
63e Jaargang       nr. 33    15 augustus 2018

BREDABAAN 358

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

55PUS8503

€ 1.399
Geleverd en geplaatst

MET 5 JAAR WAARBORG

GRATIS
SCHATTING

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

Mariaburg - Brasschaat

TERUG OPEN VANAF 28 AUGUSTUS
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

BOBO Fashion  •  damesmode  •  maat 36 - 46

                                             

F A S H I O N
Voel je goed !

Nieuwe collectie najaar 2018

Bredabaan 1003 • Brasschaat
T. 03 633 09 88 

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

Aan alle mama’s; 
een prett ige Moederdag!

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!
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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

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN BRASSCHAAT TOT € 50 TERUGBETAALD

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

BRASSCHAAT Bredabaan 346

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

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 436 737

Hoe werkt het?

A
Breng uw 
goud naar 
ons

B
Wij onderzoeken 
en taxeren uw

SIERADEN

C
Meteen
contant
GELD!

INKOOP OUD GOUD 03 283 81 13
Bredabaan 346 2930 Brasschaat

Open van ma. tot vr. van 10.30 tot 15.45 u. • 
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)

BRENG UW GOUD NAAR
INKOOP OUD GOUDNIEUW

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

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)

5 Jaar geleden gestart als "Brasschaat Klassiek" en voor deze 
lustrum-editie omgedoopt tot Klassiek in het Park. Met die naams-
wijziging willen de organisatoren met deze formule zowat heel 
Vlaanderen bereiken. Het concept blijft echter onveranderd, de 
bakermat is en blijft Brasschaat. Zoals gebruikelijk 2 concertavon-
den met de start op vrijdag de 13de juli. Om die reden werd er 
muzikaal gestart met de Noodlotsymphonie van Beethoven en 
Dance Macabre van Camille Saint-Saëns. Deze stukken wer-
den vertolkt door de befaamde concertpianiste Eliane Rodriguez 
(coach van o.a. Thomas Vanderveken). Na de pauze werden 
sopraan Leisbeth Devos, tenor Stefan Cifolelli en bariton Ronan 
Collet begeleid door het Robert Groslot Ensemble. "Figaro Revi-
sited" werd een bloemlezing uit de drie opera's van Figaro. Verder 
wist grootmeester Groslot met Mozart, Chopin, Rossini en Pai-
siello op geestige wijze de standpunten inzake de liefde tussen 
man en vrouw muzikaal te vertolken.
Totaal nieuw waren 2 jonge solisten die voor de eerste keer voor 
zo'n groot publiek hun muzikaal kunnen mochten tonen. Eind 
2017 deed vzw Klassiek in 't Groen een oproep naar jong instru-
mentaal solotalent tussen 9 en 15 jaar. Artistiek directeur Robert 
Groslot beoordeelde een tiental kandidaten en selecteerde uitein-
delijk 2 laureaten. Vrijdag mocht de jonge pianiste Alexandra Krin-
kels een vierhandig stuk spelen mat Eliane Rodriguez. Zaterdag 
bracht Jappe Dendievel deel één uit het fagotconcerto van Weber 
gesteund door het Groslot Gala Orkest. Nog nooit was het zo stil 
op de concertweide, een kippenvelmoment werd aangekondigd 
en dit was niet overdreven: pure klasse.
Zaterdag nam Robert Groslot het publiek mee op een concertreis 
door Rusland. Sopraan Hanne Roos, tenor Denzil Delaere, het 
koor Fine Fleur samen met het Groslot Gala Orchestra brachten 
werk van o.a. Glinka, Tchaikovsky, Khatchaturian, Rachmaninov, 
Borodin en Prokofjew. Ook Lehar, Verdi en Heuberger stonden op 
het programma.
Zoals de traditie het wil werd zaterdag afgesloten met een heus 
bal populaire, letterlijk alle stoelen aan de kant en walsen op een 
reuze dansvloer. Ditmaal geen burgemeester of schepen maar 
Davi Brocatus met partner mochten dit walsfestijn openen. Het 
wereldrecord koppels op de dansvloer werd ook dit jaar net niet 
gehaald. De organisatoren houden vol: "Ooit zal dit lukken in 
Brasschaat".
De grote afsluiter was het optreden van dansschool Pivolté die 
met een ballet op muziek uit Het Zwanenmeer van Tchaikovsky 
iedereen wist te bekoren. Alweer een geslaagde editie die gega-
randeerd voor vervolg zal zorgen.

KLASSIEK IN HET PARK 2018

Bredabaan 309, Brasschaat M
et

 s
te

un
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Te huur: gr. gemeub. 

€ 595, 0495/214 041

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

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

Aankoop van alle wa-
gens, met of zonder scha-
de. Vlot en correct afge-
handeld! Erkende han-
delaar. T0486/749 178
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Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 965
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

*Deze actie geldt op alle Argenta fondsen beheerd door Argenta 
Asset Management SA. Voor beleggingsfondsen krijgt u een kor-
ting tot 50% op de instapkosten. Voor beleggingsverzekeringen 
krijgt u 0,5% van uw inleg teruggestort (met een maximum van 125 
euro per storting).

Nu met een mooie korting*
op uw instapkosten,

t.e.m 31 augustus 2018

  Do’s Store

  shopdostore1

WINKELCENTRUM PATIO DONK

DONKSESTEENWEG 214/216    2930 BRASSCHAAT
03/647 14 25 - WWW.DO-STORE.BE

RUIME

GRATIS 

PARKING

M
et

 s
te

un
 v

an
 

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

Klantvriendelijkste bedrijf 
van het westelijk halfrond

KEUKENS - KASTEN OP MAAT
Bredabaan 792 - Brasschaat

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

Tuinwerk en klusjes: 
0486/797 441

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
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gevestigd in Brasschaat is op zoek naar

ONDERHOUD 
MACHINES (hulp)

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

Interesse ? 
Stuur je cv naar: Inge.groven@gravo.be

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

Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 15 augustus
Moederdag menu €25
Carpaccio van Belgisch 
rund - Vispannetje met 
prei, duchesse aardap-

pel - Dame Blanche

Donderdag 16 augustus
Dagsoep

Gebraad Dubarry 
(Jonge Bloemkool)

Vrijdag 17 augustus
Dagsoep

Wienser Schnitzel, 
gebakken aardappel-

tjes, sla’tje

Maandag 20 augustus
Dagsoep

Spaghetti à la Bolog-
naise

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.

 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

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

REGELMATIGHEIDSCRITERIUM
IN CRITERIUMLAND

Op 4 september krijgt Brasschaat de primeur van  een nieuw format 
in het criterium wielerlandschap.  De koers bestaat uit een tijdrit, 
een afvallingskoers en een criterium. Elke wedstrijd wordt met 24 
profrenners gereden. Zij starten allen met hetzelfde startgeld. De 
wedstrijd vindt plaats op een gesloten parcours van maximum 3 km 
in het centrum van de deelnemende gemeente. De renner die de 
meeste punten haalt, na de drie onderdelen, is de winnaar.
Het is de bedoeling om van de N8 koersen een klassementsrace te 
maken in drie gemeentes. Er zal een klassement worden gemaakt 
van de drie wedstrijden. De renner met het meest aantal punten 
wordt uitgeroepen tot winnaar van de N8 CYCLING. De renner die 
de serie criteria 2 maal wint, krijgt een trofee vervaardigd uit  wit en 
geel goud 18 karaat en 3 karaat brilliant.

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

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

VLOER
RENOVATIE:
 - Vervangen van oude  
  vloeren binnenshuis

 - Betegelen wanden  
  (muren), enz.

Gratis advies en offerte

0491/883 597

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

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. 

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



Brasschaatse Film,     Nr. 33,     15-8-2018  5



Brasschaatse Film,     Nr. 33,     15-8-2018  6

Vorig jaar gestart op initiatief van Wnd. Burgemeester Koen Ver-
berck als het eerste Schlagerfestival in Brasschaat lijkt alweer dat 
onze gemeente een muzikale traditie rijker is. Het Vlaams Muziek-
feest vond plaats op het Armand Reusensplein (Kerkplein Bras-
schaat Centrum) op zondag 29 augustus. Ook nu meer dan goed 
gevuld, gelukkig bij een aangename temperatuur. De agenda 
zat propvol sfeer en ambiance. Reeds lang voor de show ver-
zamelden liefhebbers van deze muziek dichtbij het podium om 
geen glimp van hun idool te missen. Een druk programma: Gino 
Verano, Rene Redley, Yves Segers, Dennie Damaro, Willy Som-
mers & Lindsay (jawel, zus van Christof). Vanaf de eerste minuut 
zat de sfeer erin niettegenstaande het festival werd geopend met 
iets minder grote namen. Halverwege wist Wnd. Burgemeester 
Koen Verberck zelfs een polonaise op gang te trekken tijdens het 
optreden van Dennie Damaro die trouwens op 16 september in 
de Ruiterhal zijn 30-jarige carrière viert met tal van grote namen. 
Iedereen meer dan tevreden en velen verbaasd dat alle artiesten 
zoveel tijd voor hun fans namen. Ook lokale Radio Park FM kon 
elke artiest voor de micro halen voor een korte reactie

VLAAMS MUZIEKFEEST 2018

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

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

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

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

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: 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.

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

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

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

IFANG  IMKERS Voordracht:  De bedrijfsmethode van Dirk Cristael
Wintersterfte is een van de grootste problemen van de hedendaagse imkerij.  In België overleefden 
17 percent van onze bijenvolken de winter 2017/2018 niet. Ook de vorige winters verloren we 20 pct 
van onze volken. Dit zijn verontrustende cijfers. Toch zijn er imkers die erin slagen met succes hun 
bijen de winter door te brengen. Met veel plezier ontvangen we Dirk Cristael die zijn bedrijfsmethode 
zal toelichten waarmee hij de laatste 10 jaar minder dan 10% wintersterfte heeft.  Het is een eigen 
variante op de rotatiemethode waarbij de koninginnen-arrest en de broedstop belangrijke ingrediënten 
zijn van de biotechnische bestrijdingsmethode. Maar ook doorgedreven hygiëne waardoor de bijen 
telkens overwinteren op nieuwe opgebouwde ramen van verse was zorgt voor het onderdrukken 
van allerlei infecties.  Dirk imkert met zwarte bijen, Carnica en Buckfast bijen. Onze voordrachtgever 
zal zijn bedrijfsmethode uitgebreid behandelen  op onze maandvergadering, die plaats vindt op 
dinsdag 4 september om 20h00, in ons vergaderlokaal ‘Emino-De Ploeg’ in de Verhoevenlei 50  te 
Brasschaat. Deze vergadering heeft plaats onder auspiciën van AVI vzw, de Vlaamse overheid en 
de Europese Unie.  Inkom gratis. Iedereen is van harte welkom

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.)

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

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

Zoeken
KATRIEN & LIESBET VERCAMMEN

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

Praktijk voor mobiele en minder mobiele klanten,
Voor grote sportliefhebbers 
en minder sportievelingen.

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

Massage is een gezonde ontspanning
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Functie:

- Je neemt stalen van de bodem en plaatst peilbuizen 
 voor milieu-technisch onderzoek door middel van 
 handmatige boringen.

Profiel:

- Je bent minimum in het bezit van een TSO diploma;
- Je weet van aanpakken en bent in goede gezondheid;
- Je kan zelfstandig werken, weliswaar in teamverband;
- Je werkt graag buiten en houdt van afwisseling;
- Je hebt een rijbewijs B.

COLLEGA’S
GEZOCHT

Om ons dynamisch team op korte termijn te komen 
versterken, zijn wij op zoek naar:

VELDMEDEWERKERS 
MILIEUTECHNISCH BODEMONDERZOEK

Sollicitaties met cv kan je per email zenden naar: 
peter.luyckx@asa-bvba.be

Per post kan ook naar:
ASA bvba t.a.v. Peter Luyckx, 
Brechtsebaan 886—2900 Schoten. (www.asa-bvba.be)

WWW.ASA-BVBA.BE

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Brasschaat en erfgoed. Net als iedere gemeente die zich-
zelf respecteert, doet Brasschaat dat ook met zĳ n erfgoed. 
Zo kwam nog niet zo lang geleden het voortbestaan van het 
Gunfi re Museum in het gedrang. Het gemeentebestuur dat 
nog maar net de voormalige vliegtoren aan Perron Noord had 
gerenoveerd en geopend, zocht naar een oplossing voor die 
uitzonderlĳ ke museumcollectie aan de Licht Vliegwezenlaan. 
Probleem was dat het War Heritage Institute geen opvolger 
vond voor Jos Janssens die er als conservator mee ophield. 
Gelukkig kwam er al gauw de belofte van Minister van Defen-
sie Steven Vandeput dat het museum na een korte sluiting 
opnieuw de deuren kon openen. 
De bevoegde schepen Luc Sevenhans verwacht nu dat De-
fensie het museum in de toekomst graag in de handen van 
de gemeente Brasschaat zou overlaten.
In het Gunfi re Museum bevindt zich een grote collectie artil-
lerie- en pantservoertuigen. Voor de liefhebbers is het een 
pareltje om rond te snuisteren. 
Het Gunfi re Museum vormt een onderdeel van een site die 
de jongste jaren een stevige opwaardering kreeg. Denk maar 
aan Perron Noord waar het voor jong en oud zeer aange-
naam vertoeven is, al dan niet na een verkwikkend ritje met 
de spoorfi ets. 
Hopelĳ k kan de naastgelegen aëroclub de schade na de 
brand van enkele weken geleden vlug wegwerken. De club 
heeft nog niet zo lang geleden geïnvesteerd in een bĳ zonder 
mooie kantine. De oude paardenstallen werden met behoud 
van de originele drinkbakken omgetoverd tot een zeer aan-
gename ruimte. Op het terras kan de bezoeker van prachtige 
zonsondergangen genieten. 
Vanaf oktober krĳ gt Perron Noord opnieuw iedere derde zon-
dag van de maand het bezoek van een massa oldtimers. De 
organisatoren slagen er iedere keer in de bezoeker te verras-
sen met enkele nieuwigheden. Ook dat is allemaal erfgoed.

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

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: 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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

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

 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) 

Dringend Poetshulp ge-
zocht regio Kalmthout , 
Kapellen, Brasschaat. 
Tel. 0486 661 545.
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS • RAMEN EN DEUREN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonweringsproducten 
van het kwalitatieve 

merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open elke weekdag: 13u. - 17u.

ACTIE
ZONNE-
TENTEN 

Gratis motor

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Gezocht voor versterking van ons team: 
2 ERVAREN PLAATSERS/TECHNIEKERS

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

Voor al uw bpost verrichtingen

HOOGBOOMSTEENWEG 17 | 2930 BRASSCHAAT | T 03 651 31 00 

D A G B L A D H A N D E L 

Pasfoto’s - Sleutels - Autoplaten - Rookwaren - Sigaren - Wenskaarten - Nationale Loterij

PATTYN
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Het speelterrein Prolistraat in wijk Bethanie is weer speelklaar om 
kinderen uit de wijk en omgeving te ontvangen. Het hele speelter-
rein kreeg een make-over. Er is een speelzone aangelegd die uit-
dagend is voor verschillende leeftijden. In totaal werd er € 65.000 
geïnvesteerd. Brasschaat telt meer dan 30 speelplekken in de hele 
gemeente. In elke wijk zijn er speelplekjes te vinden. De voorbije ja-
ren zijn verschillende speelplekken grondig aangepakt. Het speel-
terrein op de Prolistraat is gelegen achter parochiecentrum d’Ouwe 
Kerk. Het hele speelterrein kreeg een make-over. Het oude toestel 
werd weggehaald en de betonnen pingpong tafel is verplaatst naar 
de wijkschool Mater-Dei Ploegsebaan. Het plan voor de nieuwe 
speeltuin werd opgemaakt samen met mensen uit de buurt. Het 
speelterrein moest uitdagend zijn voor verschillende leeftijden. 
daarom is er gewerkt met natuurlijke materialen en natuurlijke 
speelaanleidingen zoals de speelheuvels en keien. Er zijn verschil-
lende speeltoestellen te vinden, zoals een dubbele schommel, en-
kele draaitoestellen, een grote speelcombinatie en veerwipjes.
Door de weersomstandigheden is het gras op de speelheuvels nog 

opening, in aanwezigheid van het schepencollege, vond plaats op 
zaterdag 4 augustus met de start van de wielerwedstrijd in Betha-
nie. Het volgende op de planning voor speelruimte, is het plaatsen 
van een inclusief speeltoestel op het speelterrein Hertenweide. Dit 
zal plaatsvinden in het najaar. Er zal voor gezorgd worden dat ook 
kinderen met een beperking maximaal kunnen meespelen...

SPEELTERREIN PROLISTRAAT 
HELEMAAL VERNIEUWD

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

Zon. & Ma. gesl. (juli & Aug.)
Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte

Kom eens proeven 
van onze heerlijke 
salades en gebak, 

ook om mee te nemen.

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur 
Godiva Chocolade

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

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

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
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Van 2 tot 10 juli vond opnieuw het project “Rondom Vlaanderen” 
plaats in de drie dienstencentra en de Remise. De bezoekers 
van alle locaties zetten weer hun beste beentje voor. Samen 

-

gereden worden. Met het warme weer waren deze meer dan 

Zij kaapten opnieuw de wisselbeker weg door de meeste kilo-
meters te rijden. Bedankt aan alle deelnemers voor hun inzet. 
En zet gerust de sportieve inspanningen verder. De hometrai-
ners werden aangekocht voor de dienstencentra zodat u elke 

DIENSTENCENTRA EN REMISE 
FIETSEN DE KAAP VAN 

10.000 KM VOORBIJ

SPROOKJESFEEST 
Vrolijke verhalen en sprankelsprookjes voor luistergrage oortjes 

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
BEZOEK TENTOON-

STELLING “MYSTERI-
EUZE MICHAELINA” : 

DINSDAG 21/8
Dinsdag 21/8 bezoeken we 
de mooie tentoonstelling “ 

barokgenie herontdekt” in 

unieke samenwerking tussen 

-
reldpremière het uitzonderlijke 
talent van een kunstenares 
die groot werd in een periode 
waarin vrouwelijke artiesten 

werk is zo veelzijdig en uniek 
dat het alle kunsthistorische 
verbeelding tart. Onze gids 

-
ten. We nemen het openbaar 
vervoer en vertrekken aan de 

bezoek is er gelegenheid om 
samen iets te gaan eten; ieder-

en inschrijven bij Esther Wey-
-

de namen door te geven + uw 

betalen op het rekeningnum-
mer van Femma Brasschaat 

Te huur: App in villa centr. 
Brass. 1ste V. Bad, dou-
che, dubb. lav., 2 slpk, na-
bij park. Door Verstraetelei 
39. € 650+kost+mog. gar. 
bezoek na afspr. 0497/197 
575 - 03/651 72 22. Ideaal 
vr Senioren.

ZOMERZONNIGE

brengen vertelsters Madeleine 

van wordt. 
Kom even zitten op een bankje 
tussen de bomen en geniet. 
Mariaparkje Rustoordlei Bras-

-
akelbende 

werktuigen & ma-
chines voor Hout-Bouw-
Metaal. Tel. 0486/503 194

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

i jskast “17 
voor studentenkot €80. 
0471/021 234

JH HOB NOB

-

-

Voor de sportievelingen voorzien 
we douches en kleedkamers. 

-
den dankzij ons gezellig terras met 

Te huur app. 3e verd, 
Bredabaan 423, 2slpk gr. 
liv., badk, wc, terras, lift. 
0474/640 541 - 03/664 30 
26 - 0484/991 125. Vrij v.a. 
1 sept.

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 ver-
lichting incl. - kelder, terras 
en tuin 244m². Rustige 
straat Kenislei 54, Bras-
schaat. Vrij 1/10/18 €895/
mnd. Tel 0478/395 005

Te huur: Garagebox met 
nw plat dak 200m van 
Klina 110/mnd incl. el & 
syndic Martouginlei 18. 
Tel. 0478/395 005

-
-

gata een van de merkwaar-

-

letterlijke zin nu een verdwenen 

vak leerde om het materiaal 
duurzaam te gebruiken. Ferre 
stelt zijn werken tentoon en 

-

van de drukke Bredabaan.

Volwassenenatelier ‘t Kratje

Ons voorbije werkjaar is met onze opendeur in schoon-

bezig zijn geven we graag al een inkijk in  ons na-
jaarprogramma. Ons kleiatelier is opgeruimd en alles 
staat aan kant om terug te starten. De cursusreeksen 

U bij deze aan herinneren dat onze cursusreeksen 

grote getallen terugzien bij de start van ons nieuwe 

spijtig genoeg is dit volzet. -donderdag voor- van 10u00 

Betaling geldt als volgorde van inschrijving. Dit geldt 
-

-
perkt tot 10 deelnemers betaling geldt als volgorde van 

betaald. Voor de cursussen en de intro klei vragen we 
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ZONDAG 26 AUGUSTUS

Ook dit jaar gaat onze opbrengst naar een Brasschaats goed doel!!! Ontdek er meer over op onze infostand!

Ook dit jaar gaan we weer grillen!
Ontdek onze BBQ-formule op onze webstek en schrijf je snel in!

Inschrijven kan je via info@janenalleman.be of telefonisch 0494/256 909 tot vrijdag 24/8
Inschrijving is geldig na overschrijving op rek nr: BE28 7310 3176 2320

KIJK VOOR MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN OP WWW.JANENALLEMAN.BE

optredens
 zijn er dit jaar van 

Acro2Gym, Pivolté, 
Guinelli en Starshifter.

Competitie tussen alle 
wijken van Brasschaat

HET FEEST VAN JAN & ALLEMAN

Een ganse dag plezier, eten en drinken 
ten voordele van een 

Brasschaats goed doel!!!

Waar: weide voor de Hemelhoeve • Wanneer: van 12u00 tot 18u00
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Leer de FAST-test op
HERKENEENBEROERTE.BE

KIJK OF DE MOND 

SCHEEF STAAT

KIJK OF ARM/BEEN

MINDER GOED BEWEEGT

REAGEER ONMIDDELLIJK, 

ELKE MINUUT TELT

LUISTER OF PERSOON 

ONDUIDELIJK SPREEKT

HERKEN JIJ DE SYMPTOMEN
VAN EEN BEROERTE?

Doe de FAST-test: let op Face-Arm-Speech-Time

Beperk de schade: bel 112  

11 SEPTEMBER

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur 

Ruime gratis parking bij de winkel

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur 

Ruime gratis parking bij de winkel

1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen

Back to schoolBack to school
Grote keuze boekentassen, 
rugzakken, pennenzakken
Merken: Jeune Premier • Kipling • Eastpak • Dakine 

Ruitertas • Arthur & Aston • JP • Froy & dind
Sammies • Stones & Bones
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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

Zoals vorig jaar hebben we terug een grote bloemenstand 
in Maria ter Heide aan de kerk met meer dan 300 boe-
ketten. Van 7u tot 13u kan u ook daar terecht, u kan 
steeds 24/24 bloemen halen uit de Bloemenautomaat.

Bestellingen via onze website: 
www.degoedebloemen.be

of telefonisch: 03/651 84 40

DE GOEDE BLOEMEN 
IS OPEN OP WOENSDAG 

Bredabaan 288 - Bus 3 - 2930 Brasschaat • Tel. 03 651 84 40 • info@degoedebloemen.be • www.degoedebloemen.be

Moederdag van 7u. tot 18 u.
15 AUGUSTUS
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ONTBIJT - LUNCH

ZOETIGHEDEN
ALLE DAGEN OPEN VAN 8U30 TOT 18U.

zon- & feestdagen gesloten

BREDABAAN 232

2930 BRASSCHAAT

TEL: 03/651.48.62

WWW.LEBALLOTIN.BE

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

AANNEMER 
ZOEKT 
opbrengst-

eigendommen, 
renovatie- en 

afbraakpanden, 
bouwgronden,... 
Beste prijs, snelle 

afhandeling!

0487/286 430

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

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.

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 super-
centraal, 2 slpks, bad met 
inloopdouche, bergpl., 
kelder, garage 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
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DANKBETUIGING

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.

Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.

’t Geeft ons moed om verder te leven.

De vele blijken van deelneming na het overlijden van
mijn dierbare echtgenoot, onze geliefde papa en vava

Marcel Bossaers
hebben ons diep ontroerd. Daarvoor langs deze weg
nogmaals onze grote dank aan eenieder die met ons

meeleefde.

Vanwege zijn echtgenote Lydia Meeusen
en zijn kinderen, schoon- en kleinkinderen

demeyeruitvaart.be

Vorig jaar werd ze Europees kampioen voor België in Denemarken 
en dit jaar in juni nam ze deel aan de Karate Dream Cup in Tokio 
waar ze eveneens de zege wegkaapte in de categorie Kata 35+. Met 
3000 deelnemers voor kumite (vechten) en kata (schijngevecht), 
verdeeld over veel categorieën, is dit de grootste Kyokushin kara-
tewedstrijd wereldwijd. Doorgedreven training en karakter maakte 
het mogelijk voor An om de gevreesde Japanse deelnemers te ver-
slaan. Tevens behaalde ze met hun team-kata de derde plaats, als 
enige Europese deelnemers.
Geboren en getogen in Brasschaat startte An Driesens als tiener 
in Sutani Dojo, gevestigd in het toenmalige Blosocentrum in het 
Peerdsbos, waar ze op 19 jaar haar zwarte gordel behaalde. De 
liefde lokte haar naar Zwitserland waar ze samen met haar echtge-
noot een eigen dojo runt. Ze is ondertussen een erg gewaardeerde 
lesgeefster in binnen- en buitenland. In Brasschaat – in de sport-
club, school en jeugdbeweging – werd de basis gelegd voor dit suc-
ces op wereldvlak.

GOUD IN JAPAN
VOOR AN DRIESENS

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

gezocht 

AFWASSERS
Ma tot zaterdag

Meer info in winkel

Slagerij Gysels
Bredabaan 214

Brasschaat
Of tel : 03/651.81.33

Magazijn 
te huur

5,5 m br., 9,5 m l.

met sanitair

te Brasschaat

à €350/maand

0476/917 113

voor 's avonds

Slagerij De Clerck
Bredabaan 1091
Maria ter Heide
03/663 01 39

woens- en zondag gesloten

GEVRAAGD
POETSHULP

GEVRAAGD:
RAAMREINIGER
als hoofd- of bijverdienste

Henri 0471 452 234

BRASSCHAAT GAAT VOOR DE
‘SPORTERSBELEVENMEER’-AWARD 2018
Ook in 2018 daagt Sport Vlaanderen alle Vlaamse steden en 
gemeenten uit om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-
award. Wie erin slaagt om vijf van de zeven voorgestelde uit-
dagingen tot een goed einde te brengen, mag zich vanaf eind 
2018 een jaar lang #sportersbelevenmeer-gemeente noemen. Jij 
kan ons alvast helpen bij één uitdaging! Toon aan dat sporters 
in Brasschaat méér beleven en deel de foto’s via sociale media 
(Facebook en/of Instagram) met de 2 hashtags #sportersbele-
venmeer #wedstrijdBrasschaat. Van een rustige avondwandeling 
tot een intensieve workout. Als sporter beleef je gewoon zoveel 
meer en daar willen we ook de minder sportieve Brasschatenaar 
van overtuigen. De leukste foto wint een waardebon van 25 euro 
van Decathlon. Je kan eindeloos posten en deelnemen. Hoe 
meer, hoe liever natuurlijk. Gewoon doen! De wedstrijd loopt 
tot 31 december. SPORT, DEEL en WIN! Meer info: sportdienst 
Brasschaat | T 03 650 03 30 | sport@brasschaat.be

Inschrijvingen regio-
naal petanquetornooi 

van start
De gemeenten Brasschaat, 
Schoten, Brecht, Essen, Kalm-
thout, Kapellen, Stabroek en 
Wuustwezel kampen tegen 
elkaar tijdens het jaarlijkse 
regionale petanquetornooi op 
donderdag 6 september. Dit 
regionaal petanquetornooi 
wordt georganiseerd door de 
sportregio Antwerpse Kempen 
voor alle 50 plussers van de 
deelnemende gemeenten. Het 
tornooi gaat door op de velden 
van Petanque Club Hemelhof 
in het gemeentepark van Bras-
schaat van 10u tot 16u. We 
sluiten af met een lekker stukje 

lige dag voor alle deelnemers!
Inschrijven kan bij de sport-
dienst nog tot 31 augustus. Elke 
ploeg bestaat uit 3 personen. Er 
wordt geen onderscheid ge-
maakt tussen gevorderden en 
beginners. Je kan inschrijven 
per ploeg of alleen. De eerste 
ploeg van elke gemeente wint 
een trofee. meer info: sport-
dienst Brasschaat | T 03 650 
03 30 | sport@brasschaat.be

Opruimen van huizen, 
garage tuinen, magazijn, 
appart. enz. Gratis prijs-
opgave. Tel. 0474/204 607

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

NANNY GEZOCHT re-
gio Brasschaat voor twee 
kleuters. Ma, wo, do na 
schooltijd tot 18/19u. Jo-
binhoud: zorg voor kinde-
ren & licht huishoudelijk 
werk. Geen zwartwerk, 
vast uurrooster, ± 14u/
week. 0468 42 63 74 

Bijbelverhalen
Voorlezing 1/2 uur
Info: 0472/883 227

Te huur: app. Bras.-C. 
1e V. Hal, Living, kkn, 2 
slaapk., badk., wc, berg., 
garage, terras, lift. Gn 
dieren. 03/544 90 55

69 j. alleenst. m. zoekt 
vriendin voor relatie. Ik 
wacht op jou. 03/653 11 52

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

Gedipl. pedicure, mani-
cure, ook gellak komt a. 
huis. 0484/949 951 (Ag-
nieszka)

Zondag 26 augustus - 
Ontdek te kunstenaar 

in jezelf
Een natuurgids stimuleert je 
om met - uiteraard - natuur-
lijke materialen een ongekend 
kunstwerk uit je mouwen te 
toveren. Groot en klein kan de 
kunstenaar in zichelf ontdek-
ken door zich uit te leven met 
het materiaal dat de natuur op 
dat moment biedt: takken, za-
den, zand, water, ... kortom al-
les kan op deze ontspannende 
natuur-knutselnamiddag! Tus-
sen 14 en 16 uur verwelkomen 
we jullie graag in het lokaal 
‘Perron Natuur’, Lichtvliegwe-
zenlaan (naast Peroon Noord).
Organisatie: VMPA Natuurgid-
sen - Perron Natuur.

FONOPLATEN. Ik koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 
60-70-80. Betaal beste 
prijs! GSM 0475/768 188
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EPC 671 kWh/m² (vv,vg,wp,gmo,gvkr)

KALMTHOUT-HEIDE 

Moderne villa op ca. 1761m², 
lichte living + OH, 

3 slaapkamers, grote garage, 
enz. Te moderniseren. 

TOPLIGGING!

€ 399.000

TOPPER TE KOOP

1975-2018

K
w

aliteit in vastgoed!

43 jaar GROUP B

BUITENKANS

GEVRAAGD 
VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING 

MEESTERGAST
ERVAREN METSELAARS 

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

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

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

Het gemeentebestuur wil er voor zorgen dat wonen voor ieder-
een mogelijk is in Brasschaat. Sociale huisvestingsmaatschappij 
De Voorkempen-H.E. zal 18 sociale kavels in de wijk het Leeg-
Rietbeemden op de markt brengen. Via de verkoop van sociale 
kavels wordt  goedkope bouwgrond aangeboden aan inwoners 
met een lager inkomen. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, 
moet zich inschrijven op de wachtlijst. Brasschaat is een goede 
en groene gemeente om in te wonen. Dit maakt dat de huizen 
gegeerd zijn en de prijzen relatief hoog. Het gemeentebestuur 
wil er voor zorgen dat wonen voor iedereen mogelijk is in Bras-
schaat. Als eerste gemeente in Vlaanderen wordt een project 
gerealiseerd met “bescheiden woningen”. Ook het sociale ver-
huurkantoor wordt versterkt. Sociale huisvestingsmaatschappij 
De Voorkempen-H.E. zal 18 sociale kavels verkopen in de wijk 
het Leeg-Rietbeemden. Een sociale kavel is een bouwgrond die 
goedkoop wordt verkocht aan mensen met een sociaal zwakker 

gen, zoals een bewoningsplicht, opgelegd. Een koper van een 
sociale bouwgrond moet hierop zelf een woning oprichten. De 
verkoop zal kunnen worden opgestart nadat de weginfrastructuur 
is aangelegd. Dit zal nog een jaar duren maar geïnteresseerden 
kunnen zich nu al inschrijven op de wachtlijst van De Voorkem-
pen. Het verkavelingsplan voor de wegewerken is reeds opge-
steld door de landmeter. 
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-
sociale-woning/Wanneer-mag-u-een-sociale-woning-of-bouw-
grond-kopen/Voorwaarden-voor-de-aankoop

BINNENKORT 18 SOCIALE
KAVELS TE KOOP IN HET 
LEEG-DE RIETBEEMDEN
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Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

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

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

Speelplein Kwik Kwak werd opgericht in 1994 op het Sint-Michielscol-
lege te Brasschaat. De afgelopen jaren kwamen duizenden kinderen 
spelen en stonden honderden jongeren klaar om hen te begeleiden. 
Dit jaar viert Kwik Kwak zijn 25ste speelpleinzomer. 5 juli 1994, de 
schoolpoorten van het Sint-Michielscollege Brasschaat waren nog 
maar net gesloten of er stonden weer 77 kinderen en 7 animatoren voor 
de poort. Ze kwamen er niet om op de banken te zitten, maar wel om 
te spelen. De allereerste dag Kwik Kwak ooit kon beginnen. Maarten 
Wens, toen 9 jaar, was erbij en verwoordde het kort maar krachtig: “Ik 
heb me goed geamuseerd op de Kwik Kwak.” Vandaag staat Maarten, 
ondertussen lid van de algemene vergadering, nog steeds achter zijn 
woorden. Doorheen de jaren werd geëxperimenteerd met tal van ini-
tiatieven, sommigen sneuvelden, maar de kern bleef altijd behouden: 
de vakantiewerking tijdens de zomervakantie sinds 1994 en tijdens de 
paasvakantie sinds 1998. Kris Van Nieuwenhove, voormalig ondervoor-
zitter, verklaart het succes van deze vakanties: “Kwik Kwak wil kinderen 
niet zomaar opvangen tijdens hun vakantie, Kwik Kwak wil kinderen 
een echte vakantie geven.” 
Een echte vakantie geven aan gemiddeld 120 kinderen per dag is een 
uitdaging. De animatoren zorgen voor een gevarieerd aanbod voor alle 
kinderen en jongeren van 4 tot en met 15 jaar. Er zijn animaties en ac-
tiviteiten afgewisseld met vrij spel-momenten in de speelstad of buiten. 
De kinderen kiezen altijd zelf aan welke activiteiten ze deelnemen, het 
is immers hun vakantie. Isabelle Mariën doorliep een hele Kwik Kwak 
carrière van kleuter tot hoofdanimator. Ze kijkt met plezier terug op de 
hele periode: “Kampen bouwen in het bos, armbandjes maken met ma-
cramétouw, heel luid zingen, op uitstap naar de Tongelreep, bezoek 
van de politie, naar hele grappige toneeltjes kijken tot en met overnach-
tingen met de VOP’s (de tieners). Ik kreeg heel veel zin om ook lid te 
worden van de hechte leidingsgroep en na een cursus bij de Vlaamse 
Dienst Speelpleinwerk was ik daar helemaal klaar voor.” Isabelle was 
niet de enige die de stap naar animator zette. En gelukkig maar, want 
een gevarieerd aanbod uitwerken gaat niet vanzelf. Dit jaar staan een 
60-tal animatoren klaar om de in totaal 569 kinderen te animeren. Je-
roen Engelbeen, ondervoorzitter, is heel blij dat elk jaar zo veel enthou-
siaste jongeren klaarstaan: “Onze volledige werking draait immers op 
vrijwilligers, tijdens de vakanties, maar ook voor alle voorbereidende 
werk achter de schermen. Naast activiteiten voorbereiden zorgen de 
vrijwilligers ook voor registratie van inschrijvingen, beantwoorden ze de 
vragen van ouders, overleggen ze met de school en zo veel meer.” 
Op 5 augustus nodigde Kwik Kwak al zijn vrijwilligers en oud-vrijwilligers 

halen. De huidige vrijwilligers namen hun voorgangers mee voor rond-
leidingen door het speelplein van vandaag. Algemene vaststelling: “Er is 
veel veranderd, maar gelukkig is er ook héél veel hetzelfde gebleven.” 

25 ZOMERS SPELEN OP 
SPEELPLEIN KWIK KWAK

Peter, mede-
stichter van Kwik 
Kwak, en Maarten, 
één van de eerste
kinderen op het 

speelplein en 
ondertussen zelf 

oud-animator.

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

Aannemer zoekt
bouwgronden, woningen, 
appartementsgebouwen

voor afbraak of renovatie.
Correcte betaling.

GSM 0487/286 430

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

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

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

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 

Alle tuinwerken, hagen 
scheren. 0474/453 834

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

verkoopster
13 u week

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

Deluxe Services
Ontmossen • reinigen
buitenschilderwerken

0484/461 020

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

Te huur: Garage Hofstr. 
40 Brass. centr. T. 03/651 
77 68

Te huur: Garage Donk-
sestwg. 14 Brass. centr. 
T. 03/651 77 68

Werk gezocht, babysit of 
naschoolse opvang. 0495/ 
824 365

Ik zoek werk als poets-
vrouw, strijken, huishoud-
ster, babysit. 0467/629 
106 Maria

Dame geeft  compu-
ter-smartphoneles aan 
huis, mail, internet, fo-
to’s, updates, alle merken. 
0479/872 410

Te koop: Garage voor 
auto in de achterbouw Au-
gustijnslei 56, Brasschaat. 
Gsm: 0496/ 525 457
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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

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)

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.

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

DACTYLO - VOOR KIDS EN JONGEREN IN DE ZOMERVAKANTIE
Eind augustus biedt DAKHUUS  cursussen aan voor kids en jongeren. Schrijf nog snel in ! In de 
week van 27 augustus is er een cursus dactylo gepland voor 11 tot 14 jarigen. In diezelfde week start 
de cursus assertiviteit voor 15 tot 18 jarigen. Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.
org, bel naar 03/633 16 96 (ma en do, 13-17u, woe 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.org. 
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BURGELIJKE 
STAND

Vorsselmans Warre 06-07, Brasschaat
Verresen Gilles 17-07, Brasschaat
Quintin Mathis 27-07, Wuustwezel
Mititelu Maximilian-Alexandru 20-07, Wuustwezel
De Backer Nina Thomas 18-07, Brasschaat
Rascovschi David-Mihail 20-07, Wuustwezel
Schelfhout Ava 26-07, Wuustwezel
Nooren Simon 24-07, Brasschaat

Van Dijck Laure 25-07, Wuustwezel
Uwase Mansah Isaak 27-07, Brasschaat
Van der Ougstraete Jaimey 31-07, Brasschaat
Caluwaerts Babs 01-08, Brasschaat
Yang Alexander 30-07, Brasschaat
Van den Eynde Sus 02-08, Brasschaat
Vingerhoets Rosa 07-08, Brasschaat

Bogaert Ben te Brasschaat met Van Hal Marieke, te Brasschaat
Buyens Jeroen te Brasschaat met Dillen Evi, te Brasschaat
Mastbooms Chris te Brasschaat met Driesen Patricia, te Brasschaat
Simons Werner te Brasschaat met Haest Micheline, te Brasschaat
Taeymans Frank te Brasschaat met Verlaet Evelyne, te Brasschaat

Vernelen Jeanne, 84 jaar, weduwe van Lucas Raymond, Brasschaat
Lucas Hugo, 77 jaar, weduwnaar van Boenders Martha, Brasschaat
Van Gompel Edward, 86 jaar, echtgenoot van Van Besien Madeleine, Brasschaat
Hellemans Paula, 95 jaar, Brasschaat
De Smet René, 87 jaar, echtgenoot van Paelinckx Maria, Brasschaat
Van Hoeydonck Joannes, 80 jaar, echtgenoot van Vandenbergh Joanna, Wuustwezel
Rombouts Robert, 70 jaar, weduwnaar van Nuijten Wilhelmina, Brasschaat
Mackay Alastair, 75 jaar, echtgenoot van Celen Clara, Brasschaat
Clerckx Irena, 89 jaar, weduwe van Pandelaers Josephus, Brasschaat
Bosschaerts Wilfried, 85 jaar, weduwnaar van Vandenbossche Yvonne, Brasschaat
Bonneke Elisabeth, 91 jaar, weduwe van Van Vlasselaer Joseph, Brasschaat
Devenyns André, 89 jaar, echtgenoot van De Pooter Julia, Brasschaat
Van Haesendonck Georgette, 92 jaar, weduwe van Verlinden Jozef, Brasschaat
Van Dunneghem Annie, 71 jaar, echtgenote van Quirynen Jan, Brasschaat
Verbueken Bertha, 82 jaar, echtgenote van Asselbergs Raymondus, Brasschaat
Maes Irène, 75 jaar, echtgenote van Verbeeck Willy, Wuustwezel
Timmerman Jean Pierre, 81 jaar, weduwnaar van Missiaen Anna, Brasschaat

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    20
DINSDAG    21
WOENSDAG  22
DONDERDAG   23
VRIJDAG      24
ZATERDAG   25

Ophaling huisvuil augustus

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

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

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):

18-19/08 Slegers Cathy 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

18-19/08 Annick Van Hoeck 0497/509 836

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 
15/08 Budts 0494 72 50 85

18 – 19/08 Mennes 0496 93 96 30
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 

met huisdieren, ophalen overleden dieren  

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

Gezin met 2 kids (1,5j en 
3j) zoekt naschoolse op-
vang voor ma, di, woe, do: 
kids met eigen auto opha-
len bij creche/aan school, 
eten maken, wassen, pyja-
ma aandoen en eventueel 
in bed leggen. Interesse? 
Bel 0476/41.43.50. 

Alle mini graafwerken: 
Grepels, nutsvoorziening, 
plaatsen riool, verwijde-
ren hagen, struiken, klei-
ne afbraakwerken. Tel.: 
0474/204 607 gratis Prijs-
opgave

Open huis verkoop van 
allerlei Bed,kasten,lede-
ren stoelen,longchair ze-
tels enz... Dinsdag 21 
augustus. Veldstraat 315 
Brasschaat. Van 13.00 uur 
tot 18.00 uur 

Te huur: Ondergrondse 
parkeerplaats in project 
Weidezicht Oude Baan 48 
Gooreind (50 € p.m). Info 
0485/754848 

M a n  z o e k t  w e r k , 
schoonm., afw., tuin, 
e.a.w. 0467/699 369

Ik zoek een lieve dame 
die ‘s ochtends (om de 
week) even kan oppassen 
en mijn dochtertje naar 
school kan brengen. Start 
om 7u te Kapellen en om 
8u naar school brengen te 
Kalmthout (6min met de 
auto). Starten op 10/09. 
0477/621 818

INBOEDELS OPRUIMEN 
0478536719 

Kaartlegger
Voorspelt toekomst
Info: 0472/883 227
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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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.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

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

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

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

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

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


