
Dr. Roosensplein 11 • Brasschaat • Tel. 03-651 32 34 • Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren • Juniors

  

ZOMERSOLDEN

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88 

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

Wij zijn met vakantie 
vanaf 13/7 t.e.m. 6/8

B r e d a b a a n  3 5 8  -  2 9 3 0  B r a s s c h a a t
Tel .  03/651 83 71 -  Fax.  03/651 95 28

63e Jaargang       Nr. 27      4 juli 2018
LAATSTE FILM - VOLGENDE EDITIE OP 8/8/2018

GRATIS
SCHATTING

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

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

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

Mariaburg - Brasschaat

3 COUPONS HALEN 2 BETALEN
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

KOM 

LANGS

Paul Van der Auwera

Ook wij hebben
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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

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 ???

de start met toch wel torenhoge am-
bities. Bij die ambities was sowieso 

aangeduid. Na een sterk zwemnum-
mer (52 min 06 sec) in de Middel-
landse Zee begon hij aan het lood-

een klim van een 20-tal kilometer. 

Age Group en hij zou deze plaats niet 

begint hij aan de afsluitende mara-
thon en kon er gewerkt worden aan 
de 2de ambitie, namelijk de marathon 

56 min 33 sec. David begon tijdens 
het looponderdeel ook verder op te schuiven in de algemene 
rangschikking en hij stak ook nog enkele prof atleten voorbij. Da-

TRINITY TRIATHLON TEAM
Weekend van 23 en 24 juni 2018

Dit weekend stond voor het Trinity Elite Team 2 belangrijke 
wedstrijden op het programma. Op zondagochtend startte de 
IM triathlon van Nice en ‘s middags werd het startschot gege-

Brasschaat. Na 2 groepjes begon Bart “Barry” Schrooyen aan 

-
deel. Alles zou beslecht worden tijdens het loopnummer. Barry 
kwam onmiddellijk in zijn ritme en kon zo druk blijven zetten op 

atleet voorbijsteken (Adam Lambrechts). Barry bleef beuken en 
kwam ook dichter op Bert Jammaer en Lander Dircken. Bij het 
ingaan van de laatste loopronde had Barry nog 50 sec achter-

zucht 4de achter Alexis Krug, Bert Jammaer en Lander Dircken. 

BRASSCHAAT
AVONDMARKT
ARMAND REUSENSPLEIN

VRIJ. 20 JULI
VAN 17.00U TOT 22.00U

WWW.ANTWERPSEMARKTEN.BE

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

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Alle graafwerken: met mi-
nigraafmachine, greppels, 
voor nutsvoorziening, uit 
doen hagen, struiken, enz. 
0474/204 607

Opruimen van huizen, 
appart.,  garage, enz. 
Kleine afbraakwerken. 
0474/204 607

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

Op maat maken van 
alle uurwerkbanden

0497 62 15 62 
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BOBO Fashion  •  damesmode  •  maat 36 - 46
Bredabaan 832  •  Brasschaat  •  Tel. 03 663 83 63

Open van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur & op afspraak

www.bobofashion.be                                             BOBO  Fashion

F A S H I O N
Voel je goed !

Zomersolden
Mooie keuze kleedjes en broeken (Brax) met perfecte pasvorm

Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35
Giovane Brasschaat

Open dinsdag t/m zaterdag: 10 tot 18u. 

SUPER SUMMER SALES

Easy to wear, easy to love

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
Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht, Belgiëlei 49-53, 
2018Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
tel.: 03 285 51 11,e-mail:info@argenta.be,website:www.argenta.be.
*Kredietvorm: lening op afbetaling op basis van het Wetboek Economisch Recht 
Boek VII. Kredietgever: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwer-
pen, btw BE0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Onder voor-
behoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.

Klantvriendelijkste bedrijf 
van het westelijk halfrond

KEUKENS - KASTEN OP MAAT
Bredabaan 792 - Brasschaat

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat
 03 663 57 25 - info@electroquirijnen.be

WKF 311 WPS
• 8kg
• 1400 tpm

• Startuitstel en resttijd

TCE 530 WP
• 8kg
• Warmtepomp
• Softcare
• PerfectDry & Ecodry
• Startuitstel en resttijd

€ 1099

€ 999

€ 1249

€ 1049

Complete C3 Limited Edition PowerLine
• Label C C A A
• 890 W

• Currygeel
€ 219

€ 199

SOLDEN

Solden geldig tot 31/07/2018

Ik z.w. gep., schild., la-
min., tuinw. m. erv. € 13 
p.u. 0492/148 886

Te huur: garage, De To-
mermaat 46. Vrij vanaf 1 
augustus € 75 per maand.
Tel. 0475 822 502

Ik zoek werk als poets-
vrouw, babysitter, strijken. 
Heb referenties. Fernanda 
0473/797 185 

Zwembad vuil, producten 
bestellen, poolboy bellen. 
Gsm: 0495/515 033
 
Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446

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

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

Vrouw zoekt schoon-
maakw. strijk, rest. e.a. 
huish. werk. 0493/806 412

1 oorbel nodig of kwijt? 
100 modellen in stock

Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 4 juli
Dagsoep - Koude pasta salade 

Donderd. 5 juli
Dagsoep - Gefruite pladijsreep-

Vrijdag 6 juli
Dagsoep - Kotelet Archiduc, 

Maandag 9 juli
Dagsoep - Pasta met mosseltjes

Woensd. 11 juli
Dagsoep - Vlaamse stoverij met 

Donderd. 12 juli

gebakken aardappeltjes - Des-

Vrijdag 13 juli
Dagsoep - Vol au vent van 

Maandag 16 juli
Dagsoep - Fish steaks, 

tartaresaus, spinaziepuree

Woensd. 18 juli
Dagsoep - Kip Marengo 

Donderd. 19 juli
Dagsoep - Balletjes in 

pepersaus, frietjes, witloofsla  

Vrijdag 20 juli
Dagsoep - Lasagne met zalm - 

Maandag 23 juli
Dagsoep - Blinde vink, champig-
nonsaus, gebakken aardappel-

Woensd. 25 juli
Dagsoep - Hongaarse goulash 
met Belgische friet - Dessert 

Donderd. 26 juli
Dagsoep - Nasi Goreng met 

Vrijdag 27 juli
Dagsoep - Gentse Waterzooi met 

Maandag 30 juli
Dagsoep - Macaroni met ham en 

Woensd. 1 augustus
Dagsoep - Vispannetje met prei 

Donderd. 2 augustus
Dagsoep - Kalkoen met sinaas-
appelsaus, kroketten - Dessert 

Vrijdag 3 augustus
Dagsoep - Balletjes met krieken, 

romige puree  

Maandag 6 augustus

erwtjes, gebakken aardappelen 

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.

Gediplomeerd verpleegkundige geeft professionele massage

Mijn naam is Véronique Van Hoof 
praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11

T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be
Nieuwe website: www.massagevanuitmijnhart.be

De praktijk is open, voor mobiele 
en minder mobiele klanten,
Voor grote sportliefhebbers 
en minder sportievelingen.

Voor jong en oud.
Maar voor iedereen groen, 
rust en privacy verzekerd.

RAAMCOMFORT ZONWERING

Bel of mail voor een gratis offerte
Rudi 0495108937   info@raamcomfort.be   Wim 0472-922464

ACTIEWEKEN SOMFY
5 jaar garantie

Rolluiken: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis led spots

Zonnetenten: gratis motor

op 2 sept. 2018
kunstenaarsdorp
Deelname gratis,

aanmelden op
0497 62 15 62 

Tuinwerk en klusjes: 
0486/797 441

Lieve dame v. 45j. komt 
naar je toe voor gezel-
schap. 0493/146 201

Fiets te koop. Bellen na 6 
uur. Tel. 03/651 26 58

MW bvba Poolse mensen 
kl. en gr. renovatiewerken. 
0483/159 938

Schilderen gypr. Lamin. 
all, sort., bezet., schilderkl. 

Wel 50 tinten
gekleurde briljanten

Zeer interessante
aanbieding. Kom vrijblij-
vend een kijkje nemen.

Reeds vanaf € 100 
Augustijnslei 10 over Post

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

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM

4-DELIGE CURSUS BLOEMSCHIK-
KEN. Data: 18/09---16/10---20/11 
en18/12. De cursus gaat door in “Ons 
Middelheem” om 19h30.
Inschrijven bij José Stessels-Driesen 
, Prins Kavellei 104. Tel.03/651.47.28
4-DELIGE CURSUS BREICAFÉ   
2018 Data: 27/09 -25/10 - 29/11 
en20/12. De lessen gaan door in 
“Ons Middelheem” van19h30 tot 
22h00. Inschrijven bij Christel Claes 
, Bredestraat 40. Tel. 03/651.65.72 - 
0496 69 38 39.
4-DELIGE CURSUS NAAI-SA-
LON  2018 Data: 6/09 - 4/10 - 22/11 
en 6/12. De lessen gaan door in 
“Ons Middelheem” van 19h30 tot 
22h30. Inschrijven bij Annie Van 
de Velde, Peter Benoitlei 69.  Tel. 
03/652.03.746-DELIGE CURSUS 
BEZIGE BIJTJES   2018 Data: 11/09 
-25/09 - 9/10 - 23/10 - 6/11 en20/11. 
De lessen gaan door in het VTL lokaal 
van 08h30 tot 12h00. Inschrijven bij 
Frieda, Bresseleers Hofstraat 48
Tel. 03/651.58.82
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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

De Lions Club Antwerpen Moerland schonk in totaal 16.676 euro 
aan goede doelen. CODA vzw, Moeders voor Moeders, Meander 
Zorgboerderij en de vzw Ujeli Care Cantre kregen elk een mooie 
som. De vzw Ujeli Care Centre zet zich in voor gratis kwalitatieve 
eerstelijnsgezondheidszorg voor kansarme kinderen in en rond de 
Nepalese stad Pokhara. De vrijwilligersorganisatie wordt beheerd 
door een groep jonge artsen en verpleegkundigen. De Lions Club 
verzamelen fondsen door het organiseren van drie grote activi-
teiten: het golftornooi, het Perronnekesfeest en de textielslag.

LIONS CLUB ANTWERPEN 
MOERLAND SCHENKT € 16.676

Wij kopen uw eigendom !

0475/214 393  -  0475/763 627

GEZOCHT: (project)gronden en 

te renoveren woningen. 

Komt uw eigendom in aanmerking?

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

Goud terug goedkoop 
maar niet voor lang meer

bevoorraad u nu!
Augustijnslei 10 over post

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
0497-62 15 62

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
Alg. bezett ingswer-
ken, binn. en buit., Gsm 
0496/873 461
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Kloosterstraat 22 • 2180 Ekeren • 03/541 19 72 • www.vandijckelektro.be

GROOT EN KLEIN 
ELEKTRO
BEELD & GELUID
TELECOM

WK PROMO 
Panasonic OLED TV TX-55EZ950 

aan €1699
...en vele anderen!

EIGEN HERSTELDIENST
Eigen parking • gesloten op maandag

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

Gevraagd:

KLUSJESMAN
in bijverdienste

ook gepen-
sioneerde
bvba De Karweiman

0486/393 468

Trefpunt Okra 
Brasschaat Driehoek
Bij het begin van het verlof 
nodigen wij U uit op onze 

vijfde Volksspelen voor jong 
en oud Woensdag 4 juli 

2018 te 14.00 
Okra lokaal Drieheem 
Rerum novarumlei 47.

Inschrijven ter plaatse aan 
1 euro. Voor de kinderen 
een gratis drankje en een 

mooie prijs
Iedereen welkom! 

Kom meedoen! Lekker actief

Te koop: Bouwgrond 
500m² 9m Br. Hoge Kaart. 
0479/232 906

Te huur: App. in villa wo-
ning woning cent; Brass. 
2 slpk 1 V. liv., open kk., 
bad, douche, dubb. lav. 
Bez; na afspr. Huurprijs € 
695 + kost. gar. apart mog. 
0497/197 575

Te huur app 2de verd. 
Meeslaan 3 Brasschaat 2 
slpk- terras achter, balkon 
vooraan, vrij, 675€ tel 
0470/313126

Gezelschapsdame met 
ervaring zoekt bejaard 
persoon ,  omgev ing 
Wuustwezel. 0473895791

vtbKultuur - Flandria-
boottocht

Dinsdag 24 juli 2018, 12.00 
u, Kattendijkdok-Oostkaai 22, 
Antwerpen
De haven van Antwerpen is 
al sinds de middeleeuwen 
een onmisbare schakel in de 
wereldhandel. In acht eeuwen 
tijd ontwikkelde de haven zich 
van bescheiden rivierhaven 
tot een van de toonaange-
vende wereldhavens. Met 
een oppervlakte van 12068 
hectare of 16900 voetbalvel-
den beschikt Antwerpen over 
het grootste havengebied 
ter wereld. Vandaag werken 
150.000 mensen verder aan 
dit succesverhaal en zetten 
zich samen in voor een welva-
rende en duurzame toekomst 
voor de Antwerpse haven 
én haar omgeving! Tijdens 
deze Flandria rondvaart van 
2.45 u leer je de Haven van 
Antwerpen van een andere 
kant kennen. Letterlijk. Begin 
maar al te genieten van “The 
best of Antwerp by boat”. We 
vertrekken om 12.00 u aan 
Kattendijkdok-Oostkaai 22, 
2000 Antwerpen (op wandel-
afstand van de Londenbrug, 
het MAS en het Red Star 
Museum).
Kostprijs: € 20,00 voor leden; 
€ 25,00 voor niet-leden. Opti-
oneel is een “Captains brood-

vermelden bij inschrijving).
Vervoer: Wie moeilijk ter 
plaatse raakt, mag het laten 
weten en dan zorgt het be-
stuur van vtbKultuur Bras-
schaat voor vervoer.
Inschrijvingen/inlichtingen via:
- een e-mail aan brasschaat@
vtbkultuur.be;
- een telefoontje naar: 03 651 
42 13 of 0476 45 20 43;
- via deze link naar onze web-
site: http://www.vtbkultuur.be/
brasschaat .

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, hagen, bo-

534

Verwijderen van bamboe, 
coniferen, hagen. Gr. of-
ferte. 0487/715 534

Goedkoop vellen van bo-
men ook moeilijke bomen. 
0487/715 534

Opladen en afvoeren van 
tuin afval met container. 
0487/715 534

Poolse mannen zoeken 
werk. Kl. en gr. renovatiew. 
€20 p.u. 0484/982 665

1 oorbel nodig of kwijt? 
100 modellen in stock

Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77
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Erevoorzitter Berre van Deuren helpt reeds vele jaren mee aan 
de dorpsdag van Brasschaat. Eén van zijn leukste herinnerin-
gen is die van 15 jaar geleden. De dorpsdag stond toen in teken 
van de verjaardag van het militair domein van Brasschaat. Op 
de dorpsdag was er een militaire parade en er was zelfs een 
tank die toen over de Bredabaan reed.
De militairen hadden deze tank van speciaal rubberen ban-
den  voorzien zodat de tank veilig en vlot over de baan kon 
rijden. Berre van Deuren was toen schepen en voorzitter van 
het Dorpsdagcomité. Hij mocht de dorpsdag mee inhuldigen op 
de tank en voelde zich even de bevrijder van Brasschaat. Na 
de rit werd hij toen verwelkomd door toenmalig Miss Belgium 

twee elkaar terug na 15 jaar. Het was een leuk weerzien en 
samen blikten ze terug op dit mooie moment.

EEN BLIJ WEERZIEN NA 15 
JAAR: BERRE VAN DEUREN 

EN MISS.
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Absolute Service werft aan! Wij zoeken professionele huishoudhulpen.
Wij bieden de BESTE voorwaarden in de sector! Hoger uurloon én bedrijfswagen vanaf 32u per week

Absolute Service is een dienstenchequebedrijf in de regio rond Antwerpen. Als professionele huishoudhulp ga je eenmaal of meerdere keren 
per week langs bij een aantal vaste klanten. Tot jouw takenpakket behoren poetsen, koken, wassen, strijken en boodschappen doen. 
Wij bieden: een hoger loon dan wat gebruikelijk is in de sector, een eigen bedrijfswagen, ook voor privégebruik, werkkledij of werkkle-
dij-vergoeding, transportvergoeding, afwisselend werk met dienstencheques, vaste klanten in uw buurt, een flexibel uurrooster, op maat van 
je persoonlijke situatie
Wij vragen: een passie voor huishoudelijk werk, discretie en betrouwbaarheid, zelfstandig kunnen werken

Interesse? Aarzel niet langer en contacteer ons! Wie weet word jij onze nieuwe VIP-collega!

Absolute Service - Stationsstraat 36 - 2950 Kapellen - 03 317 04 70 - www.absoluteservice.be - info@absoluteservice.be

Van der Steen
Bredabaan 753
2930 BRASSCHAAT
03/651.68.87

Wij zijn dringend op zoek naar een ateliermedewerker om ons team 
te vervoegen

 • GEEN ERVARING VEREIST, wel een goede motivatie en de wil
  om bij te leren;

 • m/v;

 • 38 u;

 • Goede kennis Nederlands;

Enkel gemotiveerde en werkwillige kandidaten kunnen hun CV mailen 
naar: contact@orthovds.be

of per post:
 Orthopedie Van der Steen
 Bredabaan 753, 2930 BRASSCHAAT

SINDS 1926BRASSCHAAT

Betrouwbaar vakmanschap 
sinds 1926

Vlaanderen krijgt een andere 
gassoort. Indien uw kachel of 
gashaard jonger is dan 12 jaar 
hoeft u zich geen zorgen te ma-
ken. Oudere toestellen moeten 
echter aangepast of zouden zelfs 
best vervangen worden.
Volders, uw kachel en haarden 
specialist sinds 1926, komt uw 
toestel gratis controleren en u 
adviseren. Zonder verplichting, 
maar indien nuttig, geven we op 
dat moment
uw gaskachel of inbouwhaard 
een professionele onderhouds-
beurt aan het voordeel tarief van 
€ 60 + BTW.

Bel voor uw afspraak op 

0472 720 721
Deze actie loopt tot eind september 
en is gereserveerd voor de bedelings-
zone van BF.

Campus Coppens wordt verder ontwikkeld
Brasschaat is op zoek naar een private partner of een vereniging van private partners om een 
terrein van 7 655m2 op de site van Campus Coppens verder te ontwikkelen en uit te baten aan 
de hand van een erfpachtovereenkomst. Daarom wordt op donderdag 28 juni om 9 uur een 
plaatsbezoek met toelichting georganiseerd voor potentiële kandidaten.  
Bij de ontwikkeling van het terrein moeten kandidaten zeker rekening houden met zorgvuldig 
ruimtegebruik, ruimtelijke inpassing in de omgeving, kwalitatieve inrichting van het openbaar 
domein en CO2-neutraliteit. 
“We willen ook kansen geven aan schrijnwerkers, loodgieters en andere kleine Brasschaatse 
zelfstandige ondernemingen om zich te vestigen op de Campus Coppens en mee te schrijven 
aan het duurzame verhaal.”, stelt schepen van publieke ruimte Dirk de Kort. 
Naast het bedrag van de voorgestelde erfpachtvergoeding, zijn ook andere criteria van groot 
belang voor het gemeentebestuur. Zo zal er gekeken worden naar algemene projectorganisatie, 

de concrete invulling van het duurzaamheidsconcept.
Naast de ontwikkeling van de projectzone, staat de kandidaat ook in voor de uitbating ervan. 
Daarom moet de kandidaat een samenwerkingsverband aangaan met het gemeentebestuur. 
“Recentelijk werd ook het zonaal kantoor van de Zone Rand van de brandweer gevestigd op de 
Coppens Campus.  De aanwezigheid van het kloppend hart van de hulpverleningszone op deze 
plek bewijst de aantrekkelijkheid van de site.”, zegt waarnemend burgemeester Koen Verberck. 
meer info
Alle voorstellen moeten ingediend worden ten laatste tegen 11 september om 11 uur. 

en het indienen van een geldige kandidatuur kan je raadplegen op www.brasschaat.be of kan 
je opvragen bij de dienst administratie patrimoniumbeheer, Bredabaan 182 (vanaf 26 juni 2018: 
Verhoevenlei 11),  patrimonium@brasschaat.be , T 03 650 02 60.

Computer probl. ik kom 
a. huis herst.; Sneldienst 
0496/383 015.  Verk. 
comp. o.m.

Heb je graag lange mooie 
gelnagels, Ik kom aan huis. 
0484/304 505 Suzanna

Te huur HOB gezellig ew 
instapklaar! 2 slpks, eiken 
keuken met toestellen, 
badk ligbad, cv op gas, 
dubb. beglazing, super 
geïsoleerd nw 2016, in-
gemaakte kasten & alle 
verlichting incl., kl., kelder, 
terras, tuinhuis en tuin 
244m². Rustige straat, 
centraal bi j  Centrum, 
300m van Klina. Kenis-
lei 54 Brasschaat (vrij 
01/01/2018), €895/mnd, 
Tel. 0478/395 005

Last minute! De Haan: 
kamer te huur in stijlvol 
huis voor korte periode. 
Max. 2 volw., nt rkrs. Tf. 
0476422692 

Vermist! Gecastreerde 
en gechipte kater Loke! 
0486384141 

Geen vakantie?
Kom gerust langs en 
maak hier een echte 

ontdekkingsreis
P. v.d. Auwera - over Post 

of bel 0497 62 15 62

Student zoekt werk, alle 
soorten v. werk. 0466/266 
018

Garage verkoop: Kinder-
kledij, speelgoed. Beem-
denstr. 53. 7 en 14 juli van 
10u tot 17 uur.

Op maat maken van 
alle uurwerkbanden

0497 62 15 62 
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Kleinschalig, persoonlijk en professioneel 
zijn de kenmerken van trimsalon 
hoghebome. Een plek waar u uw hond, 
groot of klein, in vertrouwen naartoe kan 
brengen voor een complete behandeling. 
Uw hond wordt getrimd volgens de 
rasstandaard of naar uw eigen wens. 
Bij uw eerste afspraak krijgt u 
een welkomstgeschenk!  

  
 

  

trimsalon  
hoghebome

trimsalon en

vakantieopvang!

Canadezenlaan 140 - 2920 Heide (Kalmthout)

03 315 10 77 - 0498 56 67 38

info@trimsalon-hoghebome.be - www.trimsalon-hoghebome.be

Ben je een geboren coach? Vind je het een leuke uit-
daging om je maatschappelijk engagement te combi-
neren met ondernemerschap? Zoek je bovendien een

omgeving? Dan ben jij de geknipte persoon om ons team 
te versterken! Wij zijn op zoek naar een teamcoach.

aralea werft aan:

teamcoach

Als teamcoach sta je in voor de ondersteuning van twee teams 
(groen en/of verhardingen). Elk van deze teams is samengesteld uit 
een 5-tal werkbegeleiders en een 40-tal doelgroepmedewerkers.

Onder je verantwoordelijkheid valt:
• Het coachen van twee teams en van de individuele teamleden.
 Je bent verantwoordelijk voor de van 2 teams.
 Deze verantwoordelijkheid omvat het opvolgen signaleren en in-

• Het versterken van de teams op vlak van 

• Het bewaken en uitdragen van onze missie en visie.
• Het uitwerken van interne processen en het implementeren 
 hiervan.
• Het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen op vlak

 werkerstevredenheid.
• Het opvolgen van het leertraject van individuele medewerkers

 sprekken met de werkbegeleiders.

 teams, de ondersteunende diensten en het management.
 Je bent de verbindende schakel voor de teams die jij coacht.

dien je te beschikken?
 Je bent een geboren coach. Je begeleidt teams (groepsgericht

 dacht voor de doelgroepmedewerkers binnen het maatwerk.

 richt en beschikt over een goed helikopteroverzicht.
 Je hebt een Bachelordiploma of relevante ervaring op vlak van

 coaching en het begeleiden van teamprocessen

 verhardingen (dit is een meerwaarde, geen must)

 en een uitgebreide kennis van Excel

 
Aralea is een maatwerkbedrijf, gelegen in Brasschaat. Dit wil zeg-
gen dat we tewerkstelling aanbieden aan mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Onze corebusiness is buitenwerk. Zo zijn we 

in alle soorten verhardingswerken, en hebben we binnen onze 
werking ook kinderboerderij Mikerf. Je komt bij ons terecht in een 

omgeving, beladen met maatschappelijk engagement en een na-
venant aantrekkelijke verloning (PC 327 Sociale werkplaatsen) en 
extralegale voordelen.

Ga zeker ook eens kijken op onze website  en op de 
Facebookpagina van ‘ ’!

Zin om deel uit te maken van ons team?
Stuur je kandidatuur en CV uiterlijk op 20 juli 2018 naar

De gemeente Brasschaat werkt samen met het Regionaal Landschap en de 
omliggende gemeenten aan de trajecten rond de Antitankgracht.

Regionaal Landschap Voorkempen werkt momenteel samen met Brasschaat en de omliggende gemeenten aan 
het antitankkanaal dossier. Dirk de Kort, Eerste Schepen Brasschaat: “We willen op deze manier bijdragen aan 

komst omtrent het onderhoud van recreatieve paden waar ook de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie 

de bemerkingen van lokale besturen en burgers. De groendienst kreeg de opdracht om overhangend groen te 
verwijderen van de paden. Vanwege de grootschaligheid van de werken die zullen plaatsvinden, werd eveneens 
een terreinevaluatie gepland. Dit om een zo klein mogelijke impact te verzekeren voor de aanwezige fauna en 

kan worden aangepakt.

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

ACTIE
ZONNE-
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Wij blijven gewoon geopend tijdens 
de vakantieperiode, ook tijdens het bouwverlof!
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Coiffure Van Laere
exclusive for

INTENS HYDRATING MASK 
hydrateert tot diep in de haarvezels,

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
handgemaakte schoenen en riemen

Nieuw te Wuustwezel

Akkerveken 3 • 2990 Wuustwezel • tel. 0495 573 875

opent

Pop-Up Bio winkel
Met biologisch vlees, groenten, fruit, melk- en zuivelproducten,

droogwaren, vegetarische en glutenvrije producten.

Iedereen welkom vanaf 22 juni in onze Pop-Up winkel op onze boerderij

Open: maandag tot vrijdag van 09.00u tot 18.00u - Zaterdag van 09.00u tot 16.00uur

Alpha Heating
haarden & interieur

vacature:
INSTALLATEUR HAARDEN (M/V)

WELVERDIENDE ERERONDE VOOR DE 
‘SPRING OP JE FIETS’ FINALISTEN
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www.thedress.be

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 26 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Dienstencentra Brasschaat
Onze dienstencentra zijn gesloten op 11 en 21 juli. Restaurant 

Vlaanderen”: er zijn heel veel activiteiten tijdens de elfdaagse!
Kijk zeker ook in het DC-nieuws voor de vakantieactiviteiten 

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

jes zonder alcohol

Dienstencentrum Vesalius

tussen 9 en 17 uur.

plaatse reserveren.

voorhand inschrijven.

hand inschrijven.

worden aangepaste prijzen voorzien.

voorhand inschrijven.

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 

er daarna op los…We willen winnen !!

de zege: gezonde hapjes en drankjes

prijsuitreiking winnende locatie

RAAMCOMFORT ZONWERING

Bel of mail voor een gratis offerte
Rudi 0495108937   info@raamcomfort.be   Wim 0472-922464

ACTIEWEKEN SOMFY
5 jaar garantie

Rolluiken: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis led spots

Zonnetenten: gratis motor

vtbKultuur Brasschaat Flandria-boottocht

Benieuwd naar wat Brasschaat allemaal te bieden heeft?

CD&V Brasschaat organiseert  door verschillende wijken en zet zo 
leuke en interessante plekjes in de kijker, met een woordje uitleg. Ideaal voor nieuwe 

inwoners, maar ook echte Brasschatenaren kunnen hier nog wat ontdekken. 

we langs de Remise, het mooie park, het open gezondheidshuis van Rotonde, 

Leer Brasschaat
al fietsend kennen!



1. Jan Jambon  
VEILIGHEID
Na vier jaar ministerschap 
heb ik wel een idee over 
hoe je een gemeente als 
ons geliefde Brasschaat 
veilig kunt maken, en 
vooral houden.  
Brasschaat ligt vlakbij de 
landsgrens, en dan weet 
je dat je moet oplettten 
voor criminele bendes die 
in de grensstreek hun slag 
proberen te slaan
Als burgemeester heb je 

voldoende tools in handen om ervoor te zorgen dat cri-
minele bendes zich niet in lokaal weefsel nestelen. Maar 
dat vraagt alertheid en krachtdadigheid. In Brasschaat 
kan en mag er geen plaats zijn voor overlast. Laten 
we de nieuwe technologieën (zoals ANPR-camera’s) 
slim inzetten om onze gemeente leefbaar te houden.

BRASSCHAAT KIEST OP 14 OKTOBER EN DIT ZIJN DE KOPSTUKKEN
3. Koen Verberck
Mobiliteit blijft dé uitda-
ging. Fiets en auto heb-
ben elk hun waarde en 
hun plaats.  Op die basis 
investeren we in alle no-
dige infrastructuur, zodat 
ze perfect samen kunnen 
op het gepaste moment.  
Maar een tram naar en 
door Brasschaat hoort 
daar absoluut niet bij.

2. Goele Fonteyn
Met het project Kaart 
en het RUP Rustoord 
kiezen we voor het bre-
de-school-concept, een 
multifunctionele benutting 
van lokalen en sportinfra-
structuur, betaalbaar wo-
nen in een groene omge-
ving, een nieuwe locatie 
voor Chiro Kaart en het 
behoud van de functie van 
Berkenhof.

DE
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1. Dirk de Kort
Wij willen samen voluit 
gaan voor meer levens-
kwaliteit in Brasschaat. 
Denk daarbij aan zorg-
buurten waar mensen 
meer contact hebben 
met elkaar. Zo kun-
nen we samen de een-
zaamheid bestrijden. 
Onze scholen willen 
we omvormen tot ont-
moetingsplekken voor 
de wijk. Door de scho-
len na de uren open te 

stellen voor de buurt krijg je netwerkscholen waar 
iedereen komt spelen, sporten, ... We willen ook 
inzetten op duurzame mobiliteit met Koning Fiets, 
hoogwaardig openbaar vervoer en deelfietsen, 
-scooters en -wagens. We zorgen voor een buurt 
op mensenmaat zodat we gemakkelijker onze wa-
gen kunnen laten staan en ons te voet of met de 
fiets in onze buurt kunnen verplaatsen – zeker in 
schoolomgevingen. Zo krijgen we ook schonere 
lucht. En dat draagt bij aan een betere gezondheid 
voor ieder van ons, voor onze kinderen en klein-
kinderen.

2. Shana Claessens
Wij geloven in een ver-
keersveilig Brasschaat 
waar je zoon of dochter 
met een gerust hart met de 

Schoolstraten kunnen een 
oplossing zijn, want hier 
worden auto’s  geweerd 
tijdens de ochtend- en 
avondspits bij de school. 
Ook meer dynamische ver-
keersborden op de juiste 
plaats, trajectcontroles en 

zorgen voor een veiliger verkeer. Een politiecontrole op 
de middelbare scholen leerde ons dat slechts 50% van 

jongere is het niet gemakkelijk om een woning te kopen 
in Brasschaat. Veel jongeren willen, na enkele jaren in 
de stad te wonen, terugkeren naar onze mooie park-
gemeente. Maar een geschikte én betaalbare woning 
vinden, is niet eenvoudig. Daarom moeten we meer 
inzetten op bescheiden woningen, zoals die in de Kor-
testraat. Kortom, wij willen een Brasschaat waar jong 
én oud zich thuis voelen.

3. Bob Geysen
Wij zetten ons in voor de 
sport en het verenigings-
leven in Brasschaat. Want 
vrijwilligers zijn het bindmid-
del voor een warme samen-
leving. We willen hen maxi-
maal ondersteunen: met 
de verdere uitbouw van de 
gemeentelijke uitleendienst 
en met een compensatiere-
geling voor verenigingen die 
hun accommodatie open-
stellen voor hun buurt. Bras-
schaat moet ernaar streven 

deren” te worden. Dat vraagt investeringen in veiligere 

aandacht voor vandalisme en diefstal. Daarnaast denk ik 

sen tijdens de werk- of schooluren. We willen wederzijds 

onze winkeliers vlot bereiken. Maar dit kan alleen door 
anders naar mobiliteit te kijken. We willen daarom inzet-
ten op elektrische deelwagens, de uitbouw van de buurt-
bus, koeriers vanuit sociale economie die met elektrische 

G
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. 1. Christophe
 Thomas
Gehuwd, vader van Mat-
thijs (20) en Kato (16), on-
dernemer. Gebeten door
de politieke microbe, ben 
ik al 25 jaar actief bij Open 
Vld. Sinds 2013 ben ik 
voorzitter van de Open 
Vld Brasschaat en straks 
lijsttrekker bij de gemeen-
teraadsverkiezingen. Zeer 
gemotiveerd om met ons 
sterk team naar de verkie-
zingen te gaan en daarna 

mee het beleid  gestalte te geven. Het gaat goed met 
Brasschaat, maar we zien nog ruimte voor verbetering. 

partner en zet o.a. in op communicatie, inspraak en 
participatie. Ook op vlak van beheer van het patrimo-
nium, denk maar aan het kasteel e.a., kan beter. Open 
Vld wil de handelskernen versterken en een positief on-
dernemersklimaat. De lokale economie brengt sfeer en 
dynamiek, zorgt voor lokale tewerkstelling in een we-
reld van uitdagingen op vlak van mobiliteit en work-life 
balans. Verkeersveiligheid, zeker voor schoolgaande 

hoog op de agenda !

2. Myriam
 Van Honste
Advocaat, gescheiden, 
moeder van 2 zonen van 
21 en 18 jaar. Al meer 
dan 23 jaar maakt zij deel 
uit van de gemeenteraad 
voor Open VLD. Tussen 
2006 en 2012 was zij 1e 
schepen bevoegd voor 
ruimtelijke ordening, huis-
vesting en mobiliteit en 
de interesse voor deze 
bevoegdheden is er nog 
steeds. Zowel op gebied 

van ruimtelijke ordening als mobiliteit staan ons nog 
grote uitdagingen te wachten. Nieuwe gezinsvormen, 
vergrijzing, invulling van grote domeinen,  leegstand , 

ten zien de verzoenen met onze “groene” gemeente. 
We moeten via een herziening van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan soepeler kunnen inspelen op 
die alsmaar snellere maatschappelijke veranderingen.  

professionelen, het beleid en de administratie moeten 
ertoe bijdragen dat Brasschaat ook in de toekomst aan-
genaam om te WONEN blijft.  GOED BELEID = GOED 
WONEN.

3. Barbara Ophoff
47, gehuwd met een 
ondernemer en moeder 
van 2 schoolgaande 
kinderen. Geboren en 
getogen in Brasschaat 
in een warm midden-
standsnest,  werkt ze 
samen met haar broer 
in de familiezaak op de 
Bredabaan in het cen-
trum.  Na 12 jaar ge-
meenteraadslid gelooft 
ze nog altijd in een ge-
zellig, sfeervol, groene 

en unieke gemeente. Haar interesse gaat vooral uit 
naar de lokale economie. Zowel handelaars,  kleine 
en grote ondernemers zorgen ervoor dat Brasschaat 
draaiende blijft. Het parkeerbeleid, -zowel voor au-

de bedrijven vragen meer aandacht en dialoog. Het 
kerkplein waar de wekelijkse markt staat zou groener 
en aangenamer kunnen gemaakt worden zonder af-
breuk te doen aan de hoognodige parkeerplaatsen.  
Brasschaat levendig houden voor zowel jonge gezin-
nen als ouderen. Er is nog veel te doen in ons Dorp 
en dat moeten we GEWOON DOEN met respect 
voor elke burger.

1. Steven Broos 
Hij is sinds kort adjunct 
directeur in Sint-Eduardus 
Merksem en al 12 jaar ge-
meenteraadslid.
Tramlijn 3 doortrekken naar
Brasschaat na een partici-
patief project met de Bras-
schaatse bevolking. Een 
snel en kwalitatief open-
baar vervoer is een duide-
lijk antwoord op de dichts-
libbende wegen. Een 
nieuw mobiliteitsplan wordt 
opgemaakt met aandacht 

voor alle vervoersmodi en het STOP-principe (invoeren 
van zone 30 per wijk in woonstraten).

2. Lisa Buysse
Zij is leerkracht in het GO! 
en lid van Groen.
Open ruimte is een kost-
baar goed in Brasschaat. 
Om deze te behouden zul-
len we de kernen verdich-
ten en de open ruimtes 
minstens behouden.

3. Kasper
 Vanpoucke
Hij studeert bestuurskun-
de en is lid van Sp.a
Aandacht voor een echt 
sociaal beleid met meer 
aandacht voor zorg, voor 
betaalbare woningen voor
alle generaties. Op beide 
terreinen moeten we als 
gemeente onze rol opne-
men.

1. Dimitri
 Hoegaerts
‘Een veilig Brasschaat’
Leefbaarheid en veilig-
heid zijn nog steeds de 
thema’s waarin onze 
partij een voortrekkers-
rol speelt en het verschil 
maakt. Zo verzetten wij 
ons in het verleden als 
eerste en enige partij 
tegen de komst van de 
tramlijn. Of pleitten wij 
om bewakingscamera’s 
op de invalswegen te 

plaatsen. Andere partijen volgden. Het is belangrijk 
dit thema op de politieke agenda in Brasschaat te 
houden, want criminaliteit beperkt zich niet tot de 
stad. De inbraakcijfers blijven bijvoorbeeld te hoog 
in onze gemeente. De mazen van het net moeten 
toe. Regelmatig worden proefballonnetjes opgelaten 
om politiezones te fuseren, vaak vanuit budgettaire 
overwegingen. De politiezones van Brasschaat en 
Schoten werken op verschillende vlakken samen en 
wij juichen een goede samenwerking toe, maar zij 
mag geen aanzet zijn tot een fusie. Wij zijn voor het 
behoud van Brasschaat als een aparte politiezone. 
Een fusie zou ten koste gaan van de bereikbaarheid 
en de dienstverlening door de politie.

2. Greet Verbert
‘Een ondernemend
Brasschaat’
Als lokale ondernemer vind
ik het belangrijk dat er vol-
doende ondersteuning is 
vanuit het gemeentebe-
stuur voor een sterke en 
verscheiden detailhandel. 
Daarbij is een goede en 
rechtstreekse communica-
tie nodig. Het is belangrijk 
dat de lokale middenstand 
het goed doet, want hij 
vormt mee het cement 

voor de sociale netwerken in de dorpskern en de wijken 
van Brasschaat. Het gemeentebestuur moet erover 
waken dat de overlevingskansen van de detailhandel in 
àlle wijken van Brasschaat gewaarborgd blijven. Daar 
het er niet op lijkt dat het wagengebruik de eerstkomen-
de jaren vlug zal dalen, zijn voldoende parkeerplaatsen 
onontbeerlijk voor de lokale handel. Zo mogen er geen 
parkeerplaatsen verdwijnen bij de mogelijke heraanleg 
rond het Dr. Roosensplein (omgeving gemeentehuis). 
De gemeentediensten moeten er mee op toezien dat 
de winkelstraten en -buurten er onberispelijk proper 
en goed onderhouden bijliggen. Ik ben voor de eerste 
maal kandidaat en wil in ieder geval over dit thema mijn 
steentje bijdragen.

3. Luc Van
 der Schoepen
‘Een sociaal Brasschaat’
Zes jaar geleden kreeg ik 
van de kiezer een man-
daat om de belangen 
van de Brasschaatenaar 
te verdedigen binnen de 
fractie van het Vlaams 
Belang. Ik werkte mee 
aan de vergroening van 
het gemeentelijk wagen-
park en de promotie van 
CNG. Bij sociaal onver-
antwoorde woningbouw 

in Het Leeg-Rietbeemden ging ik met mijn fractie op de 
rem staan. Ik deed voorstellen over speeltuigen voor 
mindervalide kinderen of een gebruiksvriendelijker con-
tainerpark. We verzetten ons tegen de komst van een 
asielcentrum. Kortom, constructieve oppositie met tast-
bare resultaten.  Brasschaat is een mooie erfenis uit 
het verleden en moet in de toekomst vooral zichzelf blij-
ven. Wie zich in Brasschaat komt vestigen, kiest voor 
een leefbare en groene randgemeente en niet voor 
de grijze betonnen stadsrand. Indien verkozen ijver ik 
voor een betere doorstroming doorheen de dorpskern, 
bushalten op maat van senioren en mindervaliden en 
verantwoorde betaalbare sociale woningbouw voor de 
Brasschaatenaar.

1. Jan De Lien
Meer dan 850 Brasscha-
tenaren vulden onze 
bevraging in. Naast het 
thema armoede en zorg 
kwam ook betaalbaar wo-
nen als één van de groot-
ste bezorgdheden van de 
Brasschatenaren naar 
voren. Alleenstaanden en 
gezinnen met een laag of 
gemiddeld inkomen heb-
ben het moeilijk om rond 
te komen na het betalen 
van de huur. De huurprij-

zen zijn torenhoog in Brasschaat en ook de aankoop 
van een woning blijft voor velen een droom. Er moet 
een sociaal woonbeleid komen in Brasschaat dat 
rekening houdt met alle Brasschatenaren. Daarvoor 
moet de gemeente zelf de regie stevig in handen 
nemen.  We willen dat Brasschaat geen gemeente-
gronden meer verkoopt of in handen geeft van pro-
jectontwikkelaars en bouwpromotoren. Anderzijds 
willen we dat Brasschaat een voortrekkersrol op zich 
neemt om de huurmarkt te reguleren en dat ze de 
bouw van bescheiden en sociale huurwoningen ver-
sneld aanpakt. We stellen ons volledige programma 

in zaal Born.

2. Sarah De Wit
Ondanks het feit  dat Bel-
gië bij de meest welva-
rende landen hoort, heeft 
het één van de hoogste 
percentages kinderar-
moede in heel Europa. 
In Vlaanderen leeft 1 op 
10 mensen met een ar-
moederisico. Wanneer 
we het woord armoede 
horen denken we meest-

ele aspect. We staan er 
niet bij stil niet dat leven 

in armoede een verstrekkende invloed heeft op zo-
veel andere levensdomeinen: gezondheid, onder-

is veel verdoken armoede, ook hier in Brasschaat. 
Dit is geen problematiek die met een paar simpele 
maatregelen uit de wereld geholpen zal worden. Ze 
vraagt om een veelzijdige, doorgedreven aanpak. In 
2013, na de geboorte van mijn dochtertje, besloot ik 
mij te engageren voor PVDA omdat ik mij plots heel 
erg bewust werd van de wereld waarin mijn kinde-
ren zullen opgroeien. Ik ijver voor een samenleving 
waarin elk kind evenveel waard is en gelijke kansen 

3. Rob Eeman
Betaalbare en kwaliteits-
volle zorg! Dat is wat ik 
wil voor al onze Bras-
schaatse rusthuisbewo-
ners. Onze zorgbehoe-
vende ouderen zijn geen
last, zij mogen geen kos-
tenfactor zijn. Zij heb-
ben heel hun leven bij-
gedragen en verdienen
goede zorgen.  Het open-
bare Rusthuis Vesalius
heeft hier een voor-
beeldfunctie. De ge-

meente zou haar verantwoordelijkheid moeten op-
nemen door het rusthuis terug zelf uit te baten en 
dit niet over te laten aan een bedrijf uit Antwerpen. 
Bezuinigingen op personeel en middelen brengt 
de zekerheid op goede zorg in het gedrang. Een 
rusthuisfactuur van meer dan 2000 euro kan men 
maandelijks niet ophoesten met een gemiddeld 
pensioen van 1200 euro. Een halvering van de fac-
tuur lijkt me eerlijker dan te gaan aankloppen bij de 
kinderen. Zorg voor ouderen belangt iedereen aan 
vroeg of laat. Daarom moeten we als gemeente 
durven investeren in zorg. Zodat we alle Brasscha-
tenaren een goede oude dag kunnen garanderen 
in de herfst van hun leven.
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 Gevers
Eksterlaan 6
Wij willen vetorecht 
voor de burgers als 
projecten van de partij-
en indruisen tegen het 
algemeen belang van 
de Brasschatenaren 
of tegen het algemeen 
belang van een wijk of 
buurt of straat.  Bras-
schaat is immers te 
groot zodat hoogdrin-
gend de wijken meer 

zelfbeschikkingsrecht nodig hebben.

1. Jan
 Sevenhans 
Prins Kavellei 128
Geen tram op de Breda-
baan in Brasschaat! En-
kel ondergronds kan de 
mobiliteit hersteld worden 
op de Bredabaan in Bras-
schaat. Ondergrondse 
bussen of ondergronds 
doorgaand verkeer.  Deze 
keuze kan enkel gemaakt 
worden in goed overleg 
met de verkeerspolitie en 
met een referendum zo-

dat de burgers ook mee kunnen beslissen.

2. Martine  
 Blancke
Martouginlei 7
Brasschaat Kaart wil ook 
een wekelijkse markt op 
het Kaartse Plein. Parke-
ren en mobiliteit is voor 
een markt wel zeer be-
langrijk en daarom kan 
een markt in elke wijk 
voor alle Brave Burgers 
een grote verbetering 
zijn.

De volgorde van de partijen is willekeurig en geheel in funtie van de lay-out!
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EEN ZOMERSE POP-UP IN KASTEEL WITHOF

VAN 1 JUNI TOT 30 SEPTEMBER

GROTE DRANKENKAART & FUNKY FOOD

LEUKE ACTIVITEITEN

VOETBAL OP GROOT SCHERM

GROTE TUIN OM TE RELAXEN EN TE SPELEN

G R A T I S  I N K O M
*

T H I S  S U M M E R

BREDABAAN 906, 2930 BRASSCHAAT

NIEUWITHOF.BE                03/435.17.98

*BEHALVE BIJ UITZENDING VAN DE MATCHEN VAN DE RODE DUIVELS

GEVRAAGD 
VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING 

MEESTERGAST
ERVAREN METSELAARS 

Telefonische sollicitaties op 0475/64 72 88 
of per mail op aerdenbouw@telenet.be

KLASSIEK IN HET PARK
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 Bras-
schaat. Organisator Klassiek in ’t Groen gaat dus opnieuw voor 
twee muziekavonden 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 Brasschaat 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.bras-
schaatklassiek.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: 
wandelticket: € 10,00; gereserveerde stoel: € 20,00; Silver VIP: € 
40,00. Reservatie vanaf 12 augustus 2017 via www.brasschaat-
klassiek.be of telefonisch via 070 345 345. Alle info via de website.

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
0497-62 15 62

Leegmaken van huizen 
bij sterfgevallen of verhui-
zing. Wij kopen v. inboe-
del en/of maken het leeg.
0492/822 180

KAARTLEGGER
uw toekomst
0472/883 227

Gevonden: ros-witte ka-
ter. Lieve, beetje schuwe 
poes. Volwassen en ge-
castreerd. Werd gevonden 
in de nacht v. 20 op 21 juni 
in de Augustijnslei. Rug 
en staart zijn volledig ros, 
pootjes en buikje wit. Alle 
inlichtingen: Modave M. 
0484/628 139. Augustijns-
lei 15 Brasschaat

Schilderen, bezetten, 
tuinw., klusjes. 0487/566 
652

Zingen voor 11 juli
In het kader van de 11-daag-
se Vlaanderen Feest! orga-
niseert Guldensporen Bras-
schaat een zangavond op 
zaterdag 7 juli om 20u in zaal 
Remise, Gemeentepark 3. 
Gratis inkom. Meer informa-
tie: Frederik Pieters: frederik.
pieters@telenet.be - 0486 
09 08 81

Epc/elektr. keuring ener-
gie-epc@telenet.be of 
0475/606 404

Goedkoop afbreken van 
uw tuinhuis, platenhok, 
enz. 0487/715 534

FONOPLATEN. Ik koop 
LP’s, maxisingles, dis-
co, soul, rock, jazz, 
house, 60-70-80. Be-
taal beste prijs! GSM 
0475/768 188

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

Man zoekt werk, schilde-
ren, laminat. 0488/591 112

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Alle weken iets
in aanbieding 

Kom eens kijken,
steeds de moeite bij
Paul v. d. Auwera

GROTE ROMMELMARKT TEN VOORDELE VAN
SAMANA  MTH BRASSCHAAT

parking Kerkedreef (achter kerk) - op zondag 16 september. Huurprijs € 3 per meter. Opbrengst 
stand voor standhouder, 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

www.houtenkinderspeeltuigen.be • Tel 0498/05.79.36

Prijs: € 1.145

KLIMTOREN

met 2 schommels + 

met echte klimstenen 
+ GRATIS PLAATSING.
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Roel 
Augustyns

Kwalitatief
juridisch advies
met een efficiënte en 
persoonlijke dossieropvolging
Roel.augustyns@vav-advocaten.be 
0476/97.61.51
Kantoor Brasschaat: De Caterslei 20 • Brasschaat
Kantoor Antwerpen: Leopoldplaats 10 • Antwerpen

• Contracten
• Handelsrecht
• Huurgeschillen
• Burgerlijk recht
• Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

• Invordering onbetaalde facturen
• Schuldbemiddeling
• Aannemings-bouwrecht
• Vastgoedrecht
• Personen- en familierecht

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)

Gezocht
Conciërgekoppel - inwonend 

(appartement met 2 slpk en garage ter beschikking op locatie) 
Locatie: Kontich.

Dame: Huishoudelijk werk: poetsen, strijken, enz.
Man: Klusjes, gras maaien, chauffeur, 

auto’s wassen, enz. (rijbewijs B)
Kunnen communiceren in Nederlands 

OF Frans is wenselijk.
Full-time vast contract (onbepaalde duur) 

voor beiden + andere voordelen.

Indien interesse: 
CV mailen naar info@helimo.be of telefoneren op 
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag tussen 14h 

en 16h naar Helimo 03/260 69 70

Op vrijdag 22 juni bereikten de 40 deelnemers van het inclusieve 
‘Wandel je Fit’ project de eindmeet van hun laatste wandeltocht: 
mensen met en zonder beperking legden samen op één dag 20 
kilometer te voet of met de rolstoel af door de Brasschaatse na-
tuur. Het was het slotstuk van 12 weken wandeltraining. In het 
dagcentrum van OLO vzw aan de Miksebaan ontvingen ze hun 
‘medaille’ uit handen van Brasschaats schepen van sport Adinda 

met een beperking begeleidt. In de dagbesteding organiseren ze 
deze wandeltraining al jaren voor hun cliënten. Vorig jaar kwam 

inclusieve activiteit voor mensen met en zonder handicap. Het 
was zo een succes dat de editie van dit jaar ook meteen volzet 
was. Niets dan glunderende gezichten en positieve reacties op 

samenwerking leverde naast sportieve prestaties ook heel wat 
mooie momenten en vriendschappen op. 

INCLUSIEF WANDELPROJECT VAN 
OLO VZW EN SPORT PLUS EINDIGT 

MET EEN STEVIGE CONDITIE EN 
NIEUWE VRIENDSCHAPPEN

TE HUUR: Appartement 
2e verd. HOB,  Vuurkrui-
senlei 40 Brasschaat. Li-
ving- eetkamer, ingerichte 
keuken, berging, 2 slaap-
kamers, WC, badkamer, 
GARAGE. Vrij vanaf 1 
september 2018. Prijs:  
660 euro /maand. Tel:     
03/651 71 67 of 0475/52 
79 93

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

Te huur: Centrum Bras-
schaat, vlakbij winkels en 
park. Ruim app. met lift, 
gr. liv. en hal op park., afz. 
nwe kkn Vasco) met toest., 
bijkkn, 3 slpks op lamin. 
en terr. Voll. nwe bdk met 
inl. douche, wc en dubbele 
lavabo met kasten. afz. 2de 
toilet... Extra berg. in de kel-
der. geen huisd. €975/mnd. 
Tel. 03/633 16 59

Alle batterijen voor
uurwerken

0497 62 15 62 

Nieuwe collectie van 
Flanders designers te 

bekijken
Paul v. d. Auwera

03 652 17 77
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Bier en Brasschaat, het lĳkt wel de perfecte combinatie. We 
hebben het hier niet over pilsjes, maar wel over het iets ste-
viger werk. Op dit ogenblik zĳn er in de parkgemeente drie 
brouwers bezig met het produceren van een mooi product.
Het bekendste bier uit Brasschat is wellicht d’Oude Caert. 
De twee hobbybrouwers vielen internationaal in de prĳzen. 
Zo kreeg hun Tri3pel hop op de International Wine and Spi-
rit Competition in Londen vorig jaar nog als enige Belgische 
bier vĳf sterren. Bakkerĳ Manus en kaashandel Lourdon ver-
werkten het bier respectievelĳk in een desembrood en in 
een kaas. Kane Janssens en Denis Vinken dromen natuurlĳk 
van een eigen brouwerĳ op Brasschaatse bodem. Maar dat 
is voorlopig nog toekomstmuziek. 
Ook de Dame Jeanne van Patrick Theunissen loopt vlotjes 
binnen. Hier gaat het over een sprankelend champagnebier-
tje waarin mensen met ene beperking een rol spelen in de 
productie. Patrick Theunissen produceert de Brut d’Anvers, 
droog en fruitig. Daarnaast zit de Brut d’Anvers Rozat in het 
gamma. Dit champagnebier wordt gemaakt op basis van 
krieken. Tenslotte heeft Patrick ook nog de Brut sur Lie, een 
feestelĳke aperitiefdrank.
Een relatieve nieuwkomer op de biermarkt is Giovanni 
Christis. De 28-jarige Giovanni pakte een jaar geleden al uit 
met zĳn Galea Grand Cru. Nu staat hĳ er opnieuw met een 
lichter biertje, de Galea Festa. Het is zoals hĳ zelf zegt een 
funky biertje, vĳf procent alcohol.
Giovanni experimenteert graag. Zo wil hĳ in de toekomst 
geregeld eenmalige bieren produceren die hĳ dan tĳdens 
proeverĳtjes aan de liefhebbers kan aanbieden. 
Al deze bieren zĳn op heel wat plaatsen te verkrĳgen. De 
eerste twee zĳn te vinden bĳ Carrefour. De Galea is onder 
meer te verkrĳgen bĳ de Toeristische Dienst aan de ingang 
van de hoofdbibliotheek. Het zĳn alvast drie leuke ideetjes 
om aan niet-Brasschatenaren cadeau te doen.

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 

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

verkoopster
13 u week
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 
www.notarimmo.be en www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
DEURNE:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

SCHOTEN:

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

V-E Van Endert Luc
0498/516 662

Gevelrenovatie met de nieuwste straalunit

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

STRALEN VAN:

• Houten trappen • Meubelen • Terrassen
• Alle ijzerwerk

De zomervakantie staat voor de deur en voor vele kinderen en 
jongeren betekent dit meegaan op het jaarlijks kamp van de 
jeugdbeweging. Ook de Brasschaatse jeugdverenigingen trek-
ken erop uit en beleven avonturen die uren gespreksstof ople-
veren. “De gemeente wil de verenigingen ondersteunen bij de 
organisatie van het kamp. Deze zomer wordt er maar liefst 7195 
km gereden met onze camion”, zegt schepen van jeugd Niels 
de Kort.
Het zomerkamp maakt een onmisbaar deel uit van de jeugdwer-
king, die veelal door jonge vrijwilligers wordt begeleid en gedra-
gen. Ook de gemeente speelt een rol bij de realisatie van al die 
kampen via het ondersteunen van de jeugdverenigingen. Elke 
jeugdvereniging kan beroep doen op de gemeentecamion voor 
het vervoer van materiaal naar de kampplaats. 
De jeugddienst heeft, i.s.m. de vervoerdienst, een schema opge-
maakt voor het kampvervoer. Er wordt dit jaar gereden naar ver-
schillende plekken in de Ardennen maar ook naar kampplaatsen 

deze zomer 7195 km rijden. Voor onze gemeente is dit een forse 
investering. Het rijden van deze afstand betekent een inzet van 

gemeente voor haar rekening. 
-

ciële ondersteuning voor de organisatie van de kampen. 
Deze wordt verrekend in de jaarlijkse subsidie voor de jeugd-
verenigingen. De kampen worden allemaal georganiseerd 

-
mer willen bezorgen. De jeugdverenigingen verdienen het 
dan ook dat de gemeente hen ondersteunt waar mogelijk.

GEMEENTE RIJDT 7195 KM 
VOOR KAMPVERVOER

Scoutsgroep Jobertus laadt de camion in

Te huur: Gepensioneerde aan-
nemer

Te huur gevraagd: 

Gezocht:

Garageverkoop: 

Voetverzorging

Kamer te huur in De 



  21

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 265.000,- € 645.000,-

€ 145.000,- € 415.000 € 209.000

€ 189.000,-

TE KOOP:
Brasschaat, Bredabaan 947

TE KOOP:
Schoten, Ganzendreef 2

TE KOOP:
Borgerhout, Jagersstraat 20

TE KOOP:
Brasschaat, Paulusstraat 20

TE KOOP:
Brasschaat, Van Hemelrijcklei 46

TE KOOP:
Merksem, Emmanuel Rollierstr. 7

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

app 1eV 2 slpk 

OPEN KIJKDAG
zat 14/07 tss 11u-13u

  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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Midden in het groen en centraal gelegen in 
Maria-ter-Heide ligt de Eikendreef. En wie Ei-
kendreef zegt, denkt aan het dienstencentrum, 
de kinderopvang Zandmannetje en de vele ge-
zinnen die er wonen in de 97 appartementen 
van HE De Voorkempen. Met andere woorden 
een komen-en-gaan elke dag, met de wagen 
maar gelukkig ook velen te voet of met de 

-
zoekers staat voorop.

was destijds een pionierswerk in Vlaanderen. 

en Bethanie. En na vele jaren uitgegroeid tot één van de sterkhouders van onze wijk. Waarvoor kan je hier 

-

“We mogen echt wel trots zijn op het dagelijkse werk van ons dienstencentrum. Niet enkel dankzij de 
deskundigheid van eigen medewerkers, maar zeker ook door de toch wel unieke vrijwilligerswerking en 

het dienstencentrum.

-
-

-
-

-

-
-

BEWONERS EIKENDREEF KIEZEN 
NAAM VOOR HUN GEBOUWEN
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verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie

Tel: 0478 743 881

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
STUDENTEN

m/v
Zaterdag & zondag.

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

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

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

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. 

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

Huisje te huur gevraagd 
Ver van gsm-masten en an-
tennes. hoeft niet in Bras-
schaat te zijn. Verder weg 
is zeker goed en waar men 
geen slaappillen nodig heeft 
voor een gezonde nacht-
rust. Telefoon: 03/458 07 14

op 2 sept. 2018
kunstenaarsdorp
Deelname gratis,

aanmelden op
0497 62 15 62 

Alle uurwerkbanden
alle maten, alle kleuren

Paul v. d. Auwera
0497 62 15 62 

RAAMCOMFORT ZONWERING

Bel of mail voor een gratis offerte
Rudi 0495108937   info@raamcomfort.be   Wim 0472-922464

ACTIEWEKEN SOMFY
5 jaar garantie

Rolluiken: gratis motor

Screens: gratis motor

Terrasoverkappingen: gratis led spots

Zonnetenten: gratis motor
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Alle details van dit goed vindt u ook in de Notariële Berichten in De Streekkrant, op De Woonkijker 
op ATV (weekdagen om 14u en 16.45u, weekends om 9u en 16.45u), op ATV teletekst, op Internet 
www.immovlan.be + www.hebbes.be, Kanaal Z: “Z-Immovlan TV” en in de Gazet van Antwerpen.
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Notaris Peter GEERAERTS te Brasschaat

GEMEENTE KAPELLEN - DERDE AFDELING

WOONHUIS
Merellaan 14

KENMERK: Een woonhuis op en met grond en verdere aanhorigheden te 2950 Kapellen, Merellaan 14, 
-

- K.I.: € 1.797,00.

INDELING: Glv.: Ruime inkomhal met ingemaakte kast en kleine slaapkamer, ruime living, keuken met 
ingebouwde toestellen, wc, badkamer met douche, slaapkamer, garage en grote tuin. Zolder toeganke-

BESCHIKBAAR: 

BEZICHTIGING:

STEDENBOUW: Vg - Wg - Gvkr - Gdv - Gvv - blanco bodemattest.

INTEGRAAL WATERBELEID: -
-

NA HOGER BOD GEBRACHT OP: € 276.200
TOEWIJS NA HOGER BOD: MAANDAG 9 JULI 2018 om 16u

-
welijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn, in bezit 
van statuten en publicatie machten. Verdere inlichtingen op het Notariskantoor.

Notaris Peter Geeraerts
Kapelsesteenweg 340 bus 1001, 2930 Brasschaat

Tel. 03 605 00 00 - fax 03 237 22 30
email: kantoor@notarisgeeraerts.be

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  www.immoweb.be

Schoten, Fluitbergstraat 48:

vernieuwde en geïnstalleerde keuken, badkamer met bad, douche en lavabo, aparte 
-

mers en een luik met toegang tot de zolderverdieping waar men nog een slaapkamer 
-

 (VG, WG, GDV, GVKR, GVV)

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

ATLETIEK CLUB BREAK NIEUWS
Provinciale kampioenschappen 2018. 5 titels en 13 ereplaatsen 
op het het Provinciaal kampioenschap! Robbe Van Riel won twee 
titels in het speerwerpen en het verspringen bij de junioren. Ook 
Dries Peeters werd kampioen op de 400m Horden en Benoit 
Goethals won vlot de 5000m. Jaan Bal behaalde de overwinning 
in het kogelstoten bij de junioren. Verder podium plaatsen voor 
Catherine De Bie,Daphne Van Doninck, Yannick Ceulemans, Ti-
mothy Truyts, Dennis Baccarne, Lynn Vanthillo, Sam Ferny, Yana 
Schaerlaeken en Jacques Deprez! 
Belgisch Kampioenschap 10.000m 
Na 2 keer zilver en brons was het bingo voor Nick Van Peborgh op 
het BK 10.000m te Luik. Hij won na een solo van 8 km in een tijd 

Kampioenschap van Vlaanderen (KVV) Alle Categorieën
GOUD! We mogen bij de prestatie van Britt Vanthillo op de 1.500 
meter gerust een uitroepteken plaatsen.
Ifam meeting Oordegem
Op de 1.500 bevestigde Britt Vanthillo haar goede conditie met 
een nieuw clubrecord: 4.28.88 . In de volgende reeks klokte Eva 
De Rooy een verdienstelijke 4.45.27.
De afstandslopers vochten als leeuwen en kregen loon naar wer-
ken. Nick Van Peborgh dook voor de tweede keer in zijn carrière 
onder de magische grens van de 14' en werd daarmee derde Belg 
(13.58.13). Benoit Goethals komt dicht in de buurt en liep een 
knap PR met zijn 14.03.30. Ook Jan Adriaensen verbeterde zijn 
beste tijd met 9" tot 14.13.56. 

Putbosmeeting Oordegem 2 
juni 2018. Nick Van Peborgh 
(8.02.96) en Benoit Goethals 
(8.03.08) lopen schitterende 
3000 m op Flanders Cup in Oor-
degem! Nick verbetert zo het re-
cente clubrecord van Benoit die 
wel met een dik PR naar huis 
kan. In dezelfde race zette ook 
Jan Adriaensen nog een goeie 
tijd op het scorebord (8.14.34).
In de 1.500 meter bevestigde 
Britt Vanthillo haar bloedvorm: 
4.28.83. En ook dat is een nieuw 
clubrecord, 5/100 sec onder 
haar tijd van vorige week. Junior 
Robbe Van Riel sprong 6,60 m 
ver en kwam uit op 53,31 m bij 
het speerwerpen (goed voor een 
PR). Timothy Truyts wierp de 
discus 44,50 m ver. Dit seizoen 
reeds goed voor 46m50.

Meerkamp Bernhausen voor Junioren – 2 en 3 juni 2018
Jaan Bal heeft een schitterende 10 kamp afgewerkt, in Bernhau-
sen (Duitsland). Jaan behaalde een eindtotaal van 7193 punten, 
30 punten onder de WK- limiet voor U20 in Finland. Wel reali-
seerde hij 5 nieuwe clubrecords en 6 PR’s. Volgende activiteiten: 
21 juli 2018 Meeting Vriendenclubs - 28 juli 2018 Meeting Han-
delsverbond - 1 sept 2018 Kapittelloop - 22 sept 2018 Finale AAS 
criterium jeugd
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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

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Om de verkeersellende te beperken, wil de overheid 50% van 
de automobilisten verleiden om hun wagen te laten staan en 

-

-

te vinden bij meer dan 50 stations en zijn goed voor meer dan 

-
-
-

-

BINNENKORT DEELFIETSEN 
IN BRASSCHAAT BRASSCHAAT
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Geassocieerd notaris Pieter-Jan DE DECKER te Brasschaat

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: -

NA HOGER BOD GEBRACHT OP: € 182.200
TOEWIJS NA HOGER BOD:

WOENSDAG 4 JULI 2018 om 14.00 u

-
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| 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

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

TE HUUR

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

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan Brasschaat-Centrum
Handelspand met woonst. GLVL 
handelsruimte of prakti jk, gr. 
keuk., terras, hof, wc, garage 
met servitude. 1e verd. living 
en keuken. 2e verd. 2 slpks m; 
ingem. kasten, badk. en wc. 
O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname). Bezichtigen 
alleen na afspraak. EPC: 128

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.

Velo Classic Mariaburg - Bosduin
Ten voordele van de “Zelfhulpgroep voor MS-Patiënten Brasschaat” PROGRAMMA. Recreatief: Za-
terdag 4 en zondag 5 augustus 2018 Brasschaat/Kalmthout/Essen. Velo Classic :30 & 40 en 50 km 
Start: van 8 tot 16u. KVK Mariaburg Zwemdoklei 1 Brasschaat De Bosduin Kwade Weide 3 Kalmthout
De Bakkersmolen St-Jansstraat 238 Wildert Essen Start van 10 tot 16 u enkel de 50 km
Wielertoeristen: Zaterdag 4 en zondag 5 augustus 2018 Brasschaat/Kalmthout: Velo Classic : 60 en 
75 km. Start: van 8 tot 16 u. KVK Mariaburg Zwemdoklei 1 Brasschaat De Bosduin Kwade Weide 
3 Kalmthout Kidstour: 11 of 14 km Zaterdag 4 en zondag 5 augustus 2018. Brasschaat/Peerdsbos/
Brasschaat Tijdens de rust in het Peerdsbos voor elk deelnemend kind een GRATIS IJSJE !!!! Start 
van 8 tot 16 u ENKEL vanuit KVK Mariaburg Zwemdoklei 1 Brasschaat. Info telefoons :03/664 90 
51 of 03/665 11 57

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

Bart Franken voor al 
uw tuinwerken groot of 
klein , plaatsen klinkers 
, composiet , div tegels 
plaatsen van div omhei-
ningen , aanleg en onder-
houd van tuinen ook een 
malige opdrachten zijn 
welkom 0476.46.62.16

Te huur appart Bredabn 
385, 3v, lift, bad, 2 slpks, 
garagebox. € 785 p.m. 
0479/912 671 

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

Een vakkundig schil-
der-behanger voor uw 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz.. Ik maak 
gebruik van de kwaliteits-
verven: Sikkens, Boss en 
Sigma. gsm: 0479/284979 
emai l :  danny.weyck-
mans@telenet.be btw: 
BE 0889 211 965

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

VERHUURD
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Papier

MAANDAG   16
DINSDAG   17
WOENSDAG 18
DONDERDAG 19

Ophaling huisvuil juli
Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    23
DINSDAG    24
WOENSDAG 25
DONDERDAG 26

Ophaling huisvuil juli
Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Papier

MAANDAG   30
DINSDAG   31
WOENSDAG 01
DONDERDAG 02

Ophaling huisvuil augustus

Rest-
Afval

rode
straten

PMDGFT

Papier

MAANDAG   06
DINSDAG   07
WOENSDAG 08
DONDERDAG 09

Ophaling huisvuil augustus
Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

GFT

Papier

Ophaling huisvuil juli
Rest-
Afval

rode
straten

GFT PMD

MAANDAG   02
DINSDAG   03
WOENSDAG 04
DONDERDAG 05

MAANDAG   9
DINSDAG   10
WOENSDAG 11
DONDERDAG 12

Ophaling huisvuil juli

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

Papier

Papier

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

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

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

7-8/07 van Muylder Germaine 0486/255 366

14-15/07 Haemels Karin 0475/846 436

21-22/07 Bart Danneels 03/290 63 27

28-29/07 Annelies Grimon 0476/467 337

4-5/08 Van Den Boom Joeri 0486/255 366

11-12/08 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

7-8/07 Michel Petra 0476/484 435

14-15/07 Fockaert Lieve 0476/306 624

21-22/07 Annick Van Hoeck 0497/509 836

28-29/07 Mertens Els 0478/259 198

4-5/08 Michel Petra 0476/484 435

11-12/08 Fockaert Lieve 0476/306 624

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90,  03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Gemeentepark 15

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 11

Dierenarts van dienst 

7-8/07 Peluso 03 633 14 16

14-15/07 Suykerbuyk 03 633 37 30

21-22/07 Verhaert 03 568 77 10

28-29/07 Stuyck 0476 33 02 387

4-5/08 Dierenartsen Noord 0485 56 03 67

11-12/08 De Ark 03 667 11 04

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

BURGELIJKE 
STAND

Dhollander Fons 19-06, Brasschaat
Van Dyck Lenn 20-06, Stabroek
Quirynen Julie 21-06, Loenhout
De Meyer Siebe 22-06, Stabroek
Decoo Hanne 16-06, Stabroek
Bertels Liam 19-06, Sint-Lenaarts
Franssens Vinny 21-06, Zandvliet
Gabriels Marilou 19-06, Wuustwezel
Errijgers Sofia 21-06, Kalmthout
Pan Xinyan Evie 19-06, Antwerpen
Maftouh Maher 19-06, Kapellen
Dockx Manou 21-06, Kalmthout
Leemans Feline 19-06, Stabroek
Hondequin Marcel 22-06, Brasschaat

Castillo Diaz Gastmans Noé 25-06, Brasschaat
Moonen Emile 25-06, Stabroek
Budts Thijs 25-06, Essen
Oste Lander 23-06, Sint-Job-in-’t-Goor
Wijkhuijs Fabiënne 21-06, Loenhout
Maris Anna 25-06, Kapellen
Van der Linden Vincent 22-06, Brasschaat
Haverhals Juliette 23-06, Brasschaat
Dariuta Ecaterina Teodora 09-06, Brecht
Vercammen Lexi 12-06, Brasschaat
Grigoryan De Schutter Amelie 22-06, Schilde
Tubouh Jessy 16-06, Wuustwezel
Van der Veken Anais 22-06, Brasschaat

Özdeniz Burak te Brasschaat met Versavel Nathalie, te Brasschaat
Jaarsma Paul te Brasschaat met Dewulf Stéphanie, te Brasschaat
Carpentier Christophe te Brasschaat met Franck Marilynn, te Brasschaat
Scheefer François te Brasschaat met Van gestel Tatiana, te Brasschaat
Smiedts Nick te Brasschaat met Herwijn Stéphanie, te Brasschaat
de Jesus de Almeida Rico te Brasschaat met Van Spitaels Zoë, te Brasschaat
Dignef Jan te Brasschaat met Osaer Steven, te Brasschaat

Strybos Maria, 83 jaar, echtgenote van Van Poucke Léopold, Kapellen
Thys Suzanna, 90 jaar, weduwe van Kerstens Joannes, Brasschaat
Moorthamer Angela, 83 jaar, weduwe van Verstraeten Polydoor, Brasschaat
Dheere Edouard, 68 jaar, echtgenoot van Nollet Pascale, Kapellen
Cools Josephus, 84 jaar, echtgenoot van Dhondt Jeannine, Brasschaat
De Roeck Bianca, 56 jaar, Brecht
Karpov Nenad, 81 jaar, echtgenoot van van Randeraat Helena, Brasschaat
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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

Voor onze Oogkliniek te Brasschaat zijn wij op zoek naar een

DEELTIJDS
MEDISCH SECRETARESSE (M/V)

Na een inwerkperiode, sta je samen met je collega’s in voor de 
diverse werkzaamheden rondom de balie (een vlot onthaal, voor-
bereiden en informeren van de patiënten, beantwoorden van de 
telefoon, plannen van afspraken en operaties, het verzorgen van 
een feilloze administratie)

Ben je in het bezit van een Bachelor diploma Medisch Secretariaat
of Optiek & Optometrie of gelijkwaardig door ervaring?

Ben je patiëntgericht, enthousiast, en stressbestendig en woon je 
bij voorkeur in de regio?

Dan ben jij misschien de nieuwe collega die we zoeken om ons 
team te versterken.
Uitgebreide vacature te bekijken op www.oogkliniekbrasschaat.be 

Interesse?
mail je motivatiebrief met  CV + foto  aan

ann.costermans@oogkliniekbrasschaat.be

In Gilo de Kaart werd op donderdag 21 juni een muziekfestival 
“Lucelpop“  georganiseerd. De kinderen kregen ijsjes, hotdogs en 
drankjes om de afscheid nemende directeur, Luc Van Den Heu-
vel, te vieren. De directeur dankte iedereen die  deze zeer speci-
ale afscheidsdag mee heeft waargemaakt. 
Meer foto’s: www.gilodekaart.be

GILO DE KAART
ORGANISEERDE “LUCELPOP“

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466

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

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

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

Man zoekt werk in tuin, 
schilderen. 0487/856 864

Ik zoek werk, schoonm. 
strijk, rest. 0492/199 809

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

Snoeien en/of vellen bo-
men Gsm 0492/822 180

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

03 653 52 90

Laatste uitgave voor de vakantie

Ons kantoor zal terug open zijn vanaf 30 juli,
de eerstvolgende uitgave  is in week 32

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


