villa op 1.241 m² met 4 slaapkamers in rustige 
omgeving!

Sted. inl.: Vg, Wg, Vv, Gdv, Gvkr - EPC: 321

Kapellen
Koningin Astridlaan 37/B

Zonnig appartement gelegen in domein Willaard met 2 
slaapkamers en zicht op het park

Sted.inl.: Vg, Wp, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 208 - EPC: 324

Kapellen 
Koningin Astridlaan 37 A
Lux gelijkvloers appartement van ca. 180 m² in prachtig 
domein met 3 slaapkamers, 2 badkamers inclusief onder-
grondse autostaanplaats en garagebox. 

Sted. inl.: Vg, Wp, Vv, Gdv, Gvkr - EPC: 504

Schoten
Hertendreef 8

Prachtige Long Island villa met 5 slpks op een perceel van 
6.600 m² nabij het park Peerdsbos.

Sted.inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 149

Kapellen 
Koningin Astridlaan 37 A 

Prachtige penthouse met oppervlakte van 220 m² met 2 
slaapkamers in domein Wilaard volledig instapklaar met 
zonneterras!

Sted.inl.: Vg, Wp, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 391

Wuustwezel
Oude Baan 229

Vrijstaande woning op rustige locatie met zicht op groen.

Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 321

Kapellen
Koningin Astridlaan 37 A Bus 5

Prachtig appartement met een oppervlakte van 144 m² en 
3 slaapkamers op domein Wilaard.

Sted.inl.: Vg, Wp, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 270

Kapellen 
Koningin Astridlaan 37A Bus 15

Duplex appartement van 220 m² in domein Wilaard met 2 
slaapkamers en 2 zuid-terrassen.

Sted.inl.: Vg, Wp, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 425

Ekeren 
Haagdoornlaan 5

Karakteristieke villa met 3 slpks en studio op Zuid georiën-
teerd perceel van 882m²

Sted. inl.: Gvg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 369

Kalmthout
Turfvaartlaan 27

Deze villa met 4 slaapkamers is residentieel gelegen op 
een mooi perceel van 3.100 m² en heeft een prachtig zicht 
op omliggende weilanden.

Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 195

Kalmthout
Achterstraat 12

Splitlevel villa op een perceel van 974 m² nabij centrum 
Kalmthout met verwarmd buitenzwembad en 3 slaap-
kamers. 

Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 324

Brasschaat
Isenbaertlei 32

Te renoveren charmante woning op 899 m² in rustige 
buurt met tuin en 4 slaapkamers.

Sted. inl.: Gvg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 659

Brasschaat
Lage Kaart 312 B

Centraal gelegen nieuwbouw woning met zuid-west tuin 
en inpandige garage.

Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: in opmaak

€ 499.000 € 320.000 € 198.000

€ 525.000 € 749.000 € 419.500

€ 370.000 € 475.000 € 495.000 € 550.000

€ 495.000€ 899.000€ 775.000

Brasschaat
Mishagen 104

Karaktervolle villa met 6 slaapkamers in rustige, residenti-
ele omgeving op 1.070 m².

Sted. inl.: Gvg, Wp, Vv, Gdv, Gvkr - EPC: 260

€ 595.000

Essen
Horendonk 311

Woning op 544 m² met gezellige tuin en 3 slaapkamers.

Sted.inl.: Vg, WgLk, Gvv, Gdv, Gkvr - EPC: 416

€ 295.000
Kapellen
Antwerpsesteenweg 279 Bus 2

Gelijkvloers appartement in residentie Vijverhof met twee 
slaapkamers en prachtig zicht op vijverpartij.

Sted. inl.: Gvg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 456

€ 185.000
Kapellen
Vijverslei 11

Residentieel gelegen villa op 4.718 m² met luxe afwerking 
en 5 slaapkamers.

Sted.inl.: Vg, Wp, Vv, Gdv, Gvkr - EPC: 236

€ 895.000

Wuustwezel 
Posterijstraat 74

Rustig gelegen woning op 528 m² nabij het centrum van 
Gooreind met private tuin en 3 slaapkamers.

Sted. inl.: Vg, Wg, Gvv, Gdv, Gvkr - EPC: 794

€ 295.000

Essen
Beekstraat 11

Rustig gelegen knusse woning op 346 m² met drie slaap-
kamers.

Sted.inl.: Gvg, Wg, Vv, Gdv, Gvkr - EPC: 798

€ 290.000
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

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

UIT DE HAND TE KOOP
DEURNE:

BERCHEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

SCHOTEN:

Het was een op en top gezellige dag op Kinderboerderij Mikerf in 
Brasschaat. Meer dan 1.500 mensen brachten een bezoek aan 
het Schaapscheerfeest. Er viel heel wat te beleven op de boer-
derij! Niet alleen werden de schapen geschoren, de bezoekers 
konden ook zien hoe een kudde schapen bijeengedreven werd 
door de schaapsherder en zijn hond. Bovendien kon je ook ont-
dekken hoe de wol verwerkt wordt en kon je aanschuiven voor 
een gamma aan heerlijke hoeveproducten. En terwijl de volwas-
senen aanschoven voor wat lekkers in de cafetaria, leefden de 
kinderen zich uit in de nieuwe natuurlijke speeltuin die eerder 

SCHAAPSCHEERFEEST LOKT MEER 
DAN 1.500 BEZOEKERS  

NAAR KINDERBOERDERIJ MIKERF

BRASSCHAAT
O

P
E

N
B
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R

E
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E
R

K
O

P
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G DUPLEXAPPARTEMENT
met terras en tuin

Kortestraat 69 bus 1001

Notariaat De Decker
Donksesteenweg 33, 2930 Brasschaat

Tel. 03 650 16 80 - fax 03 653 04 09
email: info@notariaatdedecker.be

KENMERK:

INDELING:

VOORZIENING:

BESCHIKBAAR:
BEZICHTIGING:

STEDENBOUW:
INTEGRAAL WATERBELEID:

ENIGE ZITDAG: WOENSDAG 6 JUNI 2018 om 14.00 u
in Brasserie Excelsior, Armand Reussensplein 9-11, 2930 Brasschaat.
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KLUIZEN
EN GELDTELLERS
Kies uw cash management system, 
kluis, brandkast of geldteller.

SLOTEN EN
SLEUTELMAKERIJ
Een minimale beveiliging van uw woning 
of bedrijf begint bij een slot op de deur!

KLUISKAMER
EN PANICROOM
Een beveiligde ruimte die als kluis of 
als vluchtzone kan gebruikt worden.

TOEGANGSCONTROLE
Elektronische beveiliging, slagbomen,
roadblockers,  deurcommunicatie, 
draaitrommels, enz.

VEILIGHEIDSDEUREN
Inbraak- en kogelwerende deuren,
branddeuren, gepantserde appartements-
deuren, industriedeuren, enz.

BENT U KLAAR
VOOR DE ZOMER?
HIJ WEL.

UW VEILIGHEID IS ONZE ZORG.

Beveiligingsspecialist TAKI is gespecialiseerd in 
algemene woning- en industriebeveiliging, kluizen 
en veiligheidsdeuren. 

Bredabaan 706  2170 Merksem (Antwerpen)
Tel  03 646 13 78  |  Mail  info@taki.be

Open van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 
tot 12u30 en van 13u30 tot 18u00. Zaterdag 
en zondag gesloten
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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

Schoten, Fluitbergstraat 48:
Een half open bebouwing: Gelijkvloers: living met ingebouwde bureauruimte, volledige 
vernieuwde en geïnstalleerde keuken, badkamer met bad, douche en lavabo, aparte 
waskamer/berging & aparte toilet, toegang tot de kelder. 1ste verdieping: 4 slaapka-
mers en een luik met toegang tot de zolderverdieping waar men nog een slaapkamer 
van kan maken. EPC 649 kWh, Elektrische keuring niet conform, verwarming met gas-
kachel, Opp.: 250m², K.I.: € 448,00, (VG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 63427)

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

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

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.be

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

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

Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie

Tel: 0478 743 881

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Na een tornooi waarbij voor elke wedstrijd het onderste uit de 
kan moest gehaald worden, slaagden de U8 van SVB Driehoek 
erin het tornooi van Zandvliet Sport te gaan winnen. Bij deze nog 

U8-TJES VAN SVB DRIEHOEK 
WINNEN TORNOOI VAN ZANDVLIET

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

Schilderw., tegels, park., 
mets., afbr., tuin gr. en kl. 
0487/478 290

Zeer betrouwbare poets-
vrouw z.w. voor 1 dag. Heb 
ref. en veel erv. 0489/004 
207

Spaanse vrouw zoekt 
werk. Poetsen, strijk, ba-
bysit. 0485/071 505 (Jen-
nifer)

Te huur: Studio Merksem, 
gemeubeld 1 pers., tram, 
bus, alle kosten inbegre-
pen ook internet, tv. € 
595 per maand. Inlicht; 
0497/623 179

KAARLEGGER
uw toekomst
0472/883 227

Schild., faca., cornichen, 
dakgoot, vliesbeh., badk. 
renovatie. 0484/063 094
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ONZE TOTAALAANPAK ZORGT VOOR EEN SNELLE, 
EFFICIËNTE EN ZORGELOZE RENOVATIE

EEN ZALIGE NIEUWE BADKAMER?

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

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

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

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 329.000,- € 319.000,-

€ 409.000,- € 277.500 € 940/mnd

€ 189.000,-

TE KOOP:
Stabroek, Abtsdreef 32

TE KOOP:
Brasschaat, Fortsebaan 30

TE KOOP:
Brasschaat, Veldstraat 276

TE KOOP:
Kalmthout, Wipstraat 27

TE HUUR:
Brasschaat, Bierwertslei 22

TE KOOP:
Merksem, Emmanuel Rollierstr. 7

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

landhuis 4 slpk dub gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC 819 kWh/m²

HOB 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvv,Gvkr,Wg EPC:530 kWh/m²

EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:812 kWh/m²

gerenov HOB 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:384 kWh/m²

HOB 2 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:380 kWh/m²

EW 2 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvv,Gvkr,Wg,EPC:381 kWh/m²

  PENSIOENSPAREN

OEF !
Gelukkig moet u niet naar uw kapper  
voor advies over pensioensparen.

Kom langs  
voor persoonlijk 

advies.

Pensioensparen, daar is uw kapper  
niet de geknipte persoon voor. 

Uw DVV-consulent gelukkig wel. 
In het kantoor in uw buurt ontdekt u 
alles over uw spaarpotje voor later 
én over uw belastingvoordeel.

• Het gaat om levensverzekeringen van tak 21 of tak 23 
onderworpen aan het Belgisch recht met maximaal 6% 
instapkosten en een minimale looptijd van 10 jaar. 

• Voor meer informatie, onder meer over de beleggings- en 
spaardoelstellingen, de waarde van de eenheden, alsook 
over de gegarandeerde interestvoet, de risico’s (geen 
kapitaalgarantie voor tak 23 en krediet- en liquiditeitsrisico voor 
tak 21), de kosten en de taksen van deze producten, raadpleeg 
de financiële infofiche levensverzekering, de algemene 
voorwaarden en het beheersreglement die beschikbaar zijn bij je 
DVV-consulent of op www.dvv.be/pensioen. Het is belangrijk dat 
potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een 
contract ondertekenen. 

•  De fiscale behandeling hangt af van de individuele 
omstandigheden van de verzekeringsnemer en kan in de 
toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Als er voor een 
premie een belastingvoordeel verkregen werd, zijn er taksen van 
toepassing op de uitkeringen.

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel - NL 05/2018

MATRIX NV
Bredabaan 661
2930 BRASSCHAAT
03 650 10 20
www.matrixnv.be
40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941



Brasschaatse Film,     Nr. 23,     6-6-2018  22

| volg ons op 
   

| 03/293.86.51

NIEUW IN UW REGIO!

Contacteer ons vandaag nog

www.franckpoorten.be
   

info@franckpoorten.be  
BE 0658.816.526 | RPR Antwerpen 

koolwitjeslaan 39 | 2950 Kapellen

SINT-JOZEFPAROCHIE DRIEHOEK
WOENSDAG 13 JUNI OM 19.30 U.: STILTEMOMENT

‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’  -(Mt.6,21)
We gaan op zoek naar geluk. We jagen het na, alsof het wild is. We willen het hebben, en maken 
er zelfs ruzie over. Terwijl we het niet ver moeten gaan zoeken. Geluk woont in je hart, waar al je 
schatten van mensen zich verwarmen. Je hart is een bron van liefde. Het is niet te schatten hoe 
je alles geeft voor het geluk van al die schatten. Geloven en bidden is leven van en kracht mogen 
putten uit dat Grote Hart. Iedereen die dit leest is van harte welkom (ingang aan de achterzijde 
van de kerk).

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

tuinaannemer

Denk nu aan het verticuteren van uw gazon
aanleggen van uw tuin 

en vernieuwen van de  oude gazon.

Alpha Heating
haarden & interieur

vacature:
INSTALLATEUR HAARDEN (M/V)

Organisatie: vtbKultuur Brasschaat i.s.m. Gemeente Schoten. In 
2018 is het 60 jaar geleden dat Arthur Verhoeven in Schoten over-
leed, nadat hij daar gedurende lange tijd koster was geweest in de 
Sint Cordulakerk. Hij was ook een begenadigd musicus en compo-
nist. In 1968 kreeg hij een monument in het park van Schoten, vlakbij 
het kasteel; dit monument kwam er op initiatief van VTB (Vlaamse 
ToeristenBond), vandaag vtbKultuur. In het voorjaar van 2018 werd 
dit monument grondig gerestaureerd worden. Op 9 juni 2018 om 
19.00 u zal het vernieuwde monument plechtig ingehuldigd worden. 
Diezelfde avond is er tevens om 20.00 u een klassiek concert in 
de Sint Cordulakerk waaraan volgende musici hun medewerking 
verlenen: Jozef De Beenhouwer, pianist; Liesbeth Devos, sopraan; 
Nadia Nevolovitsch, violiste. Op het programma staan werken van 
Arthur Verhoeven, Schubert en Mozart. 
Kostprijs tickets voor het herdenkingsconcert: € 10 voor leden en 
niet leden.
Inschrijvingen/inlichtingen via: e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be 
of een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 45 20 43.

ARTHUR VERHOEVEN-HERDENKING, 
CONCERT

Zaterdag 9 juni om 20u., Sint Cordulakerk,
Verbertstraat 23 Schoten

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT & magazijn St.Job  03 652 18 09  www.michielse.be

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

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

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen

Het Antwerps collectief 'Partie Plezier' met de broers Stijn en 
Dries Caremans (Brasschaat), Ronald De Gruyter (Brasschaat), 
Jimmy Hendrickx (Jimmeke Slimmeke ex-zanger Katastroof) en 
Luc Mattens heeft een WK-nummer opgenomen 'Den beker is 
van ons''. Het idee stond al enige tijd geleden nog voor de heisa 
rond rapper Damso. De aanstekelijke meezinger werd opge-
nomen in de studio van Serge Ramaekers te Brasschaat. Het 
lied gaat over onze voetballers die het ver kunnen schoppen in 
Rusland. “We maken ook een allusie op Mexico, nog steeds het 
meest succesvolle tornooi van onze Belgen. En we konden het 
natuurlijk niet nalaten ook even met de Nederlanders te lachen, 
die voor de tweede keer op rij een groot tornooi missen.” aldus 
Jimmy. De groep heeft geen commerciële bedoelingen. De enige 
doelstelling is dat iedereen het nummer luidkeels kan meezingen 
wanneer het wereldkampioenschap begint. De groep deelt daar-
om gratis hun cd uit in de café's en WK-fandorpen. Het nummer 
is ook te vinden op Spotify, iTunes, Tidal, ...
Op de website: www.partieplezier.be kan je het nummer gratis 
downloaden... Opgelet, het nummer is een echte oorwurm!

HET WK-LIED
KOMT UIT BRASSCHAAT!

Poolse mann. doen re-
novatiewerk: bezetten, 
gyproc, bet., park., schil-
deren., afbr. Nederlands-
talig tal. Gratis prijsof-
ferte Ref. 0496/084 168 
- 0496/637 978

werk, 
babysit ten, spr.  Eng. 
0487/701 527 en na 18u 
0479/748 185

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

 tuin, 
s ch i l de ren ,  k l us j es . 
0497/067 968

Schilderen, bezetten, 
tuinwerk. 0487/566 652

poet-
sen, str., was. Spr. Ned, Fr, 
Eng. 0465/961 078

 tuin, 
schild. Ik spr. Eng., Fr. en 
btj Ned. 0493/374 025

 afbr. en 
afwerken v. veranda en 
dak, tuinwerk. 0466/220 
809
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Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

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

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

TE HUUR

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan Brasschaat-Centrum
Handelspand met woonst. GLVL 
handelsruimte of praktijk, gr. 
keuk., terras, hof, wc, garage met 
servitude. 1e verd. living en keu-
ken. 2e verd. 2 slpks m; ingem. 
kasten, badk. en wc. 
Onmiddel i jk  beschikbaar 
(zonder overname). Bezichtigen 
alleen na afspraak. EPC: 128

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Tĳdens de gemeenteraadszittingen die telkens de derde 
maandag van de maand plaats vinden, wordt er geregeld 
gesproken over het gebruik van de kerken in Brasschaat. 
Dan rĳst iedere keer de vraag in hoeverre het mogelĳk is om 
deze plaatsen te gebruiken voor culturele evenementen. Er 
wordt verwezen naar andere gemeenten waar dit vaak ge-
beurt. 
Zo is bĳvoorbeeld algemeen geweten dat de Sint-Jozefs-
kerk in de wĳk Driehoek over een bĳzonder goede akoes-
tiek beschikt. Maar er komt maar moeilĳk schot in deze zaak. 
Op enkele klassieke concerten na worden de kerken zelden 
voor iets anders dan eucharistievieringen gebruikt. Een aan-
tal gemeenteraadsleden wil hier verandering zien.
In de wĳk Kaart ligt het Mariadomein. Dat bevindt zich achter 
de lokalen van de plaatselĳke Chiro. Met Europese subsidies 
werd dit uitzonderlĳk domein gerestaureerd. Bisschop Jo-
han Bohny kwam het inwĳden. We mogen pas spreken van 
een Mariadomein als er een Lourdesgrot, een Kruisweg, een 
VII-Weeënweg en een Rochuskapel aanwezig is. Twee jaar 
geleden werd het 100-jarig bestaan van dit Mariadomein 
gevierd. Er kopen gemiddeld 50 bezoekers per dag. Dat 
wordt duidelĳk door de verkoop van kaarsen. 
Wellicht komen er niet alleen gelovigen naar dit oord van 
rust. Een wandeling doorheen het domein is dan ook zeer 
rustgevend. Verder kan het domein ook dienen als ontmoe-
tingsplek voor de bewoners van de wĳk Kaart, zeker als Zaal 
Berkenhof zou verdwĳnen. De herinwĳding van het Maria-
domein bracht alvast meer dan 300 mensen op de been. 
Zĳ woonden de eucharistieviering bĳ die werd geleid door 
bisschop Johan Bonny.
In de Rochuskapel krĳgt het meubilair van het OCMW-ge-
bouw een vaste stek. Het bureau waar OCMW-voorzitter 
Bart Brughmans jarenlang heeft gewerkt, verhuist naar de 
Rochuskapel.

Tommy Willems ver-
voegt broer Louis 
en vader Jean op 
Dragons! 
Jean Willems is al 
jaren aan de slag op 
Dragons en is zon-
der twijfel de meest 
succesvolle coach 
van het voorbije de-
cennium. Een paar 
weken geleden be-
sloot zijn zoon Louis 
Willems Leuven te 
verlaten voor Dra-
gons en nu waagt 
ook Tommy de over-
stap, van Racing.
Tommy is ondanks 
zijn jonge leeftijd 

(21) al toe aan zijn zesde seizoen in de Eredivisie. Hij genoot zijn 
opleiding op Orée, en maakte er zijn debuut bij Heren 1 op zijn 
16de. Na een passage bij Leuven trok hij vorig seizoen naar Ra-

en sloot het seizoen af met 11 velddoelpunten. Tommy speelt 
ook in de U21, met wie hij afgelopen zomer zilver pakte op het 
EK in Spanje!
“Dragons is altijd een club geweest waar ik naar heb opgekeken. 
Het is de meest succesvolle club van de afgelopen 10 jaar en 
heeft heel wat grote spelers gevormd en grootgebracht. Het is 
een club waar ik altijd stiekem van gedroomd heb om voor te 
spelen. Ik ben dan ook heel blij om volgend jaar, samen met mijn 
broer te kunnen spelen en mee te strijden voor de titel! Ik ben 
Racing heel dankbaar om mij de kans gegeven te hebben om te 
proeven van tophockey.”, aldus Tommy.
Voorzitter Hans Borstlap: “Tommy is het soort speler dat past 

vertrek van een aantal sterkhouders zijn we stilaan gewapend 
om weer mee te dingen naar 5de opeenvolgende titel. We zijn 
er ook van overtuigd dat Tommy heel wat zal kunnen opsteken 

hopen dan ook dat hij de stap van de U21 naar de Red Lions zal 
kunnen zetten.”
Tommy Willems is de 6de aanwinst van Dragons na verdedigers 
Louis Willems, Dominic Uher en Luke Noblett, doelman Tobias 
Walter en Max Lootens.

TOMMY WILLEMS NAAR DRAGONS

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

EPC / Plaatsbeschrijving
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043
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Wij kopen uw eigendom !

0475/214 393  -  0475/763 627

GEZOCHT: (project)gronden en 

te renoveren woningen. 

Komt uw eigendom in aanmerking?

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

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

Student gezocht om klei-
ne tuin te onderhouden te 
Brasschaat.
Nadia@wenge.be

Man zoekt tuinwerk en 
schilderen. 0465/591 870

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

Gezocht : lieve dame 
(nanny) voor naschoolse 
opvang voor 2/4 kinderen 
in Brasschaat van maan-
dag tot en met donderdag 
voor de periode van eind 
aug. tot eind dec. 2018. 
Info : 0498/79.29.23  

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

BALLEN 2.0. Alle we-
reldbekers verbleken bij 
dit kleurrijk cabaret van 
De Gestampte Meisjes 
uit Utrecht. Op 16/06 in ‘t 
Kerkske te Kapellen. Re-
serveer snel via www.ktu-
na.be, avondtoilet@proxi-
mus.be of 0485/216.474.

Dames en heren, verwen 
uzelf. Pedicure, manicure, 
eksterogen, ingegroeide 
nagels. A. huis m. voet-
massage. Enk. op afspr. 
0496/908 029

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

Huis te koop: Zand 19 
Zuidertuin, 3 slk. garage, 
295.000 €. Op te frissen. T. 
0485/461 057 Geen immo

Man zoekt werk: Tuin-
werk, poetsen, oppas. Spr. 
Eng. + Fr. 0465/936 604

Te huur: De Panne, L. 
1 Espl. Gezell. app. glvl, 
2 slpk, 4-6 pers. + bedje 
0-4 j., 2 wc’s, gr. zonterr., 
garage, direct strand. Ook 
winterverhuur, Krokus, 
Paasvak., mei, juni, juli. 
Dichtbij Plopsa. Gsm: 
0476/504 351

TE HUUR 
Ondergrondse parkings 

en garageboxen. 
Broomansakker 

(Centrum Brasschaat) 
03/651 21 21

Te huur: appart. boven 
Delhaize, 2e verd. Living 
met op. haard, kk, berg-
pl., keld., badk.,, inloop-
douche, 2 slpks, garage-
box, EPC: 125, vrij 1 juli
0475 500 663
 
Te huur: App. 2 verd. 3 
slaapk garage tuin. Ter-
nincklei 8 € 1.050 euro 
 
AANKOOP ALLE WA-
GENS, jong & oud, met of 
zonder schade. Erkende 
handelaar. Voor meer info 
0476/749 178

FIETS- en WANDELZOEKTOCHT “OUDERVERENIGING ROTONDE” 
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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):

9-10/06 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

9-10/06 Michel Petra 0476/484 435

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 

9-10/06 MC Dierenartsen 03 636 05 83

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

w
in

na
ar
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d
en
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ap
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p

p
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Ophal ing huisvui l  juni

GFT

MAANDAG   4
D I N S D A G    5
WOENSDAG  6
DONDERDAG   7
VRIJDAG     8
ZATERDAG   9

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    11
DINSDAG    12
WOENSDAG  13
DONDERDAG   14
VRIJDAG      15
ZATERDAG   16

Ophaling huisvui l  juni

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

Onze website heeft een update gehad die de ge-
bruikservaring moet vereenvoudigen. Vooral de mo-

biele bezoekers zulen het merken. Nu staat ook bij de 
mobiele weergave het meest recente bericht bovenaan.

Dat was in het verleden niet noodzakelijk het geval. Naast 
onze wekelijkse papieren uitgave, leest u op onze website berich-

ten, mededelingen en “kleine nieuwtjes” uit de regio. Foto’s, filmpjes, 
verslagen, het kan allemaal een plaatsje krijgen. Zaken waarvoor geen ruimte

vrij gemaakt kan worden in onze papieren uitgave, kunnen we hier mogelijk wel een plekje geven, 
ook als deze betrekking hebben op zaken die wel in de regio, maar buiten ons verspreidingsgebied 
plaats vinden.  De complete krant blijft uiteraard een jaar lang beschikbaar op onze website.  Elk 
bericht wordt eveneens doorgeplaatst naar onze Faceboekpagina, zodat u iets hoeft te missen!

VERNIEUWDE 
BLOGWEBSITE

DAGELIJKS 
UPDATES

www.brasschaatsefilm.com
Volg ons ook op Facebook

JONGE SOLISTEN WELKOM
OP 5de EDITIE BRASSCHAAT KLASSIEK

Brasschaat Klassiek en artistiek directeur Robert Groslot willen bij de volgende editie jong talent (- 15 
jaar) de kans geven om op te treden met The Groslot Gala Orchestra.  Jonge solisten die deze bui-
tenkans willen grijpen sturen voor eind november per mail een video met een instrumentale uitvoering 
naar jongesolist@brasschaatklassiek.be. Alle klassieke instrumenten zijn welkom. De maestro zal de 
ingezonden stukken beoordelen en enkele jonge musici selecteren die in december zullen uitgenodigd 
worden voor een auditie. De geselecteerde jonge kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd. 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 muziek-
avonden en heeft de bedoeling van de lustrumeditie iets speciaals te maken.  Het initiatief met de jonge 
solisten kadert reeds in deze plannen.
De online ticketverkoop voor Brasschaat Klassiek 2018 is open en te bereiken via www.brasschaatklas-
siek.be. Brasschaat Klassiek is een organisatie van 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: wandelticket: € 10,00; gereserveerde stoel: € 20,00; Silver VIP: € 40,00.  
Reservatie via www.brasschaatklassiek.be of telefonisch via 070 345 345.
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SUPER
VOORWAARDEN

Bezoek onze nieuwe showroom
Specialiteit jong gebruikte 

Mercedes personenwagens.
Alle modellen jahreswagens 

op stock of 
op bestelling leverbaar.

GLE 250 D 

€ 56.750

PORSCHE BOXSTER 

€ 45.500

B 180 BENZINE 

 € 26.950

A KLASSE 180 BENZINE 

     € 26.000

GLA 180 D, 200 D, 220 D GLE 350 D COUPE  

€ 59.900

GLK 200 CDI 

€ 23.500

DIVERSE SPRINTERS  
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INTERHAUS TOTAALINRICHTING staat reeds meer dan 40 jaar garant 
voor kwaliteit en service.  

Particulieren, bedrijven en architecten kunnen bij Interhaus terecht voor:
 - Kasten en meubels op maat voor keuken, badkamer, woonkamer,
  slaapkamer, dressing, kantoor,…
 - Binnendeuren, tafels op maat, …
 - Alle Gyprocwerken
 - Schilderwerken en raamgarniering

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

E: info@interhaus.be

LAAT TIJDIG UW 

VERWARMINGSKETEL 

ONDERHOUDEN 

EN NAZIEN

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

3 LEUKE ACTIVITEITEN ROND HET VLIEGVELD OP 10 JUNI
1) Aan de Aëroclub en op het vliegveld: Retro Rumble ‘Retro Rumble’: 
Gloednieuw jaarlijks Retro-Feest op de Aeroclub (luchthaven) van 
Brasschaat Wat mag je verwachten? (van 11u tot 18u): - Retro- en 
handmade markt (50 tot 80 standhouders) - Wheels: ism diverse boeiend evenement om de geschiedenis van de Belgische troepen in 

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Part. zoekt te koop open 
of halfopen bouw kortbij 
centr. Brass. 0486/891 
413

Te huur:  Mar iaburg 
Kap 408. Modern app. 
2V-2slpk-gr. liv. + Ing. kkn 
+ berg. € 685 + €15. Onm. 
besch. Bel. 03/605 90 01

Vrouw zoekt  werk , 
schoonmaken, strijk, ko-
ken. 0491/891 230

Alle schilderw. binnen en 
buiten dr Poolse mann. 
0496/084 168 of 0496/637 
978

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

03 653 52 90


