
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
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P. Van der Auwera

MOEDERDAG
15 augustus

Zeer ruime keuze

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

VAKANTIE VANAF 7 AUGUSTUS

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Merksem

Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

GRATIS
SCHATTING

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

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

    

DE GELDER
FASHION

de Gelder Herenmode
Handelslei 27 - St-Job-in-’t-Goor - 03/636 43 90

Openingsuren: ma t.e.m zat 10-18u
met GRATIS PARKING 100m verder

Shorten, polo's, zomerbroeken,
jasjes, hemden,..

Tijdens de maanden augustus en september 
krijgt u alvast 
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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

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

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

Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte
Gezellig genieten van een heerlijke lunch, 

afternoon tea of verrassend gebak!
www.patisseriecharlotte.be

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

EVANGELISCHE KERK

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

Eredienst elke zondag om 10 uur.

Lage Kaart 324 
Brasschaat
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Benieuwd naar wat de wijken Driehoek en Maria-ter-Heide allemaal te bieden hebben? 
Fiets dan mee op zondag 26 augustus 2018! 

 door Driehoek en Maria-ter-Heide. Wij starten op de voetbal 

Leer Driehoek en 
Maria-ter-Heide al 
fietsend kennen!

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

-

Nu met een mooie korting*
op uw instapkosten,

t.e.m 31 augustus 2018

Klantvriendelijkste bedrijf 

KEUKENS - KASTEN OP MAAT

Te huur: 

Te huur: -

Goedkoop verwijderen 
-

Zaaien van nieuwe -

Goedkoop afbreken van 

Vellen van 

NAREKA wandelingen
Deze wandelingen, onder lei-
ding van een natuurgids, duren 
2 à 3 uur.  Inschrijven is niet 
nodig, deelname is gratis en 
iedereen is welkom!
Augustus
Za 04.08.2018 -Grenspark: 
Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide- Start: 19u 
? parking Zuid, Verbindings-
straat, 2920 Kalmthout
Gids: Jan Ingelbrecht
Zo 12.08.2018°-Grenspark: 
Steertse Duinen- Start: 10u 
? parking manege “De Wolf, 
Staartsestraat 55, 4635 RC 
Huijbergen NL. Gids: Jac 
Smeijers
Z a  1 8 . 0 8 . 2 0 1 8 
-Polder&Kempen- Start:14u 
? Steenovenstraat 89, 2040 
Berendrecht (afrit 12)
Thema: Op de grens van nat en 
droog.- Gids: Rita Thibau

Te huur: 
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Brasschaat Open Golf
& Country Club

ZONDAG 26 AUGUSTUS 

OPENDEURDAG
GRATIS GROEPSLES, RONDLEIDING & INFORMATIE

VAN 13 – 15 UUR / 14 – 16 UUR / 15 – 17 UUUR 
INSCHRIJVEN VIA E-MAIL info@brasschaatgolf.be 

 

GOLFACADEMY VOOR BEGINNERS 
AAN 130 € Per Persoon

5 X 90 MIN. LES IN GROEPEN VAN 5 TOT 8 PERSONEN
6 X 60 MIN. LES IN GROEPEN VAN 3 TOT 4 PERSONEN

5 X 30 MIN. PRIVELES
PRIJS INCLUSIEF BALLEN EN GEBRUIK VAN MATERIAAL  

BRASSCHAAT OPEN GOLF & COUNTRY CLUB
MIKSEBAAN 248 • 2930 BRASSCHAAT

Tel 03/653.10.84 • info@brasschaatgolf.be • www.brasschaatgolf.be

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensdag 8 augustus
Dagsoep

Steak friet en 
champignonsaus

Donderdag 9 augustus
Dagsoep

Paëlla Valencia

Vrijdag 10 augustus
Dagsoep

Griekse Moussaka

Maandag 13 augustus
Dagsoep

Steak Provençale
met frietjes

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

U kan ons steeds 
volgen op facebook of 

www.2wheelers.be

‘s Middags de
middaglunchmenu

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

18 tot 19u.
reserveren is wenselijk

OP = OP!
De restaurantkaart en 

seizoens menu’s blijven 
beschikbaar tot 21u.

Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com

open: di. t/m vr. 11u-18u • zat. 11u-17u

Fashion maat 35 t/m 42 & Shoes maat 35 t/m 42

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

Meubelen Verhuizen Meubelen Bewaren

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

Of zoekt u een tijdelijke opslagplaats voor meubelen?

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

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

Ooit telde Mariaburg 
80 cafés

Wijkwerking organiseert avond-
lijke verkenningstocht op 14 
augustus. Op de vooravond 
van Moederdag (15 augustus) 
presenteert het Heemkundig 
Documentatiecentrum een 
originele cultuurhistorische 
verkenningstocht. Ooit was de 
wijk 80 herbergen rijk en vond 
men praktisch op elke hoek van 
de straat een café. In het pre-tv-
tijdperk speelden deze ‘herber-
gen’ een bijzondere sociale rol. 
Men kwam er ‘s avonds voor 
het slapengaan wat buurten, 
vergaderen, kaarten, tonnen, 
kegelen. De duiven werden er 
tijdens het weekend ingekorfd.  
Men kon er spaargeld inleggen, 
teerfeesten houden, zelfs dan-
sen tijdens de kermis... Allerlei 
verenigingen hadden er hun 
maatschappelijke zetel. Toen 
in 1925 burgemeester Frans 
Van Cauwelaert de stad Ant-
werpen hoerenvrij verklaarde,  
kwamen dames van plezier het 
oudste beroep van de wereld 
alhier beoefenen en werd Sint-
Mariaburg wel eens spottend 
Miekesburg genoemd. Van dit 
brokje Mariaburgse geschiede-
nis blijft bitter weinig over. Nog 
in een vijftal cafés kunnen  de 
dorstigen zich laven. Niet de 
moeite om een 15- of 12-kroe-
gentocht te houden, zoals in de 
jaren ‘70 georganiseerd werd 
door een enthousiast groepje 
Mariaburgers. De prachtige 
brochures, die toen werden 
samengesteld, kunnen nog 
wel bewonderd worden in het 
Documentatiecentrum. Op 
14 augustus zal vanaf 19 uur 
volgens een originele formule 
kunnen kennis gemaakt wor-
den met dit aspect van de 
Mariaburgse geschiedenis. 
Vertrek en aankomst aan het 
Wijkcentrum, Van de Weyn-
gaertplein 38.  Deelnameprijs 
(geïllustreerde brochure met 
routeplan + één consumptie) 
10  euro, over te schrijven op 
rekening BE58 9730 2658 2579 
van Wijkwerking Mariaburg vzw 
met inschrijving.per mail voor 
8 augustus via wijkcentrum@
mariaburg.be of telefonisch op 
nr. 03/605 73 61.

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

Veilig investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaarlijkse
meerwaarde van 4%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marcpraats@gmail.com • www.europesegoudstandaard.com
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Stopzetting wegens toekomstige wegenwerken.
Totale uitverkoop met uitzonderlijke kortingen tot -60%

Vanaf 2 aug. t.e.m. 31 dec. 2018 
op de totale collectie
Piet Boon, Cleybergh, XL Boom, Winkler, 
Henry Dean, Bloom, Muuto, Menu, Asa, 
Sabre, E. Solo, Stelton, Bodum, Vincent 
Sheppard, Unopiu, Roda, Jordens Lood, 
Bacsac, Cacoon, Sirius,...

Kalmthoutsestenweg 162

2950 Kapellen
Tel. 03/644 37 00
www.buitenhuys.be
buitenhuys@skynet.be
ma., do., vr., za. 10u-18u
april, mei, nov. dec. zo. 11u-17u.

De glazenwasser bvba

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

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

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

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

zaterdag volgens afspraak
www.rijschooltnoorden.be

info@rijschooltnoorden.be

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-

-
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

Tuinwerk en klusjes: 
0486/797 441

Armwoedekwis vrijdag 5 oktober 2018
Op vrijdag 5 oktober 2018 organiseert beweging.net voor de tweede keer 
de “Armwoedekwis”. Deze originele quiz met ludieke prijzen heeft plaats 
in zaal d’Ouwe Kerk, Lage Kaart 644, Brasschaat, met aanvang om 19.30 
uur. De quiz richt zich tot alle organisaties, verenigingen en mensen met 
sociaal gevoel. Maximum 20 ploegen (maximaal 6 deelnemers per ploeg) 
kunnen deelnemen. Snel inschrijven is dus gewenst, ten laatste voor 20 
september. Na telefonisch contact met Carina Rotthier (03 295 63 40) 
kan de deelnameprijs van 12 euro per ploeg overgeschreven worden op 
rekeningnummer  BE26 7895 5028 2129 van beweging.net Brasschaat.

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

Zwembad vuil, producten 
bestellen, poolboy bellen. 
Gsm: 0495/515 033

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

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

Medische pedicure

Manicure
Bij U thuis na afspraak

0486/02.66.02
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

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

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

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

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

voor de bediening van 
laserlasmachines en pons- & nibbelmachines.

U bedient een van deze twee hoogtechnologische
CNC gestuurde machines in drieploegenstelsel.

Met deze machines vervaardigt u kunststofmaskers die gebruikt 

• Uitstekende kennis van het Nederlands.
• Basis computervaardigheid (Word, Excel).
• Zin voor nauwkeurigheid en precisie.
• Zin voor orde en netheid.
• Gedrevenheid om perfecte kwaliteit te produceren.
• Opleiding: Computergestuurde werktuigmachines, 
 of een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig. 
• Het werken in een drieploegenregime schrikt u niet af.
• Ervaring met werken van kwaliteitsprocedures is een pluspunt.

aangename en dynamische, moderne werkomgeving.
U wordt bij ons volledig opgeleid

om deze machines te leren bedienen.

Contacteer ons of stuur ons uw CV
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Moederdag 
in Vieux Depot!

Op 15 augustus zetten we alle moeders in de 
bloemetjes en verwelkomen wij U graag in Vieux 

Depot voor een lekkere lunch of een heerlijk diner.
Wij serveren een 3-gangen keuzemenu maar u 

kan ook gewoon à la carte eten bij ons. 
Ons gezellige tuinterras staat klaar 

voor u bij goed weer!
Op vertoon van deze advertentie, bieden wij alle 

mama’s een lekker glaasje bubbels aan.

Vieux Depot
Oude Baan 11 • 2930 Brasschaat

03/877.22.25 • www.vieux-depot.be

VIEUX DEPOT

zaterdag

11
augustus

dinsdag

7
augustus

woensdag

8
augustus

donderdag

9
augustus

vrijdag

10
augustus

maandag

13
augustus

dinsdag

14
augustus
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TOTALE UITVERKOOP TOT -82%     TOTALE UITVERKOOP TOT -82%      TOTALE UITVERKOOP TOT -82%   

TOTALE UITVERKOOP TOT -82%     TOTALE UITVERKOOP TOT -82%      TOTALE UITVERKOOP TOT -82%   
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     TO
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O
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T -82%

   

OOSTERSE TAPIJTEN TEHERAN
Bredabaan 427 - Brasschaat - Tel 03-689 35 15 - zondag gesloten

tot

-82%Dit is de perfecte gelegen-heid om uw vloerjuweel aan te schaff en!

Prachtige Oosterse en de 

fi jnste zijde tapijten aan 

SPOTPRIJZEN

+3%
bij contantebetaling

GRATIS
afh aalservice voor 

senioren
03/689 35 15

Vergeet zeker niet 

uw afmetingen 

op te nemen en mee 

te brengen!

WEGENS SLUITING

TOTALE UITVERKOOP

LAATSTE
D A G E N

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

E-mail: info@tankrecycling.be

Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

4-GESLACHT

Het trotse 4-geslacht Iseborghs:
Eduard, ° 05/06/1929   -   Marc, ° 11/07/1956
Nicholas, °13/11/1987   -   John, ° 29/06/2018

Klusjeman inr. elek. ga-
ragedeur, rolluik, vliegr. 
0499/216 561

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Aanleg- Renovatie, Snoei-
en hagen, herstellen ga-
zons. Vrijblijvende prijs-
offerte. 0477/306 423. 
Ronny.kanora@telenet.be

Te huur: Appartement 
boven delhaize. Lift 2de 
vd. Living mt oh supercen-
traal, bad met inloopdou-
che, bergpl., kelder, gara-
ge beschikb. 1 sept. ideaal 
voor senioren. 0475/500 
663. €845,00

Gr. en kl. schilderw. bin. 
en buit. gevel, cornisch, 
bdk renovatie. 0484/063 
094

Aankoop van alle wa-
gens,  met  of  zonder 
schade. Vlot en correct 
afgehandeld! Erkende 
handelaar. T0486/749 
178

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, ge-
galvaniseerd, mag werk 
aan zijn. Geen geremde. 
0492/263 118
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Oude baan 141 A  I  2930 Brasschaat  I  Tel. 0032 33268539  I  www.crystalclearskincare.eu
*Bon is niet cummuleerbaar met andere kortingen of actie en is niet inruilbaar voor cashgeld. Bon 1 x geldig en 1 bon/pers.

CA R A L IN DA 
S K I N  R E J U V E N AT I O N

MAAK UW HUID 
ZOMER KLAAR!

Crystal Clear Skincare Microdermabrasie 
biedt een veilige & gecontroleerde  

methode voor peeling.

Ideaal voor een stralende huid 
& huidverjonging!

GRATIS decolleté behandeling t.w.v.  
€ 25 bij microdermabrasie van het gelaat.

BON

ENERGY
BOOST

BON
2 CRYOSAUNA SESSIES  
VOOR DE PRIJS VAN 1*

CryoSaunaCenter - Oude Baan 143 - 2930 Brasschaat 
*Bon is niet cummuleerbaar met andere kortingen of actie en is niet inruilbaar voor cashgeld.  
Bon 1 x geldig en 1 bon/persoon. Bij vragen neem contact op met: info@cryosaunacenter.com 

Boek nu jouw Cryo Sessie: cryosaunacenter.com

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Paul Driesen
T. 0473/697 679

caldera.coaching@gmail.com • Essensteenweg 34, 2950 Kapellen 

LOOPBAANBEGELEIDING.
JOB BEU? 
NOOD AAN EEN NIEUWE START? 
8 uur professionele 
begeleiding voor 
amper €10/uur.  
i.s.m. VDAB

Neem vandaag nog contact voor 
een gratis verkennend gesprek

CALDERA

JOEPIE, EEN TOPZOMER.
Maar hitte heeft ook minder prettige gevolgen. De meeste men-
sen lopen geen risico met extreme warmte indien ze verstandig 
omgaan met de zon, maar alert blijven is de boodschap. Iedereen 
kent wellicht in z’n organisatie of vereniging alleenstaande senio-
ren, zieken of andere kwetsbare personen via een klanten- of le-
denbestand? Mogen wij daarom op uw medewerking een beroep 
doen en contact op te nemen met deze mensen. Hebben ze hulp 
nodig bij boodschappen doen? Krijgen ze een helpende hand van 
familie of mantelzorgers?
Wij als OCMW kunnen een meerwaarde bieden. Onze drie dien-
stencentra kunnen instaan voor een warme maaltijd en vervoer 
naar een dienstencentrum. Onze boodschappendienst kan instaan 
voor dringende aankopen. Onze maatschappelijke medewerkers 
kunnen verbindingspersoon zijn naar andere instanties bij dringen-
de administratieve zaken. Onze medewerkers van de poetsdienst, 
karweidienst en maatschappelijke dienstverlening geven het goede 
voorbeeld : alle kwetsbare personen die op onze dienstverlening 
een beroep doen, worden de komende dagen extra aangesproken. 
Ook aan de balies op het gemeentehuis en in de dienstencentra 

vindt U ook op de overheidswebstek www.warmedagen.be

ZORGEN VOOR ELKAAR, 
DA’S TOCH NORMAAL?
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Brasschaat organiseert voor de 3e keer een inburgeringceremo-
nie. 70 Brasschaatse inburgeraars behaalden een inburgerings-
attest. Zij worden gevierd met een hapje en een drankje. 
Inburgeraars zijn mensen die nieuw zijn in België en met succes een 
cursus Nederlands en maatschappelijke oriëntatie volgden. De ge-
meente Brasschaat wil deze mensen feliciteren en welkom heten.
Samen met het Agentschap voor  Integratie en Inburgering orga-
niseert de gemeente om de 2 jaar zo’n inburgeringsceremonie. 

INBURGERINGSRECEPTIE VOOR 70 NIET-BELGEN

De eerste vond plaats in 2014 waar toen nog 47 inburgeraars hun 
attest behaalden, in 2016 waren dit er 56.  
De 3 belangrijke onderdelen van het inburgeringstraject zijn: het 
aanleren van onze Nederlandse taal, werkbereidheid-opstap naar 
de arbeidsmarkt en lessen en informatie over onze samenleving. 
De inburgeringsreceptie is onderdeel van de elfdaagse viering 
vóór 11 juli. Daarmee wil Brasschaat alvast laten zien dat ze de 
Vlaamse feestdag vieren met iedere burger, jong en oud.

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

Gevraagd: 
Nederlandstalige poetsvrouw

voor Kinderdagverblijf Tinkelbel
Hemeldreef 3 2930 Brasschaat

Opdracht: 15 uur per week

Van maandag t.e.m. vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur 

U wordt hiervoor via mail uitgenodigd.

Garage S.W.A.

www.autologic.com

Kalmthoutsesteenweg 272
2990 Wuustwezel
Tel. 03-666 70 43
www.swa.be

BRASSCHAATSE SCHOLEN 
KRIJGEN SAMEN VOOR BIJNA

€ 100.000 HUURSUBSIDIES 
59 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde 
Crevits huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen 
of om extra plaatsen in de klas te realiseren. Ook GVBS Mater 
Dei en Sint-Michielscollege in Brasschaat zullen jaarlijks een 
huursubsidie ontvangen. Met de huursubsidies kunnen scholen 
hun capaciteit uitbreiden of hun gebouwen vernieuwen. 59 
aanvraagdossiers werden goedgekeurd en geselecteerd op 
basis van verschillende objectieve criteria zoals duurzaamheid, 
multifunctionaliteit en de nood aan extra plaatsen in de klas. 
Huursubsidies maken het mogelijk voor scholen om vlot en snel 
bijkomende plaatsen te realiseren of bestaande schoolinfrastruc-
tuur te renoveren. In Brasschaat zijn twee scholen geselecteerd 
om jaarlijks een huursubsidie te ontvangen. Basisschool GVBS 
Mater Dei zal een nieuwbouw, waarvan ze geen eigenaar zijn, 
als schoolgebouw huren. Hiervoor werd een bedrag van 68.428 
euro toegekend. Het nieuwe schoolgebouw, dat in 2022 klaar 
moet zijn, zal 160 leerlingen ten goede komen en zorgen voor 
80 extra plaatsen in de klas. Aan middelbare school het Sint-
Michielscollege werd 29.280 euro toegekend voor de huur van 
een bestaand schoolgebouw. Dit jaar wordt reeds gestart met het 
project, dat zal zorgen voor 65 extra plaatsen. Met deze Vlaamse 
subsidies kunnen meer dan 1000 leerlingen terecht in moderne 
onderwijsinfrastructuur in Brasschaat. 
Voor alle 59 scholen samen is een jaarlijkse huursubsidie van 
7,5 miljoen euro voorzien (gedurende max. 18 jaar). Het gaat om 
gebouwen (bestaande of nog nieuw te bouwen) die voorheen 
nog geen onderwijsbestemming hadden en waarvan de school 
geen eigenaar is. Deze projecten zullen iets meer dan 20.000 
leerlingen ten goede komen en 3.556 bijkomende plaatsen in de 
klas creëren. Alle dossiers samen omvatten  129.018 m² nieuwe 
of te vernieuwen gebouwen.

GEVRAAGD

Slagerij

RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26
info@slagerijrijmenants.be

AFWASSER
m/v

di - woe - do - vrij
van 15.30 tot 18.30 u.

Flexi-job mogelijk

VERKOPER
m/v

zaterdag en/of zondag
Flexi-job mogelijk

STUDENTEN
m/v

voor zaterdag en 
zondag
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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

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

SCHRIEK 362 • 2180 EKEREN • 03 605 63 60
WWW.LEGANNAILS.BE • INFO@LEGANNAILS.BE

BREDABAAN 291
2930 BRASSCHAAT
vishandel.delice@skynet.be

VISHANDEL 

DELICE
Visschotel moederdag

OP SCHOTEL PER PERSOON

03.651.89.85

3 stuks zomeroesters • Babykreeft
4 stuks gepelde gekookte scampi
Rolletje asperges- gerookte zalm

50 gr pandalouse • Half eitje met tsarkaviaar
Op bestelling voor 37.00 euro p.p

Vanaf 2 personen krĳ gt u per bestelling 
een viskookboek erbĳ  (zolang voorraad strekt)

OP WOENSDAG 15 AUGUSTUS KAN U BESTELLINGEN AFHALEN 
TUSSEN 10 EN 12 UUR

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

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 af-
wezigheid Rita Wens, Pastorijstraat 28 Brasschaat Driehoek. 
Tel 03 633 21 65

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

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

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

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

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

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.
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U benadert potentiële klanten via mail en telefoon.

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

Ervaring in de commerciële sector is een pluspunt.

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

U krijgt een vast loon en maaltijdcheques.

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

Wij zoeken een

COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V
voor klantenwerving en verkoop van advertenties

11 JULI VIERING 2018
In het kader van de Elfdaagse van de Vlaamse Ge-
meenschap waren er ook dit jaar weer tal van diverse 
activiteiten. Zoals de tradietie het wil wren vele ogen 
gericht op de slotdag op 11juli. Na ontbijt in het Park, 
een Parkpromenade, een swingend miziekfestijn met 
Zannemie en de Bende werd die dag feestelijk afge-
sloten met een muziekfeest. Ook dit jaar was de Lou 
Roman Band te gast met optredens van Ivann, Maxi-
me en als speciale acts Isabella A, John Terra en Luc 
Caals. Hits van vroeger en nu zorgden ervoor dat de 
festivalweide werd herschapen tot één groot muzikaal 
festijn. Als slot een spetterend optreden van dansstu-
dio Pivolté. Gezien de lange extreme droogte had de 
gemeente zich neergelegd bij het negatief advies van 
de brandweer om vuurwerk af te steken. Geen slecht 
idee want er werd voor extra lichtspektakel gezorgd 
zodat ook deze 11 juli in schoonheid kon eindigen.

Meer foto’s vanaf woensdag:

Particulier zoekt te koop: 
royaal dakappartement bij 
centr. Bras. op korte of 
lange termijn.
Tel. 0486 891 413

Te koop: Canapé 2 pl. 
bruin leder Roche-Bobois 
€100 Clubzetel R-B €50, 
2 grote draperieën ieder 
280/650 licht zachte kleur 
pereal satine € 200. Oud 
Oosters tapijt 300/420 
Mooie kl. € 250. T. 03/651 
67 41 Brasschaat

KINDEROPPAS regio 
Kapellen/Basschaat: 3 à 
4 weekd. 2 kinderen op te 
halen aan school (15u30) 
en nadien thuis op te van-
gen tot +/- 19u. Dynam., 
lieve en kindvriendel. op-
vang voor warm gezin. 
Over eigen vervoer be-
schikken. 0477/325 978 

Gevraagd: deftige dame 
die 1x per week (liefst 
maandag) 2 kindjes wil gn 
afhalen v school/crèche, 
kleine maaltijd bereiden 
en bezighouden tot max 
18h. Graag seintje op 
0486/999.760

Bekwame en hardwer-
kende tuinman staat u bij 
met raad en daad voor uw 
tuin. 0486/482 666

Particulier zoekt te koop 
recht van eigenaars open 
of half open bebouwing. 
500 á 1.000 m². (geen 
immo) 0486 891 413

TERRAS
RENOVATIE

 - Aanleg en heraanleg  
  van terrassen
 - Uitslijpen voegen + 
  terug opvoegen
 - Vervangen van kapotte 
  tegels
 - Vervangen van put-
  deksels, enz.

gratis advies en offerte
0491/883 597

Verkoopt passie met passieL I N G E R I E

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

Openingsuren: dinsdag tot vrijdag
van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 18.00 u. Zaterdag open van 9.30 u. tot 18 u.

NOG OP VAKANTIE, OF IETS NIEUWS NODIG?
Kom deze week langs !

WIJ ZIJN ER EVEN TUSSENUIT VAN 13 TOT 20 AUGUSTUS

Nog meer nieuwe collectie vanaf dinsdag 21 augustus



Brasschaatse Film,     Nr. 32,     8-8-2018  00

LIVE

MUZIEK



E V E N T S

2 0 1 8

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 geslaagd 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 
gastvrijheid en innovatieve gerechten. Al onze pro-
ducten zijn vers en we hechten zeer veel belang 
aan kwaliteit en presentatie.

*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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LUNCH WILDMENU
28/10/’18 - 12u - € 85

OUDEJAARSAVOND
31/12/’18 - 19u - € 170

WINTER HIGH TEA*

11/11/’18 - 15u - € 35
5-GANGENMENU ALL IN TOT 4 u.
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EIGEN BELANG OF HET ALGEMEEN BELANG?
De afgelopen weken verschenen in 

Hens-Revabo en de door het Buurtco-
mité De Brasschaatse Heide bestreden 
onwettige vergunningen voor de recy-
clageactiviteiten op de Brasschaatse 
Heide.  
De zogenaamde “Recyclage activitei-
ten” zijn door de Raad voor Vergun-
ningsbetwistingen, het Hof van Beroep 
en de Raad van State vernietigd en die-
nen te worden gestopt.
Het Grondwettelijk Hof heeft recent 
de uitzonderlijke beslissing genomen 
om twee artikelen te schorsen uit het 
Decreet Ruimtelijke Ordening die het 
Vlaams Parlement in december 2017 
heeft aangenomen. Twee artikelen die 
de schijn opwerpen speciaal te zijn op-
genomen in de wet op maat van één 

de recyclageactiviteiten te hervatten.  
De dag na de schorsing kondigde de 
gemeente Brasschaat plots aan een 
openbaar onderzoek te starten voor het 
verlenen van een nieuwe omgevings-

op de Brasschaatse Heide op basis van 
de beide artikelen.

Het onderzoek start midden in de va-
kantieperiode en eindigt op 19 augus-
tus. Velen vragen zich af wat onze poli-
tiek verkozenen hier aan het doen zijn 
en wat ze  willen verdedigen: Het eigen 
belang of het algemeen belang?

Bovendien, door het decreet van de-
cember 2017 is de wet dusdanig ver-
anderd dat u, als burger, uw rechten 
verspeelt als u tijdens het openbaar on-
derzoek niet een bezwaarschrift indient.
Uw rechten om later verhaal te halen 
als u, uw straat, uw dorp, uw vereniging, 

fauna, met andere woorden uw omge-
ving,  wordt geschaad door de eventu-
eel verleende vergunning of de daaraan 
gestelde voorwaarden.
Kort gezegd: Kom NU op voor u eigen 
belang of voor het algemeen belang en 
dien een bezwaarschrift in. 

Iedere burger heeft het recht om een 
bezwaarschrift in te dienen, niet alleen 
de direct omwonenden.  Na 19 augus-
tus kan het NIET meer en zult u iedere 
hinder of overlast en schade aan uw 

len moeten accepteren. U heeft dan uw 
rechten verbeurd.

Een bezwaarschrift kan eenvoudig 
VÓÓR 19 augustus worden ingediend 
bij de Dienst Ruimtelijke Ordening (RO) 
van de Gemeente Brasschaat of digitaal 
op het omgevingsloket van de Vlaamse 
overheid.  
Het kan in uw eigen woorden en kan 
betrekking hebben op:
* een goede Ruimtelijke Orde: mobiliteit, 
hinderaspecten, gezondheid, schaal, 
veiligheid, beleid, bestaande toestand, 
gebruiksgenot, cultuurhistorisch, visu-
eel-vormelijk.
* de doelstellingen: ruimtelijke draag-
kracht, gevolgen voor het leefmilieu, 
culturele, economische, esthetische en 
sociale gevolgen.

Wij zullen ons opnieuw inzetten voor 
respect voor de wetten van ons land, 
een degelijke ruimtelijke ordening, be-
houd van natuur en milieu, de gezond-
heid van onze medeburgers en hun 
kinderen en in ons bezwaarschrift o.a. 
aanvoeren dat:
* Het verlenen van een omgevingsver-

gunning niet mogelijk is gezien de schor-
sing van de artikelen 68 en 69 van de 
Codex Trein door het Grondwettelijk Hof.

uitgevoerd.
* De inplanting van de site midden in 
een ecologisch verbindingszone tussen 
de bossen en parken van Brasschaat, 
de natuurgebieden van de schietgebie-
den en de landbouwzones van Brecht, 
geen teken is van een goede ruimtelijke 
ordening.
* Dat de zandwinning de nevenactiviteit 
is en de recyclageactiviteiten de hoofd-
activiteit. O.a. omdat de zandwinning al 
sinds 2013 niet geëxploiteerd wordt en 
dus slechts als een dekmantel gebruikt 
wordt voor de recyclage activiteiten.
* Dat er bij het aanvoeren van het af-
braak materiaal en puin gevaarlijke stof-
fen terechtkomen in landbouwgebied  
die daar niet in thuis horen zoals zware 
metalen, asbest, chroom 6 houdend ce-
ment, koolwaterstofverbindingen, PACs 
etc. 
* Dat bij het breken van beton grote 
hoeveelheden kristallijn silica vrijko-
men. Een stof die in 2016 door Europa 
de connotatie “ kankerverwekkend” 

heeft gekregen. En dus een ernstige be-
dreiging vormt voor de gezondheid voor 

maar ook voor alle burgers in de wijde 
omgeving.
* Dat dergelijke activiteiten thuishoren 
op daartoe geëigend industrie gebied.
* Er ernstige hinder en overlast is van 
geluid, licht, stof als gevolg van de recy-
clage activiteiten en van de daarmee sa-
menhangende toegenomen mobiliteit.
* Dat de berekening van de mobiliteits-
belasting van de omliggende wegen 
kunstmatig onder de 5% wordt gehou-
den en daarmee onderschat wordt.
Dat de jaarlijkse beoogde netto 505.000 
ton aan materiaal stromen een onaan-
vaardbare belasting voor de omgeving 
betekend.

Het staat u vrij deze argumenten te ge-
bruiken voor uw eigen bezwaarschrift.  
Het oude inspraakrecht is nu een in-
spraakplicht geworden indien u uw 
rechten wil vrijwaren op te komen voor 
uw eigen en het algemeen belang.

Natuur en Milieu Maria ter Heide
Buurtcomité De Brasschaatse Heide
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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

Accordeonduo De Melando's was te gast in Dienstencentrum Ant-
verpia (Mariaburg) op 6 juli en daarna in D.C. Vesalius. Resultaat: 
op en top ambiance. Instrumentaal en zang wisselden mekaar af. 
Op hun eigen vertrouwde wijze wist dit duo Chris & Frank ieder-
een te bekoren en er de sfeer in te brengen van begin tot einde. 
Dansen, meezingen, alles kon. In Vesalius kon een kranige 90+ 
dame zelf een solo polonaise naar voor brengen. Ook Schepen 

tijdens beide optredens kon ook zij niet blijven stilzitten. Deze 
muziek is tijdloos en werd meer dan gesmaakt door bewoners, 
bezoekers en personeel, alweer een geslaagde organisatie.

DE MELANDO’S ZETTEN 2
DIENSTENCENTRA OP HUN KOP

42STE STRATENLOOP
VAN JH HOB NOB

Op zaterdag 25 augustus is het weer zover: de jaarlijkse Straten-
loop van JH HOB NOB, voor de 42ste keer voorzien we weer een 
leuk gevuld programma:
• Tussen 16:00 en 18:00 doorlopend kinderanimatie
 met springkasteel, ballonplooien en glittertattoos 
• 16:00 – start inschrijvingen 
• 17:00 – start Babyloop
• 17:30 – start 1KM
• 19:00 – start 5,25KM en 10,5 KM
• 21:30 – optreden Popvisit + afterparty
Voor de sportievelingen voorzien we douches en kleedkamers. 
Honger en dorst hoef je niet te lijden dankzij ons gezellig terras met 
friet – en hamburgerkraam. Het evenement gaat door aan JH HOB 
NOB, Turfaard 1, Brasschaat. Meer info op www.stratencross.be
en info@stratencross.be

FEMMA
BRASSCHAAT CENTRUM
4-DELIGE CURSUS BLOEM-
SCHIKKEN. Data: 18/09- 16/10 
- 20/11 en 18/12. De cursus 
gaat door in “Ons Middelheem” 
om 19h30. Prijs: € 44 leden,  € 
60 niet leden. Inschrijven bij 
José Stessels-Driesen, Prins 
Kavellei 104. Tel. 03/651 47 28
4-DELIGE CURSUS BREICA-
FÉ. Data: 27/09 - 25/10 - 29/11 
en 20/12. De lessen gaan door 
in “Ons Middelheem” van19h30 
tot 22h00. Prijs: € 16 leden, € 
28 niet leden. Inschrijven bij 
Christel Claes, Bredestraat 40. 
tel. 03/651.65.72  GSM. 0496 
69 38 39.
4-DELIGE CURSUS NAAISA-
LON. Data: 6/09 - 11/10 - 22/11 
en 6/12. De lessen gaan door in 
“Ons Middelheem” van 19h30 
tot 22h30. Prijs: € 16 leden, 
€  28 niet leden. Inschrijven 
bij Annie Van de Velde, Peter 
Benoitlei 69.  Tel. 03/652.03.74
6-DELIGE CURSUS BEZIGE 
BIJTJES. Data: 11/09 - 25/09 - 
9/10 - 23/10 - 6/11 en 20/11. De 
lessen gaan door in het VTL lo-
kaal van 08h30 tot 12h00. € 24 
leden, € 42 niet leden. Inschrij-
ven bij Frieda, Bresseleers 
Hofstraat 48.Tel. 03/651.58.82

Te huur gevr. garage box, 
liefst met elektr. 0474/662 
657

 OVER TE 
NEMEN 

Contact: 
Belgimo nv

Tel.: 03/544 49 38

Japans
Chinees - Thaïs 

restaurant 
te Brasschaat.

VLOER
RENOVATIE:
 - Vervangen van oude  
  vloeren binnenshuis

 - Betegelen wanden  
  (muren), enz.

Gratis advies en offerte

0491/883 597

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

Verlof in Spanje in villa 
met zwembad, 3 slpks, 

inger. als thuis, kust 1 km. 
Kan in elk seizoen. Info via 
0486 485 407

Dames en heren, verwen 
uzelf. Pedicure, mani-
cure, eksterogen, inge-
groeide nagels. A. huis m. 
voetmassage. Prijs: € 35, 
1u. werk. Enk. op afspr. 
0496/908 029

t.g.v. 32e Zandbergrun 
op zaterdag 1/09/’18

Na het succes van de vorige 
twee edities koppelen wij met 
’t Wezels Omslagpunt opnieuw 
een retro fietstoertocht aan 
De Zandbergrun (zijspan- en 
oldtimerrit voor mindervaliden)  
Zie ook: www.zandbergrun.be 
Heb je zin om onder begelei-
ding van enkele motoren en 
de ‘RODANIA-WAGEN’ aan 
een mooie fietstocht deel te 

mag je ruim interpreteren maar 

doos’ te zijn!) Kom dan op 
zaterdag 1 september 2018 
tussen 10.30u. en 12.00u. 
naar de  startlocatie van De 
Zandbergrun in de Bremstraat 
te Wuustwezel. Je kan je ter 
plaatse inschrijven door €6 te 
betalen. In ruil hiervoor krijg 
je twee consumpties en gratis 

De start is voorzien om 12.30h. 
We rijden een rit van ongeveer 
45 km tot de stopplaats. Na de 
onderbreking vervolgen we de 
tocht om dan omstreeks 17u. 
terug in Wuustwezel aan te ko-
men (tot. afstand: 80 à 90 km)
Info en inschrijvingen:
marc.bevers60@gmail.com of 
telefonisch: 0494/40.21.68
b r a s p e n n i n g t i n n e @ h o t -
mai l .com of  te le fon isch: 
0472/83.19.89 (Dré Billet)

Te huur: HOB gezellige 
ew instapklaar - 2 slpk 
met ingemaakte kasten - 
eiken keuken met toest.  
- badk met ligbad - cv gas 
- dubb. begl. - nw dak & 
zijgevel met isolatie 2016 
alle verlichting incl. - kel-
der, terras en tuin 244m². 
Rustige straat Kenislei 54 
Brasschaat; vrij 1/10/2018 
€895/mnd. T. 0478/395 005

Garageverkoop 
Het Geleeg

Mansionstraat en Grotstraat  
te Gooreind - Wuustwezel. 
Zaterdag 15 september 18 
organiseert het buurtschap 
“Het Geleeg“ in onze straatjes 
een garageverkoop van 10 tot 
16 u. Het zou tof zijn moch-
ten als we jullie kunnen  ver-
welkomen. Wat kan gekocht 

-
goed, kleding, decoratie, cd’s, 

vazen, glazen, tuinspullen …. 
Alles waar de bewoners van 
af willen! We willen de ver-
koop ‘openen’ van 10u en dit 
tot ongeveer 16u. Het Geleeg, 
Mansionstraat en Grotstraat te  
Gooreind. Dus  we ruimen de 
zolder, kelder, speelkamers, 
berging… even op en verko-
pen de spulletjes die we niet 
meer kunnen gebruiken. Voor 
een zacht prijsje natuurlijk, zo 
kunnen we er anderen blij mee 

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

Is uw strijk te veel, wij 
doen het voor u wij halen 
op en brengen terug 0473 
193 774

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

Te huur: Garagebox met 
nw plat dak 200m v. Klina 
€ 110 p.m. incl. el. & syn-
dic. Martouginlei 18. T. 
0478/395 005

Inboedels opruimen 
0478536719
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Functie
• Functionele ondersteuning bieden bij diverse applicaties

 onderhoud ten behoeve van een vlotte verwerking van data;
• Als contactpersoon voor alle vragen over IT-tools, verzorg je qua-
 lity checks en je zoekt proactief naar oplossingen en verbeteringen;
• Documenteren van BI-producten & -processen, het onderhouden
 ervan en de gebruikers van de applicaties opleiden, adviseren en
 praktische ondersteuning bieden;
• Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor verschillen-
 de projecten en de opvolging ervan.

• Je bent een Professionele Bachelor in ICT of gelijkwaardig
 door ervaring;
• Je hebt bij voorkeur een eerste werkervaring binnen IT achter de
 rug. Ervaring in de logistieke sector is een plus;
• Ervaring met ERP, SQL, MySQL, API is een troef;
• Je bent analytisch en als teamspeler kan je zelfstandig werken;
• Je bent oplossings- en klantgericht;
• Je bent leergierig om nieuwe tools en technologieën aan te leren;
• Je hebt sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Functie
• Functionele ondersteuning bieden op administratief vlak voor de 
aankoop, verkoop en verhuur van vastgoed;
• Als aanspreekpunt in ons kantoor te Antwerpen Noord, beant-
woord je de telefonische oproepen, behandelt de binnenkomende 
mails en plant afspraken in de agenda’s van jouw collega’s;
• Je verzorgt de samenstelling van allerhande vastgoeddossiers, 
het aanvragen van de nodige attesten en de opvolging hiervan;

richtingen en facturatie.

• Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en je kan je vlot uitdruk-
ken in het Frans;

• Je kan zelfstandig werken, maar eveneens in teamverband; je 

• Je bent communicatief naar klanten, aannemers en collega’s toe, 
alsook stressbestendig en leergierig;
• Gezonde interesse in vastgoed of ervaring in deze sector is een 
pluspunt, maar geen noodzaak.
Interesse:
www.deldo.com. Neem contact op met Dirk Witvrouwen, HR,
tel. 03/544.49.35 of per mail naar dirk@deldo.com

zoekt

JUNIOR IT APPLICATIE
SUPPORTMEDEWERKER

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER (VASTGOED)

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018   
“JUBILEUMSHOW 30 JAAR DENNIE DAMARO”

BRASSCHAAT, Ruiterhal, Gemeentepark 10

M.m.v.: Dennie Damaro, Chris Van Tongelen(De Romeo’s), 
Sam Gooris , Eveline Cannoot, De Melando’s, Garry 

Hagger, Danny Fabry, Marc Dex, Wendy Van Wanten, …

Show van 14.30u tot 18.30u (Deuren open vanaf 13.30u)
Volwassene: € 15 (incl. gratis CD-single) / Kinderen 

-10jaar: € 5 (incl. gratis CD-single)
Geen ticket verkoop en plaats reservatie vooraf !   

Info: 0477/25.31.95 - www.denniedamaro.be

Uw Warme Bakker 

Vossen te Mariaburg
Zoekt 

EEN VERKOOPSTER
voor 3 halve dagen in de week.

Bellen naar 0476/397 665 tussen 16u en 20u

 INTERIEURAFWERKING

LudwigStevens
VOLLEDIGE ZOLDERAFWERKING • GYPROC WANDEN & 

PLAFONDS • METALEN OF HOUTEN PLAFONDS
HOUTEN GEVELAFWERKING • HOUTEN TERRASSEN

ZOEKT LEERCONTRACT
Info: 0497 145 316 • info@ludwigstevens.be

www.ludwigstevens.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 kelder. 
geen huisd. €975/mnd. 
Tel. 03/633 16 59

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terras-
sen, rioleringswerken 
ea. Tel 0494 16 04 12

Voetverzorging Eline 
Tjoens Pedicure: nagels 
knippen, eelt verwijderen, 
kalknagels behandelen, 
voetmassage enz : € 30 
Pedicure + gellak (blijft 4 
à 5 weken) € 50 Telefo-
neer 0499693661 

 online 
maar zelf niet de kennis 
of kunde om de fiets in 
elkaar te steken? Ook 
voor alle herstellingen. 
Ophaal & terugbreng ser-
vice. 0486533074

Inboedels opruimen bel 
vrijblijvend 0478536719 

Een gerenoveerde halfo-
pen eengezinswoning met 
grote tuin. (Immoweb code 
7655742)                                                                                                                                      

Te huur: Garagebox, Bre-
dabaan 965. 67 euro. Tel. 
0483/007 801

Te koop: Nieuwe tandem, 
Linebike. € 250. Te bezich-
tigen na tel. 0472/750 250 
- 0476 443 707

Te huur: garage Oude 
Baan + Deuzeld Schoten. 
€ 85. 0495/214 041

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 ???

SPROOKJESFEEST 
Vrolijke verhalen en sprankelsprookjes voor luistergrage oortjes 
vanaf 5 jaar, door Madeleine Nieuwlaat, vertelster van zoete en zotte 
verhalen. Over prinsen en prinsessen, over dieren en draken, over 
reuzen en trollen. Met een beetje muziek en af en toe een liedje. 
Kom je ook? op donderdagen 9/8 en 16/8 van 14u tot 15u in de 
Hemelhoeve Gemeentepark 8 in 2930 Brasschaat 1ste verdiep van 
de pop-up zomerbar Hemelhoeve. GRATIS. Je plaatsje reserveren 
mag: 0486/895054. Echt Gebeurd vzw
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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 

De vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Brasschaat (PWA) werd onlangs wegens re-

PWA VEREFFENING

Info: 03/651 95 20 • Bredabaan 314 • Brasschaat • www.devisbar.be

WINKELBEDIENDE
Van dinsdag t/m vrijdag (26u/week) • Nederlandstalig

Zoeken
KATRIEN & LIESBET VERCAMMEN

Bredabaan 662 • 2930 Brasschaat

Gevraagd

meer info: 03/663.48.90

Gemotiveerde studenten 
om ons zaalteam te versterken. 

Sociaal ingesteld, flexibel, 1dag/week (woe. t.e.m. zo.)

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

GROOT FESTIVAL
TEN VOORDELE VAN “DE MICK”

ZOMERZONNIGE VERTELSELS

Te huur: Brass. centr. 
recent app. 1-2 pers. verd. 
1 terras gn lift gar. Hofstr. 
40. T. 03/651 77 68

Te huur: Brass. Centr. 
app. 1-2 pers. verd. 1 lft 
terras gar. Donksestw. 14, 
toplig. T. 03/651 77 68

Gezin uit Brasschaat 
met 3 tiener kids zijn op 
zoek naar een ervaren 
huishoudster. Ingeschre-
ven voor 2,5 dagen/
week. Voor onderhoud 
woning en str i jkwerk. 
Contact via WhatsApp op 
0475/780073. Te starten 
rond half augustus 

Te huur: app. 1ste V. Du-
rentijdlei 126 Brass. Gar., 
2 slpk, hal, liv., ing. k.k, 
berg;, ing. bdk, wc, terr. 
EPC 263. HP € 720 + € 
20 Vk. Vrij 1 okt. 0496/283 
600

Te huur: ondergrondse 
parkeerplaats thv Breda-
baan 156 (naast Blue-
point) € 90/maand BEL 
0478/94.32.56 of info@
vanlaerhoven.be

Man z. werk, inst. gyproc, 
pr. m. tuin. Schild. klusjes. 
0465/674 765

Te huur: Miksebeekstraat 
49, Brasschaat. Half-open 
bebouwing met tuin, 2 
slaapkamers, 2 garages, 1 
grote woonkamer, keuken, 
badkamer (enkel douche). 
Contact Rudy Van Aelst 
03/666 41 43

Te huur: Duplex app. 
2slk, 1 badk + wc. Gr. liv. 
+ open keuken app. wc inl. 
0475/962 533

Te koop:  Gasfornuis 
in goede staat € 50. 
0486/802 018

Te huur app. in villa. Wo-
ning centrum Brass. 2 slpk, 
1ste verdiep, living open 
keuken, bad, douche, dub-
bele lav. Bezoek na Afpr. 
huurprijs €650+kost+gar. 
apart mogelijk. 0497/197 
575 - 03/651 72 22

Te huur: Va 1 sep.: dub-
bele garage met smeer-
put. 5 br., 6,6 di, 2,4 ho. 
2 poorten. Omgev. Klina. 
03/337 13 51

Schi lder  zkt  binnen 
en buiten schilderwerk, 
gyproc, behang, kalei-
en, lamin. €11/u. Gsm: 
0465/921 434. Goede ref. 
vanuit Brasschaat.

Te koop: Magnetron, 
grill, hetelucht, combi-
natie, oven. Samsung € 
100, spiegel zonder kader 
65x100 p.o.t.k. 03/651 
52 69
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Je bent op zoek naar een dynamische job met een cliëntgerichte aanpak in de ver-
zekeringen? Je hebt zin in een job met veel verantwoordelijkheid, veel afwisseling 

Lesseliers & Co, Insurance and Pension advice behoort vandaag tot de 5% grootste 
Belgische onafhankelijke advieskantoren in verzekeringen. Ons cliënteel bestaat uit 
succesvolle ondernemingen, vrije beroepen en zelfstandige ondernemers. Voor dit
cliënteel koppelen wij professionalisme, know-how en onafhankelijkheid aan een 
hoog niveau van service en persoonlijke betrokkenheid. Ingevolge onze continue 
snelle groei, zijn wij op zoek naar volgende enthousiaste medewerkers ter versterking 
van ons huidige team:

Jouw functie:
Ordelijk voor de volledige interne opvolging van de u toegewezen verzekerings-

 • Je kan technisch aan de slag in een dynamisch leven-team met 4 collega's met

 • Je hebt hiervoor dagelijks contact met verzekeraars en met jouw cliëntenportefeuille.
 • Hierbij komen je onderhandelingsvaardigheid en gevoel voor onafhankelijke
  adviesverlening van pas.

Jouw functie:
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede opvolging van de groepsverzekeringen en
  hospitalisatieverzekeringen van onze cliënten KMO's.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt van de interne verantwoordelijke bij onze
  cliënten bedrijven en helpt hen verder met al hun vragen.
 • Je zorgt ervoor dat hun dossier continu à jour blijft.
 • Je werkt mee aan de opstart van nieuwe collectieve dossiers, met de collega's van
  het leven team.
 • Je ondersteunt mee je collega's in de administratieve opvolging van de tweede
  pijler dossiers

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een relevante richting

 • Je hebt ervaring in de verzekeringssector en bent geboeid door de techniciteit van
  verzekeringscontracten.
 • Je beschikt over een professionele en cliëntvriendelijke aanpak
 • Je bent administratief sterk en je getuigt van een dagdagelijkse gedrevenheid.
 • Je bent een echte teamplayer

Ons aanbod:
 • Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met een cliëntgerichte aanpak.
 • We werken paperless met Brio en Egor.
 • We zorgen voor een uitdagende job met permanente opleidingsmogelijkheden.
 • We werken aan je persoonlijke ontwikkeling, met regelmatige externe coaching en
  duidelijke groeikansen.
 • We bieden een aantrekkelijke verloning, met inbegrip van groepsverzekering en tal 
  van andere extralegale voordelen in functie van kennis en beroepservaring.

Wens je deel uit te maken van ons hecht team, mail dan zo vlug mogelijk uw CV met 
begeleidende motivatiebrief naar Roos Borms via: r.borms@lesseliers-co.be.

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

ADVISEUR
relatiebeheerder  pensioenopbouw, bescherming ingeval van overlijden en 

invaliditeit voor bedrijfsleiders, beoefenaars vrije beroepen.

BEHEERDER COLLECTIEVE 
VERZEKERINGEN PENSIOEN

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De maand juli stond in de parkgemeente in het teken van 
muziek. Twee avonden Klassiek in het Park en The Day Be-
fore Tomorrow brachten voor elk wat wils. En meteen werd 
ook duidelĳk dat er zich onder de Brasschatenaren heel wat 
muziekaal talent bevindt. 
Op vrĳdag 13 juli - jawel – veroverde de 13-jarige Alexandra 
Krinkels de harten van de 1200 aanwezigen. Dat gebeurde 
tĳdens de eerste avond van Klassiek in het Park. Alexandra 
speelde complexloos een quatre-mains met de befaamde 
pianiste Eliane Rodrigues. Het meisje slaagde erin iedereen 
stil te krĳgen. Het applaus achteraf was naargelang.
“Voor ik op het podium moest, was ik een beetje zenuw-
achtig. Maar eens ik aan het spelen was, waren die zenu-
wen weg. Het was een heel leuke ervaring. Ik heb ook zeer 
veel geleerd van Eliane Rodrigues”, zo reageerde de guitige 
Alexandra na afloop. We zullen in de toekomst nog wel van 
haar horen.
De twee avonden lokten samen meer dan 3400 toeschou-
wers. Volgens de organisatoren Carl Huybrechts en Fred Int 
Panis was deze vĳfde editie de beste tot nu toe.
Enkele dagen later werd The Day Before Tomorrow op gang 
gespeeld door twee Brasschaatse dj’s, Jens De Meyer en 
Zenio Schnurrer. Samen noemen zĳ zich Zeen & Myer. De 
25-jarige Zenio en de 23-jarige Jens zĳn in Brasschaat al 
bekend sinds hun pop-up in de Hemelhoeve vorig jaar. Het 
duo opende in het leegstaande pand hun “Club Noir”. Dit 
initiatief wordt deze zomer verder gezet door Pieter Jacobs, 
al ligt het accent nu niet meer op de jeugd. 
Zenio en Jens stonden vorig jaar op Tomorrowland en dat 
doen ze dit jaar opnieuw. Op donderdag 26 juli speelden ze 
op het grote grasveld naast het kasteel eerst een thuiswed-
strĳd op The Day Before Tomorrow. Jens studeert weldra af 
als informaticus en Zenio opent in Antwerpen een horeca-
zaak. Het dj-en is voor beide heren op dit ogenblik zo een 
beetje een uit de hand gelopen hobby.
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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

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

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

Problemen met uw 
verwarming, gas of mazout? 

Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd in: 
Onderhoud en herstelling 

CV gas/stookolie
met wettelijk reiniging 

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Wij kopen uw eigendom !

0475/214 393  -  0475/763 627

GEZOCHT: (project)gronden en 

te renoveren woningen. 

Komt uw eigendom in aanmerking?

Opendeurdagen van het Mineralogisch 
Museum ACAM. 

Op ontdekking in de wondere wereld van MINERALEN, FOS-
SIELEN en EDELSTENEN. Wil je er meer over weten? Dat kan 
tijdens de Opendeurdagen van het Mineralogisch Museum ACAM. 
De Academie voor Mineralogie vzw (ACAM), Frans de l’Arbrelaan 
12 te Merksem (Antwerpen), organiseert een grootse opendeur op 
01 en 02 september 2018, telkens van 10 tot 17 u. WAT IS ER TE 

ropa! De duizenden mineralen. De uitgebreide collectie fossielen. 
Een verblindende schatkamer met edelstenen. De indrukwekkende 
diamanthoek. Het onderzoekscentrum voor edelstenen (bezoekers 
mogen ook hun eigen stenen ter onderzoek meebrengen !) In het ka-
der van het culturele stadsfestival “Antwerpen Barok 2018 – Rubens 
inspireert” brengt ACAM een tijdelijke tentoonstelling – “Parels en 
Edelstenen ten tijde van de Barok” In de werkkelder - Prepareer- en 
slijpdemonstraties WAT IS ER TE BELEVEN ?Speciale workshops 
en zoektocht met een knipoog naar jeugd en gezin: - zoektocht 
doorheen het museum - Zelf prepareren van fossielen.  inkom gratis. 
Inlichtingen tel.: +32(0)3-569 01 75 – GSM: +32(0)496-14 65 03 of 
suzy.hofmans@telenet.be - info@acam.be - www.acam.be

Het 2e buurtfeest in de Prins 
Kavellei kende met 106 deel-
nemers aan de barbecue een 
groot succes. De buren ge-
noten ervan, ook de nieuwe 
buren waren aanwezig. Voor 
volgend jaar wordt voorzien in 
een podium met een leuke live 
groep.

SUCCESVOL
BUURTFEEST 

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 275.000,- € 95.000,-

€ 172.500,- € 209.000 € 277.500

€ 249.000,-

TE KOOP:
Brasschaat, Augustijnslei 123

TE KOOP:
Merksem, Lambrechtshoekenlaan 211

TE KOOP:
Merksem, Nieuwdreef 109 2V

TE KOOP:
Brasschaat, Van hemelrijcklei 46

TE KOOP:
Kalmthout, Wipstraat 27

TE KOOP:
Ekeren, Kapelsesteenweg 637

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

Te renov HOb 3 slpk gar polyv. ruimte met 
zijuitgang Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:557 kWh/m²

dakstudio 13eV lift groot terras 
Vg,Gdv,Gvv,Gvkr,Wg,EPC:288 kWh/m²

app HOB 2eV 3 slpk 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:296 kWh/m²

app 2eV lift 2 slpk staanpl 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC: 175 kWh/m²

app 2ev 2 slpk  
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:232 kWh/m²

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

Dienstencentra Brasschaat
Onze dienstencentra zijn gesloten op 15 augustus. Restaurant en 
cafetaria in Vesalius zijn open. Voor de lessen van sport overdag 
kan je online inschrijven vanaf 20 augustus. Wie hulp nodig heeft 
kan hiervoor terecht bij de sportdienst in het nieuwe gemeentehuis 

voor nog meer leuke activiteiten! 

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Di 07/08 om 13.30 uur: kinderatelier. Kom samen met je kleinkin-
deren leuke dingen knutselen? 4 euro per kind.
Do 09/08 om 9 uur: cursus “beren maken”: olifant
Do 09/08 , 16/08om 9.30 uur: PC club
Ma 13/08 om 14 uur: spelletjes- en smulnamiddag: dameblanche
Di 14/08 om 9.30 uur: kinderatelier (wie blijft voor de kinderbingo 
kan boterhammetjes meebrengen, wij brengen soep)
Di 14/08 om 14 uur: kinderbingo! wij voorzien prijzen voor klein 
én groot.

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Do 09/08 om 10 uur: Quilting bee
Do 09/08 om 14 uur: familiebingo
Do 09/08 vanaf 14 uur: smulnamiddag, moederdaggebak
Ma 13/08 om 14 uur: voordracht Jef : “het Vlaamse lied”
Vr 17/08 om 14.30 uur: wandeling naar Cocorico

Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97, tel. 03 660 
58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Wo 08/08 om 10 uur: vakantieles Pilates. Ook op 22/08
Do 09/08 om 14 uur: open atelier

Ma 13/08 om 14 uur: bingo met de kinderen
Vrij 17/08 om 9.30 uur vakantieles Yoga

Di 21/08: verwenmenu
Di 21/08 om 10.15 uur: patchwork start terug op
Do 23/08 om 13.30 uur: informatiemoment voor reeks “burn-out”: 
gratis maar wél inschrijven aub
Je kan al inschrijven voor 30/08: grote busreis naar Leiden: be-
zoek chocoladeatelier, boottocht, wandeling met gids in Leiden, 
warme maaltijd en broodmaaltijd. 58 €

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Het Boothuisje was al een tijdje terug open maar de oude 
speeltuin en de bootjes lagen er verlaten en verkommerd bij. 
De nieuwe uitbaters Tom en Jeroen weten van aanpakken. Een 
super moderne en vooral veilige speeltuin met voor de gasten 
een heus zandstrand met ligzetels, palmbomen, zitzakken, nieu-
we parasols en op het ponton een lounge met kussens, kortom 
een pure vakantiesfeer in het hartje van het gemeentepark. Het 
blauw terras vlak voor het badhuis biedt ruim plaats voor zij die 
de schaduw willen opzoeken. De bootjes kregen een nieuwe 
kleur en nieuwe roeispanen. Nieuw is ook de rolstoelwip voor 
mindervaliden. Klaar voor de zomer dus. Dinsdag sluitingsdag, 
verder dagelijks open vanaf 11u. 

OPENING VERNIEUWDE 
SPEELTUIN BOOTHUISJE

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

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

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

info@notariaatdedecker.be; www.notariaatdedecker.be

UIT DE HAND TE KOOP
HUIS TE BRASSCHAAT

Miksebaan 71: Deels grondig te renoveren woning, nabij het centrum en 
het park van Brasschaat. Indeling glvl.: inkomhal, leefruimte (vernieuwd), open 
keuken (vernieuwd), veranda, bureelruimte, tuin, 1e verd.: badkamer, 4 slpks. 
EPC 309kWh/m², K.I.: 418, grond opp. 340m², Vg, Gvkr, Gdv, Gvkv, Wg, immoweb ref.: 
n° 7620706

Frilinglei 108: Ruime, instapklare villa met prachtige tuin in een residentiele 
omgeving. Indeling: leefruimte, keuken met eetkamer, hal, WC, vestiaire, bu-
reelruimte, 4 slpks, 2 badkamers, kelder (220m²), garage. K.I. 3.450€, EPC.: 
319kWh/m², totaal grond opp. 3.083m², Wp, Gvkv, Gdv, Vg, Gvkr, immoweb n°7614986.

Diverse activiteiten voor jong en oud in dorpscentrum op 18, 19 en 20 augustus 2018. Tijdens en 
na het eerste weekend na O.L.V. Hemelvaart - de dag die bij velen gekend is als moederdag - vindt 
traditiegetrouw de augustuskermis van ’s-Gravenwezel plaats. Ook dit jaar is dat niet anders, en 
vatten de diverse kermisattracties post op het Lodewijk De Vochtplein van zaterdag 18 t/m dinsdag 
21 augustus. Onder het motto dat een kermisweekend een feestweekend voor jong en oud mag en 
moet zijn, tekent KWAC Wezel Sportief al vele jaren present voor de organisatie van enkele wie-
lerkoersen, met als ‘headliner’ het Internationaal Wielerspektakel achter Derny op maandag. Ook 
dit jaar wordt met deze traditie aangeknoopt. Maar ook het Dorpscomité van ’s-Gravenwezel roert 
zich opnieuw in het feestgedruis. Samen met KWAC Wezel Sportief, en met ondersteuning van de 
gemeente Schilde, de premiumpartners Horsehotel De Wouwerse Velden en Schilmart, en enkele 
andere gewaardeerde partners, zetten zij de tweede editie van de Dorpshappening op poten. De 
organisatoren werkten een uitgebreid programma uit en ziet er als volgt uit:
Op zaterdag vindt van 16u tot 22u de Dorpshappening plaats. Tijdens dit familie-evenement op 

Tussen 16u en 18u is er kinderanimatie met o.m. kinderdisco, en ook de mobiele kinderboerderij 
Farm on Wheels van ’s-Gravenwezelnaar Jef Vorsselmans is van de partij. Doorlopend kunnen 
de jongsten onder ons ook genieten van de diverse kermisattracties. Met onder meer een leuk 
en vrolijk harmonieprogramma van Koninklijke Harmonie Takjes worden Boomen uit Schilde tus-
sen 18u en 19u en een sfeervol muziekoptreden van Coverband XZent vanaf 19u zal er heel 
wat sfeer en ambiance ontstaan op het immer gezellige Lodewijk De Vochtplein. Een drankje 
nuttigen kan doorlopend op het dorpsterras dat in samenwerking met Café Hof van Wezel wordt 
ingericht. Op zondag is het centrum van ’s-Gravenwezel het toneel voor de wielerwedstrijd voor 
Eliterenners zonder contract (1.12b - Cycling Vlaanderen). Er wordt 28 maal een omloop gereden 
die via de wijk Zonnebos van en terug naar het centrum van ’s-Gravenwezel gaat. Het volledige 
traject is 112 km lang. Het vertrek (om 15u) en de aankomst zijn in de Kerkstraat, ter hoogte van 
Café Hof van Wezel. Kermismaandag staat in de dorpskern van ’s-Gravenwezel garant voor sport, 
spektakel, spanning, sensatie en ambiance met het 24ste Internationaal Wielerspektakel achter 
Derny. Het startschot van deze spektakelavond wordt al om 17u gegeven met de Kids Derny die 
een een unieke gelegenheid biedt voor alle sportieve jongens en meisjes van 6 tot en met 12 jaar 
om ook eens de sensatie te beleven van het rijden achter een echte derny, zoals een echte prof. 
Iedereen mag meedoen; er wordt gereden in verschillende reeksen naargelang leeftijd en aantal 

even goed welkom. Rijden op eigen tempo, want de Kids Derny is geen wedstrijd. Elke deelnemer 
krijgt daarom eenzelfde verrassing en iedereen mag als extra nog een ereronde met de echte profs 
maken, net voor de start van het grote criterium. De deelname is gratis; het enige wat men hoeft 
te doen is vooraf aanmelden in Café Hof van Wezel (vanaf 15u45). Uiteraard is het dragen van 

's-Gravenwezel en Schilde, als het ware als opwarmer van het grote Dernyspektakel. Vanaf 18u30 
is er de voorstelling van de renners gevolgd door een ereronde, en om 19u stijgt de spanning 

reeksen gereden, en tussenin is er ook nog een reeks met lokale politici. Na een spannende strijd 
volgt om 21u30 dan de huldiging van de laureaten. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor het 
publiek en uiteraard zijn ook op maandag doorlopend enkele gezellige terrassen geopend, terwijl 
de kinderen zich kunnen uitleven op de kermis.

AUGUSTUSKERMIS ’S-GRAVENWEZEL
WORDT UITGEBREID FEESTWEEKEND

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)

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

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

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

verkoopster
13 u week

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
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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)

Uw Immo-partner in & rond Brasschaat 
bij VERKOOP en VERHUUR. 

WWW.ENTREZ-VASTGOED.BE
Tel: 0475 540 400 • Gratis Schatting!

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

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

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

DAVIDSFONDS 
BRASSCHAAT

Orgel op de Noen: Een orga-
nisatie van Kerk Sint-Antonius 
i.s.m. Davidsfonds Brasschaat  
4 concerten op maandagmid-
dag tussen 12u00 en 12u45 
met volgende organisten:
6/8: Bruno Bruyninckx
13/8: Willem Ceuleers 
20/8: Katrien Mannaert 
27/8: Mattijs Louwye en Koen 
Maris (vierhandig & viervoetig 
orgel)
Toegang: gratis. Plaats: Sint-
Antoniuskerk Brasschaat cen-
trum

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

67 j. vrijgezel met eig. huis 
zoekt vriendin v. relatie. 
03/653 11 52

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg dit 
gebed 6x. p.d. ged. 9 dgn 
en uw gebeden worden 
verhoord, zelfs indien dit on-
mog. lijkt. Vergeet niet het 
H. Hart te danken met de 
belofte dit ber. te public. vr. 
de bekomen gunst. Dank. 
a. H. Hart v. de bekomen 
gunst. G.D.P.

Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

SMEDERĲ STRAAT 32, UNIT 16 - SINT-JOB - TEL. 03 298 47 96 - INFO@RDG-BVBA.BE - WWW.RDG-BVBA.BE

RDG-team

10
jaar

ACTIE AUGUSTUS = GRATIS VLIEGENRAMEN 
BĲ  AANKOOP RAMEN & DEUREN ***

*** Vraag naar onze voorwaarden
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Jan Eyking

AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD
TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

tuinaannemer

Denk nu reeds aan uw tuinontwerp 
voor de aanleg van uw tuin

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

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

GEZOCHT 
VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING 

MEESTERGAST • PLOEGBAAS
ERVAREN METSELAAR 

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

Regio Kalmthout

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

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

Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie

Tel: 0478 743 881

Solliciteer schriftelijk met Cv op volgend adres: 
Notarissen Luc De Ferm & Annekatrien Van Oostveldt

Ringlaan 15 • 2170 Antwerpen-Merksem
03/620.14.43 • annekatrien@notarismerksem.be

Notarisassociatie Luc DE FERM 
& Annekatrien VAN OOSTVELDT 

te Antwerpen-Merksem zoekt 

Administratief 
medewerker

voor aan het onthaal: 

Functie:
• Onthaal van cliënteel (zowel telefonisch als aan 
 de balie) en algemeen secretariaatswerk
• Handlichtingen
• Tekoopstelling van panden via het kantoor

• u  bent dynamisch, collegiaal en cliëntvriendelijk
• u kan onafhankelijk en nauwkeurig werken
• u hebt zin voor verantwoordelijkheid 
• u bent stressbestendig 

Beschrijving werkomgeving:
• Aangename en moderne werkomgeving 
• Centraal gelegen kantoor, gemakkelijk bereikbaar 
 met openbaar vervoer

Wij bieden:
• een correcte verloning
• duurzame samenwerking
• gevarieerde taken
• deeltijds werken mogelijk

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.

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

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

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
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GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

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

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

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

ZOLDERAFWERKING
EN GYPROCWERKEN

0470 01 35 85
info@stucagyp.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Om in te spelen op de problematiek betreft mobiliteit rond Antwerpen 
die in de toekomst nog erger zal worden werden er op de Campus 
Coppens satellietkantoren geïnstalleerd. Per kantoorruimte (5 in to-
taal) kunnen een 6-tal medewerkers tewerkgesteld worden in een 

Dirk de Kort is zeer tevreden met dit initiatief: "We staan allen meer en 
-
-
-

AGIDENS OMZEILT DE FILES
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Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

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

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

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: -
tement op 1ste V met salon-eetkamer, hall, keuken met 
terras, kleine slaapkamer, grote slaapkamer, badkamer 
met douche en toilet, kolenkelder KL1 en provisiekelder 
PL1 – klein beschrijf !
MERKSEM: Lambrechtshoekenlaan 155 - appartement 
2de V met hal, berging, wc, wasplaats, badkamer, 2 
slaapkamers, living met eethoek en open keuken.
MERKSEM: Rodeloopstraat 63  - appartement op 2de 
verdiep met  hal, wc, living, keuken, terras, badkamer, 
vestiaire, berging en 2 slaapkamers, tussenkamer, berg-
plaats 5 en garage 33.
MERKSEM: Olmenbrug 23 - mooie bel-etage met GLVL : 
hal met vestiaire, garage ( 2 wagens ), bureel, bergplaats, 
tuin - 1ste V : living, keuken, wc, terras- 2de V : 3 slaap-
kamers, badkamer, WC.         
SCHOTEN:
appartement met  2 slaapkamers, keuken, living, badka-
mer, apart toilet, kelder.

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

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

gevestigd in Brasschaat is op zoek naar

STUDENT
voor onderhoud

van vooral groene zones

 • Min. 16 jaar
 • Gemotiveerd
 • Je kan zelfstandig werken
 • Woensdag na de middag ± 4 uur

Interesse ? 
Stuur je cv naar: Inge.groven@gravo.be
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN OFFICIEEL ATTEST VOOR HET  
VERWIJDEREN VAN ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

 
DAKWERKEN

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

 

 KORTING

 
 

Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi (alle kleuren)
Gevelbekleding in sidings eternit
Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramik, leien, enz...
Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder coating en garantie.
Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.
Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie
Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

 
 

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

TE HUUR:
Mariaburg, Kapelsestwg. 561

met 1 slaapkamer en terras, 
nieuw en volledig afgewerkt! 
Dagprijs € 40,50 (huur+zorg). 
Voor meer info of een bezoek:

03 535 12 75 of
www.entrez-vastgoed.be
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BURGELIJKE 
STAND

Ketteridge Alexander 28-06, Wuustwezel
Bosschaerts Emiel 28-06, Brasschaat
Hoegaerts Antoon Zacharias 27-06, Brasschaat
Deblaere Arya 29-06, Brasschaat
Asanov Hamid 29-06, Wuustwezel
Peeraer Lex 02-07, Brasschaat
Olar Hadassa Rose 02-07, Brasschaat

Pitteljon Xander 04-07, Brasschaat
Van Mol Janne 09-07, Brasschaat
Totté Artuur 07-07, Brasschaat
Van Tendeloo Maxim 21-06, Brasschaat
Thibaut Vic 18-06, Brasschaat
Gashi Samira 30-06, Brasschaat
Laureys Andrea 06-07, Wuustwezel

Vermeiren Tim te Brasschaat met Verschueren Sophie, te Brasschaat
Jones Gavin te Brasschaat met Coppens Shannah, te Brasschaat
Willems Philippe te Brasschaat met Van Hooydonck Peggy, te Brasschaat
Baillieul Nathan te Brasschaat met Sylvestre Cathy, te Brasschaat
Aerts Tom te Brasschaat met Kennes Joke, te Brasschaat
Krygelmans Glenn te Brasschaat met Vanranst Stefanie, te Brasschaat
Van Rossen Geert te Brasschaat met De Moor Katelijne, te Brasschaat

Heyninck Stefania, 94 jaar, weduwe van Vandeputte Alfons, Brasschaat
Doms Catharina, 83 jaar, weduwe van Van Pottelberge Georges, Brasschaat
Leclercq André, 92 jaar, weduwnaar van Duchateau Maria, Brasschaat
Van den Berghe François, 78 jaar, echtgenoot van Greefs Imelda, Brasschaat
Seymens Anna, 88 jaar, echtgenote van Oostvogels Constantinus, Brasschaat
Elst Linda, 58 jaar, echtgenote van Van Dyck Cyriel, Wuustwezel
De Goe Maria, 95 jaar, weduwe van Breemersch Marcel, Brasschaat
Busch Charles, 84 jaar, echtgenoot van Van Riel Viviane, Brasschaat
Van Dongen Johanna, 71 jaar, weduwe van Mersch Mattheus, Wuustwezel
Cuypers Guillaume, 88 jaar, weduwnaar van Dingenen Maria, Brasschaat
De Hondt Irène, 69 jaar, echtgenote van De Meyer Guido, Brasschaat
Willemssens Anny, 76 jaar, weduwe van Doms Jozef, Brasschaat
Verrecas Roland, 86 jaar, echtgenoot van Verstraete Maria, Brasschaat
Coomans Maria, 91 jaar, weduwe van Janssens Leopold, Brasschaat
Gabriels Maria, 87 jaar, weduwe van Nijs Hendrik, Brasschaat
Peeters Veerle, 78 jaar, weduwe van Wezenbeek Ludovicus, Brasschaat
Van Damme Arthur, 72 jaar, Brasschaat
Van Geyte Norma, 87 jaar, weduwe van Pirijns François, Brasschaat
Smets Jozef, 88 jaar, weduwnaar van Wagemans Godelieva, Brasschaat
Lauwers Leon, 85 jaar, echtgenoot van De Hert Gerardine, Antwerpen
Wouters Eduard, 81 jaar, Brasschaat
Hense Lodewijk, 95 jaar, weduwnaar van Elst Irma, Wuustwezel
Meulenhof Maria, 85 jaar, echtgenote van Michielsen Felix, Wuustwezel
Denis Margaretha, 94 jaar, weduwe van Schrauwen Ernestus, Brasschaat
Jacobs Herman, 82 jaar, echtgenoot van Hulsmans Yolande, Brasschaat
Bomberen Lucienne, 80 jaar, echtgenote van Claessens Marcel, Brasschaat
Goovaerts Adèle, 87 jaar, echtgenote van Van der Avoort Josephus, Brasschaat
Vinck Jozef, 72 jaar, echtgenoot van Van Dijck Hilda, Wuustwezel
Verachtert Anna, 89 jaar, Brasschaat

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):

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

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

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 

11-12/08 De Ark 03 667 11 04

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

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

Ophaling huisvuil augustus

GFT

MAANDAG   13
DINSDAG   14
WOENSDAG  15
DONDERDAG   16
VRIJDAG     17
ZATERDAG   18

Rest-
Afval

rode
straten

Chemokar komt 
in je buurt

PMD

MAANDAG    6
DINSDAG    7
WOENSDAG  8
DONDERDAG   9
VRIJDAG      10
ZATERDAG   11

Ophaling huisvuil augustus

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

GEEN OPHALING
OP WOENSDAG 15 AUGUSTUS
OPHALINGEN HUISVUIL & PMD
VERSCHUIVEN NAAR 17/08 (RE-
CYCLAGEPARK 15/8 GESLOTEN)
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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

Bent u minstens 17 jaar en 
wilt u ervaring opdoen in een 

kantoor te Brasschaat
op woensdag en zaterdag?
Bent u goed georganiseerd?

Kan u goed met de pc werken?
Bent u dynamisch ingesteld?

Wij bieden u een goede

BIJVERDIENSTE
Mail je cv

met telefoonnummer naar 
nv.janthys@gmail.com
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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

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

Ik zoek werk, schoonm. 
strijk, rest. 0492/199 8090

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

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

03 653 52 90

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


