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GRATIS
SCHATTING

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

Mariaburg - Brasschaat

TERUG OPEN VANAF 28 AUGUSTUS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Wij maken er
iets moois van!

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

OLED TV
• Perfect zwart

5 jaar 
waarborg op alle 

OLED TV’s van 

PHILIPS, LG en 
LOEWE

 
 

 
 

In- en verkoop van
oud goud en juwelen

Bredabaan 246
Brasschaat

Info: 0497 431 767



Brasschaatse Film,     Nr. 34,     22-8-2018  2

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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

Wij hebben een voltijdse 
vacature voor

ZAAL
KEUKEN

BAR
AFWAS

POETSVROUW
Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat

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

SPORTIEVE FAMILIEDAG 
VOOR HET GOEDE DOEL

Ben je sportief? Fiets je graag met het gezin, met vrienden of 
alleen? Kom dan naar F-Day op zondag 9 september vanaf 11 

sing en nog veel meer. Plaats van gebeuren is Zorgboerderij 
Meander, Holleweg 43 te Hoogboom-Kapellen. Het wordt een 
gezellige dag met veel animatie voor jong en oud (volksspelen, 
springkastelen, verkeerspark en muzikale optredens non-stop) 
De opbrengst van deze dag is o.a. bestemd voor  het Innowalk 
Pro-project van het Multifunctioneel Centrum Mytil te Bras-
schaat voor kinderen met een motorische beperking. F-Day is 
een initiatief van Rotary Antwerpen-Heideland.

Meer info op www.F-day.be
F-Day helpt kinderen leren stap 
voor stap opnieuw bewegen
Met de opbrengst van de F-Day 
helpt Rotary Heideland de droom 
van een groep kinesitherapeuten 
van het Multifunctioneel Centrum 
Mytil te Brasschaat waar maken: 
de aanschaf van een Innowalk 
Pro- toestel voor kinderen met 
een motorische beperking (kleu-
ter- en lagere school).
MFC Mytil werkt samen met de 
Leerexpert Dullingen met het oog 
op de integrale ontwikkeling van 
kinderen met een motorische be-
perking. Vele van deze kinderen 

leiden een leven in een rolstoel. Leren rechtop staan en stap 
voor stap opnieuw leren bewegen vormen een grote uitdaging 
voor de kinderen en voor het team van kinesitherapeuten dat 
hen begeleidt. De ‘Innowalk Pro’ kan hierbij een enorme meer-
waarde betekenen. Dit toestel voor klinische revalidatie kan de 
patiënt rechtop laten staan en leren bewegen in een stappa-

op de motorische ontwikkeling en op het mentale welbevinden 
van de kinderen. Rotary Heideland wil zich graag, samen met 
de sponsoren en met alle bezoekers van onze F-Day, inzetten 
voor dit goede doel.

42ste Stratenloop van JH HOB NOB
Op zaterdag 25 augustus is het weer zover: de jaarlijkse Stratenloop van JH HOB NOB, voor de 
42ste keer voorzien we weer een leuk gevuld programma: Ons feestelijk programma ziet er als 
volgt uit: • 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
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Dr. Roosensplein 11 • 2930 Brasschaat
Tel. 03-651 32 34 

Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren • Juniors

Wij zoeken een

jobstudent/en
voor week- of weekendwerk. 

Heb je interesse?
Kom even langs met je CV en recente foto.

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

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

Maatwerk van de 
bovenste plank!

KEUKENS - KASTEN OP MAAT
Bredabaan 792 - Brasschaat

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

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.
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Bredabaan 537
Brasschaat

03/653 20 77

Brasserie

Woensd. 22 augustus
Dagsoep
Steak friet 

en champignons

Donderdag 23 augustus
Dagsoep

ders wijze, kroketjes

Vrijdag 24 augustus
Dagsoep

Maandag 27 augustus
Dagsoep

Steak met frietjes 

Zaterdag en zondag 

U kan ons steeds 

‘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.

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018   
“JUBILEUMSHOW 30 JAAR DENNIE DAMARO”

BRASSCHAAT, Ruiterhal, Gemeentepark 10

Show van 14.30u tot 18.30u

Info: 0477/25.31.95 - www.denniedamaro.be

Brandhout eik (vers)

Los geleverd:

Gratis geleverd vanaf 10m³ 
(binnen straal van 15km)

Gratis geleverd vanaf 5m³ 
(binnen straal van 15km)

Tel.: 0474 87 05 09

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

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

Student zoekt

A

tiek en dakwerken

Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67

Medische pedicure

Manicure

0486/02.66.02
Mooi Gelijkvloersapp te 
huur:

 

Man zoekt werk,

KINDEROPPAS regio 
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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

YOGA
Rama Saenen

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

BRASSCHAAT:
- op dinsdag 11 september te 20.45u,
- ADRES: Bovenzaal G.I.B., Door Verstraetelei 50, Brasschaat, 
N.B. De les wordt gegeven door Devi Van Hove, kinesiste en 
yogadocente.

DEURNE:
- op maandag 3 september te 20.45u,
- ADRES: Feestzaal Ruggehof ( Heilig Hart ), 
 Frans Van Dijckstraat 46, Deurne,
N.B. De les wordt gegeven door Devi Van Hove, kinesiste en 
yogadocente.

ANTWERPEN – ZURENBORG:
- donderdag 6 sept. te 19.30u 
- ADRES: School De Brug, Steenbokstraat 3,
 Antwerpen ( Zurenborg ),

Totale beginners kunnen de daarop volgende weken 
gemakkelijk nog starten.

Al onze lessen worden gegeven door gediplomeerde 

Dit is een kwaliteitsgarantie.

B.  
keren terug of sluiten aan bij de lessen voor

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

- INSCHRIJVINGEN: ter plaatse 15 minuten voor begin van de les,
- PRIJS: Uw eerste 5 lessen voor een totaalbedrag van 45€, 
daarna 9€/ les,
- BENODIGDHEDEN: matje of oude deken en gemakkelijke 
kledij om in te oefenen,
- INLICHTINGEN: voor lessen op andere dagen en andere 
plaatsen dan vermeld: 03/449 40 89 of  03/455 60 00

www.yoga-rama-saenen.be

49e

jaar 
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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

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

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

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

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

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

Open huis verkoop van 
allerlei Bed,kasten,lede-
ren stoelen,longchair ze-
tels enz... Dinsdag 21 
augustus. Veldstraat 315 
Brassch. Van 13 u tot 18 u

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

Te koop: Cassetjes en 
CD’s. 03/651 62 91
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N-VA Brasschaat

Veilig thuis in een welvarend Brasschaat

Beste Brasschatenaren,

Stillaan komt 14 oktober er aan en bepalen jullie mee de welvaart en het 
welzijn van ons allemaal. Wat is er voor U persoonlijk belangrijk geweest 
de afgelopen 6 jaar, en wat is er opnieuw belangrijk voor de komende 6 
jaar? En is N-VA Brasschaat zijn beloftes nagekomen met betrekking tot 
ons programma en speerpunten 2012?

Ons programma en wat we beloofd hebben te doen zijn daarin dus
absoluut “sleutel” want worden we daarop tenslotte niet afgerekend?
Terecht, en daarom ook dat wij enorm veel belang hechten U te kunnen 
melden dat we deze beloftes wel degelijk verwezenlijkt hebben. 

Wil ook zeggen dat wij fi er en trots zijn op onze mandatarissen welke de 
afgelopen 6 jaar de kracht van verandering echt hebben doen werken en 
welke er voor gezorgd hebben en dat onze programmapunten overeind 
zijn gebleven en gerealiseerd binnen het gemeentelijk regeerakkoord!
Als resultaat hebben we dus 7 van onze 8 speerpunten kunnen realiseren!

 • Geen tram in Brasschaat
 • Geen belastingverhoging
 • Buurtwerking
 • Gezinstoets
 • Masterplan Park
 • Betaalbaar wonen
 • Blauw meer op straat
 • Podiumzaal hebben we niet kunnen realiseren, deze heeft
  plaats moeten ruimen voor een nieuwe school op de Kaart, een
  voor de hand liggende keuze waaraan we dan ook niet hebben
  getwijfeld

Verder hebben we in Brasschaat ook leuke events ontwikkeld de afgelo-
pen legislatuur, voor ieders smaak en voor iedere leeftijd. Zo is er Klas-
siek in het park, The Day Before Tomorrow, Jan en Alleman, vernieuwde 
vorm 11 daagse rond de Vlaamse feestdag. De komende weken zal U van 
ons horen tot welke speerpunten en welk programma wij ons verbinden 
voor de komende 6 jaar.

De kracht van verandering heeft gewerkt zoveel is duidelijk en daarin 
speelt lokaal nooit een rechts/links verhaal maar gaat het gewoon over 
het beleid en wat je voert voor de gemeente en zijn inwoners, en dus 
einde dag maken we ons sterk goed bestuurd te hebben.

Uiteraard is het werk nooit af en moeten we ook de komende 6 jaar hard 
werken aan het welzijn van “alle” Brasschatenaren. Daarom vragen we 
ook terug jullie vertrouwen!

Een veilig thuis in een welvarend Vlaanderen en Brasschaat voor ons, 
onze kinderen en kleinkinderen is toch het minimale waar we allen naar 
streven.

Groeten,
Patrick Campenaerts
Ondervoorzitter N-VA Brasschaat
Campagneleider

De kerkraad en de parochie van
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

hebben de eer u uit te nodigen op het

60-jarig priesterjubileum van

E. H. Frans VAN THILLO
Al wie hem een warm hart

toedraagt, is van harte welkom op

zondag 2 september

 9.45u

 Eucharistieviering in onze
 parochiekerk Bredabaan,
 Maria-ter-Heide, 
 11 tot 12.3Ou

 Feestelijke receptie
 in de refter van Mater Dei,
 ingang langs de Kerkedreef

E.H. Van Thillo is niet uit op persoonlijke geschenken!

Wilt u hem toch met iets plezieren, dan mag u een bijdrage doen voor 
de verfraaiing van de kerkinrichting (matt en, geluidsinstallatie, ...)
Rek. nr.: BE56 979 982 288 588 (Van Thillo Frans)
 
Hartelijk welkom op zondag 2 september 2O18
We kijken uit naar uw aanwezigheid!

1958-2018 MARIA-TER-HEIDE

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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Te koop: Vakantiehuis in Oostkantons omgeving 
Sankt Vith. Prijs 299.000 euro. Ref. 7491377 Immoweb.
Tel. 0497/507751.

 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

Belegger zoekt
opbrengsteigendommen

eventueel met werk aan.
Meer dan 20 jaar ervaring.

Correcte betaling.

0487/286 430 - 0473/420 392

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

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 ???

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘Boekendoktoor’ geeft gratis leesadvies aan 
Brasschatenaar tijdens boekenruil op Dorpsdag
Ter gelegenheid van de Dorpsdag op zondag 2 september, 
organiseert de socio-culturele vzw Curieus Brasschaat opnieuw 
een boekenruil tussen 13:00-17:00 ter hoogte van Mutualiteit 
‘De Voorzorg’, hoek Bredabaan 404 en Hofstraat 2.
Je ruilt je uitgelezen en in goede staat verkerende romans in voor 
een andere of kan er tegen een zacht prijsje een tweedehands 
boek terugvinden! Nieuw: onze ‘boekendoktoor’ geeft je graag 
en gratis een persoonlijk leesadvies tussen 13:00-17:00! Meer 
info : kaspervanpoucke@hotmail.com 
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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

Functieomschrijving

Als bediende bij een bank- en verzekeringskantoor sta je in voor het bedienen van
klanten in de meest brede zin van het woord:
 loket verrichtingen, commerciële gesprekken, beheren van verzekeringspolissen,
 onthaal en bezoek van klanten. (deel- of voltijds) 

 Je bent commercieel ingesteld en volgt alle zaken ook administratief op. Ervaring
 is een pluspunt.  Zonder ervaring is een Bachelor Financiën en verzekeringen
 noodzakelijk.

Jobgerelateerde competenties

 • De onderdelen van administratieve dossiers registreren en controleren
  (situatieoverzicht, identiteitsbewijs, bestand Nationale Bank, ...)
 • Prijsopgaves voor verzekeringscontracten opstellen en de contracten beheren
  (verzoek tot betaling van de bijdrage, controle van de betalingen, ...)
 • Telefonische oproepen beantwoorden, klanten ontvangen, klanten informeren
  of oriënteren

 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Commercieel zijn
 • Leervermogen hebben
 • Klantgerichtheid

COMMERCIEEEL - ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

zo hoort een bank te zijn

verbonden
persoonlijk

  verandwoord
respectvol

ZBKM
Zakenkantoor Bart Magerman BVBA - Crelan Brasschaat

Augustijnslei 205 - 2930 Brasschaat - Tel. 03 653 01 75 - Fax 03 653 35 41
info@zkbm.be • www.zkbm.be

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Te huur: App. 2 slaapk, 
inkomhal, bergpl., liv., keu-
ken. Instapklaar, Vuurkrui-
senlei 68. Tel. 03/651 47 
28 - 0476/527 339

App. te huur in villawo-
ning centr. Brass. nabij 
park. 2 Slpk, bad, douche, 
dubb. lavabo. Rust. omge-
ving ideaal voor senioren. 
Door Verstraetenlei 39. 
Bezoek na afspr. 0497-
197 575 - 03/651 72 22

Ik zoek werk, poetsen, 
str., koken, gezelschap. 
0498/829 257

Te huur: Duplex app. 
Centr. Brasschaat Bb 341. 
Zuid terras. Tel. 03/651 
78 59

Te huur: App. Nachte-
gaallaan Braschaat 2de 
etage 3 slpk, balkon voor, 
terras achter. Elektr. rollui-
ken, stenen vloeren, geen 
lift. Nieuwe keuken en 
inloopdouche, garage. All 
Inn € 754/mnd. 0478/364 
463 - 03/651 91 67. marc.
permentier@proximus.be

Ik zoek schoonmaakwerk. 
0465/756 911

Garageverkoop zondag 
26/08. 10/17u. De Vis 71, 
Brasschaat

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

Te koop: Salon en Ches-

zit + 1 clubzetel in goede 
staat (spotprijs). Te koop 
voor verzamelaars ± 60 
blikken oude sigaretten-
dozen. Tel. 03/664 40 97

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

Te huur app. Brassch. 
Centrum ruime liv, open 
kk, 2 slpk, badk, berging 
+ 2 terras. Huur: € 690. T: 
0474/327 688

Jan, 67 j. eenzame man 
zoekt gezelschap. Ik 
wacht op jou. 03/653 11 52

Te huur: App. 2e verdiep: 
Living, hal, 2 slaapkamers, 
bad douche, ing. keuken, 
groot terras. Lage Kaart 
325. 03/653 05 65

Te koop: 
E-City 8600 36v/10amp 
€250 per stuk, in goede 
staat. Brasschaat. Tel. 
03653/05 65

Te huur: Garage €85, 
Deuzeldlaan Schoten. Vrij. 
0495/214 041

Te huur: gr. gemeub. 

€ 595, 0495/214 041
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V e i l i g   t h u i s   i n   e e n   w e l v a r e n d   B r a s s c h a a t

N-VA
 

Brasschaat N-VA zet blijvend in op het verwerven van 
een eigen woning in onze parkgemeente.  
Het bezit van een woning vergroot ook het 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen 
directe woonomgeving. Daarbij wil N-VA 
Brasschaat zorgen voor een betaalbaar, di-
vers en sociaal woonaanbod met voldoende 
groenruimte. Hierbij wordt ingezet op nieu-
we en diverse woonvormen en een optimale 
benutting van de bestaande ruimte.  We wil-
len aangepaste of aanpasbare en flexibele 
woningen ondersteunen, zodat iedereen zo 
lang mogelijk zelfstandig kan blijven wo-
nen in onze groen gemeente. We onder-
zoeken waar we grote woningen optimaal 
kunnen benutten of herbestemmen tot bv. 
meergezins- of kangoeroewoningen voor 
inwonende kinderen of zorgbehoevende 
familieleden.  Zo verhoogt de N-VA niet al-
leen de betaalbaarheid, maar verduurzamen 
we ook de ruimte en het sociale weefsel.

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Brasschaat maakt zich op voor een reeks evenementen die het 
einde van de zomer aankondigen. Op zondag 2 september is 
er opnieuw de jaarlĳ kse Dorpsdag voorafgegaan door de Ka-
pittelloop op en rond de Bredabaan. Deze Kapittelloop krĳ gt 
dit jaar nog meer uitstraling dankzĳ  de Flying Pig die tegelĳ -
kertĳ d plaats vindt op het Armand Reusensplein. Net zoals de 
voorbĳ e jaren rekent de organisatie opnieuw op mooi weer. 
Twee dagen na de Dorpsdag pikt Brasschaat weer aan met 
een traditie. De Acht van Brasschaat wordt nu de N8 van Bras-
schaat. Met deze wielerwedstrĳ d wil organisator Luc Mattens 
Brasschaat opnieuw op de wielerkaart brengen. De formule is 
helemaal anders dan de vroegere Acht van Brasschaat. Maar 
vooraleer de volwassenen op de fi ets kruipen, is de Beda-
baan van de kinderen. Niet minder dan 700 kinderen van de 
lagere school houden dan hun fi etshappening. Vanaf 18u is 
het de beurt aan de profrenners. De organisatie maakt zich 
sterk dat er heel wat talent aanwezig zal zĳ n. Rond 23.30u sluit 
de huldiging van de winnaar de N8 van Brasschaat af. Op 4 
september zal de fi ets hoe dan ook regeren op en rond de 
Bredabaan. 
En van regeren gesproken, zes weken later zĳ n er de ge-
meenteraadsverkiezingen. De Brasschatenaar krĳ gt tĳ dens 
al deze evenementen ruimschoots de tĳ d om de kandidaten 
voor die verkiezingen aan de tand te voelen. Het merendeel 
van de kopstukken zal van deze gelegenheden gebruik ma-
ken om zich te tonen.
Geeft de burger de huidige coalitie N-VA-CD&V een nieuw 
mandaat of schudt hĳ  de kaarten zodanig dat er een barst in 
deze ploeg komt? Dat wordt allemaal duidelĳ k in de weken 
na 14 oktober. Voor de kandidaten worden het zeer drukke 
en vermoeide dagen. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen krĳ gen we opnieuw de 
Sint-Hubertusviering, Sinterklaas, het Winterdorp en de Kerst-
markt in de wĳ k Driehoek om het jaar af te sluiten. 



Bloemencorso Loenhout en Fietshappening De Schakel slaan 
de handen ineen voor een nauwere samenwerking. Voor de 
jubileumeditie van De Schakel op zondag 26 augustus is de 
controle- en startpost van De Schakel in Loenhout omgedoopt 
tot Dahliahut.

1.000 KILOMETER FIETSPLEZIER
De Schakel is de grootste fietshappening van België. Met meer dan 11.000 
deelnemers, 47 controleposten en 1.000 kilometer aan gemarkeerde routes is 
dit evenement dit jaar aan haar 30ste editie toe. Al sinds 1910 is Loenhout 
een Schakelpunt en de laatste 4 jaar stonden de leden van de Ruitervereni-
ging Loenhout in voor de lokale organisatie. Fons van Tilburg, voorzitter De 
Schakel; “Loenhout is een belangrijke verbinding voor ons fietsnetwerk. Vanuit 
Loenhout kan men de prachtige omgeving ontdekken van o.a. Brecht, Sint-
Lenaarts, Hoogstraten, Wortel, ... Dit voorjaar heeft de rijvereniging aangege-
ven niet meer te willen instaan voor de organisatie. Gelukkig hebben we een 
goede samenwerking met de Bloemencorso zodat de continuïteit in Loenhout 
is gegarandeerd.”.

4 MILJOEN DAHLIA’S
Één van de grootste evenementen van Loenhout, is de jaarlijkse Bloemencorso 
op de tweede zondag van september. Een kleurrijk en uniek evenement met 4 
miljoen dahlia’s. Het is de grootste corso van België en lokt jaarlijks meer dan 
15.000 bezoekers. Tijdens Fietshappening De Schakel openen vijf van de twaalf 
corsobuurtschappen hun bouwtent en kunnen bezoekers een kijkje achter de 
schermen nemen en zien, horen en voelen hoe zo’n gigantische praalwagen 
van 8 meter hoog en 14 meter lang wordt gebouwd.

COUNTRYHUT WORDT DAHLIAHUT.
Dennis van der Meer, woordvoerder Koninklijke Bloemencorso Loenhout zegt: 
“Sinds 2016 werken wij al nauw samen met De Schakel en voert de fietsroute 
van De Schakel langs enkele van de Loenhoutse Corsobouwplaatsen.” Elke fiet-
ser was altijd al van harte welkom voor een woordje uitleg in zo’n bouwtent. 
Maar dit jaar gaat de samenwerking nog een stuk verder. “Buurtschap KLJ gaat 
de start- en controlepost van de Ruiters overnemen. Hun corsobouwplaats wordt 
voor die dag omgedoopt tot “Dahliahut” en alle deelnemers aan De Schakel 
kunnen onder het genot van een hapje en drankje een kijkje komen nemen in 

BLOEMENCORSO - 9 SEPTEMBER 2018

de bouwtent van de KLJ waar vele corsofanaten de mensen met open armen 
ontvangen voor uitleg.”

ONDER DE INDRUK
Tijdens de vorige edities stopten al veel Schakelaars aan één van de bouwplaat-
sen. “Mensen zijn onder de indruk als ze de bouw van de imposante praalwa-
gens zien en uitleg over de bouw en de bloemencorso krijgen”, zegt Dennis. 
“De Schakel is voor ons dan ook een heel fijn evenement omdat het profiel van 
de deelnemers heel goed overeenkomt met bezoekers van de bloemencorso.” 
Beide evenementen verwelkomen met name jonge gezinnen en volwassenen 
tussen de 30 en 70 jaar.” Voor zowel De Schakel als de Loenhoutse corso is 
dit een mooie samenwerking waarvan beide organisaties en de deelnemers/
bezoekers profijt hebben.

WIL JIJ ÉÉN VAN DE 10 DUOTICKETS VOOR DE CORSO OP 9 SEPT. ?
De 67ste editie van de Bloemencorso Loenhout vindt plaats op zondag 10 september. Aanvang 14.00 uur in 
het centrum van Loenhout. Kaarten kosten € 7 in de voorverkoop en € 9 aan de inkom. Kinderen t/m 12 jaar 
hebben gratis toegang. Meer informatie is terug te vinden op www.bloemencorsoloenhout.be of facebook.com/

laat ons weten waarom jij de tickets moet krijgen. Vergeet niet om er je naam en adres bij te zetten! Een briefje 
in onze brievenbus mag ook. Doe het vóór 30 augustus, anders kom je niet meer in aanmerking!

De 67ste editie van de Bloemencorso Loenhout vindt plaats op 
zondag 9 september. Aanvang 14.00 uur in het centrum van Loen-
hout. Kaarten kosten € 7 in de voorverkoop en € 9 aan de inkom. 
Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Praktische informatie 
over De Schakel, de Open-Tentendag en de Bloemencorso Loenhout 
is te vinden op www.schakel.be en www.bloemencorosloenhout.be.

DE SCHAKEL EN BLOEMENCORSO
LOENHOUT VERSTERKEN HUN 
SAMENWERKING 
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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

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54
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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

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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

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

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)

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

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

Breesgata Brasschaatse heemkundige kring vzw
Zondag 2 september 2018, Dorpsdag, brengt Heemkring Breesgata een van de merkwaardigste 
artiesten van ons dorp: Ferre Tignol, een echte stielman die als loodgieter, in de letterlijke zin nu 
een verdwenen ambacht, alle knepen van het vak leerde om het materiaal duurzaam te gebruiken.  
Die kennis gebruikte hij persoonlijk om kunstwerken te maken.  Eenieder die vertrouwd is met de 

te maken.  Ferre slaagt er echter in, om met uiterste beheersing en concentratie, van een “gewone 
plaat lood” kunstwerken te maken die mooi zijn om te zien maar tegelijk verwonderen door de 

eerste zondag van de maand telkens open van 14 tot 19 uur.



Brasschaatse Film,     Nr. 34,     22-8-2018  15



Brasschaatse Film,     Nr. 34,     22-8-2018  16

TAIJI QUAN
De traditionele Chinese bewegingsleer

Gratis Introductielessen
ma. 10 september: 19.30-20.30 
K.T.A. Martouginlei Brasschaat

di. 11 september: 19.00-20.00 
Zaal 2 Lusthovenlaan 10 2640 Mortsel

o.l.v Shen Zhengyu
meer dan 40 jaar ervaring in Taiji en Qigong

Info: 0475 810 620  •  taijicentrum2000@gmail.com

www.taijicentrum.org

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

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

Te koop: Chalet 1 slp. 
1500m² te Vlimmeren. VP 
€ 52.500. T. 03/665 23 26

 Te koop: Ijskast in zeer 
goede staat + breed-
beeldtelevisie Sony. 
Gsm: 0479/381 137

De bewoners van de Veldstraat organiseerden een speelstraat met barbecue en kinderanimatie 
tijdens het weekend van 6 tot 8 juli. Het was een gezellige bijeenkomst met heel veel kinderple-
zier en leuke babbels met de buren.We kijken al uit naar het volgende initiatief.

VELDSTRAAT - SPEELSTRAAT

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

GEZOCHT -  Nanny: 
2wekelijks op ma-di-do 
(16h-19h). Ophalen twee 
kinderen 9 & 11 van school 
(St.Michielscollege) en 
naar huis brengen (Cen-
trum Brasschaat), zor-
gen voor huiswerk + eten 
geven. Graag bericht op 
+32475558965 

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

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
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Enig reglement: De Belgische en Europese wet op de vrije meningsui-
met respect voor eenieder! Ieder is dus verantwoordelijk voor 

wat hij zelf plaatst. De beheerders behouden zich het recht om leden 
die zich niet aan de wet houden te weren. Anderzijds riskeren leden 
die zich niet aan de wet houden juridisch vervolgd te worden. Het is de 
bedoeling dat deze publieke Facebooksite een mooie en aangename 
facebookgroep wordt. Een nieuwe vorm van “hedendaagse dorpsge-
meenschapsbeleving” met als slogan: Deze nieu-
we, publieke Facebooksite start begin september 2018. Maar, u kan 
nu reeds uw lidmaatschapsaanvraag indienen en berichten plaatsen.

schappen plaatsen. Burgers kunnen hier dan over van gedachten wisse-

“nooit” alléén de naam, want dan valt u een privé-persoon aan en kan dit 

Kunst:
Alle kunstenaars, kunstschilders, beeldhouwers, enz. kunnen hun 

Gedichten en literatuur:

Film:

Wetenschap:

dit hier plaatsen

Muziek:
Iedereen die een instrument kan bespelen en een muziekstuk wil plaat-
sen, kan dit hier plaatsen. Uiteraard ook voor muziekverenigingen.

Hoe denken Brasschatenaren over de wereld ?
Hier kunnen Brasschatenaren van gedachten wisselen over gebeurte-
nissen die wereldwijd gebeuren.

Brasschaatse Geschiedenis

Humor

Alle dagdagelijkse nieuwsjes, gebeurtenissen die interessant zijn voor 

Brasschatenaren dan kunnen over gedachten wisselen.

Waar is de Facebookgroep te vinden?

book via: 
De diverse rubrieken kan je terug vinden onder de knop “Leden”. Eens 
je lid bent van de groep, vind je de rubrieken ook onder de knop “Info”

GE ZIJT VAN BRASSCHAAT... EN GE HOUDT VAN VRIJE MENINGSUITING

Meer info: patrick@vannoten.net



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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Dienstencentra Brasschaat
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 aan de Verhoevenlei 11. 

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 67, 03/663 
77 07, 03/663 89 67, dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Di 21/08 om 13.30 uur: kinderatelier, inschrijving 4 euro / kind, 
grootouders welkom!
Do 23/08 om 9 uur: cursus “beren maken” : olifant
Do 23/08 om 9.30 uur: PC-club
Ma 27/08 om 14 uur: aardbeienbingo! Kom en win heerlijke 
aardbeien.
Di 28/08 om 13.30 uur: volksspelen met kleinkinderen. Kom 
allemaal mee leuke oude spelletjes spelen.  Met prijzen voor 
groot en klein.
Do 30/08 om 9 uur: Patchwork met Monique
Do 06/09 om 9.30 uur: PC-club
Vr 14/09 om 13.30 uur: de brillenbus komt langs.
Op maandag : wedstrijd Rikken en op vrijdag wedstrijd Slagen 
halen.  Kaarters altijd welkom, ook op andere dagen.

Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, 
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

hometrainers.
Do 23/8 om 10 uur: quilting bee: kom kennismaken met onze 
patchworkgroep. Verschillende mensen komen samen om aan 
hun eigen patchworkwerkje te naaien. Er wordt geen les gegeven. 
Het is wel een gezellig samen zijn. Deelname is gratis.
Wo 29/8 om 14 uur: Charlamos – Spaanse praatgroep. Op 
voorhand inschrijven.

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

verwachten: neem ze gerust mee
Maandagnamiddag: zangstonde: we zingen ook gedurende gans 
de vakantieperiode

-
kom = gratis
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) 
vertrek aan sportoase (9.45 - 11.15). Gratis
Woensdagnamiddag: schaken: iedereen welkom = gratis
Di 21/08: verwenmenu
Di 21/08 om 10.15 uur: patchwork start terug op
Wo 22/08 om 9.30 uur en 13 uur: vakantielessen Yoga     10.00: 
vakantieles Pilates
Do 23/08 om 13.30 uur: informatiemoment voor reeks “zelfhulp 
bij burn-out”: gratis maar wél inschrijven 

Wo 29/08: de lessen “leren tekenen” starten terug op
Do 30/08: grote busreis naar Leiden

Ma 03/09: de lessen aquarel en kantklossen starten terug op
Wo 05/09 om 14 uur: dansnamiddag met Louis
Do 6/09 om 13.30 uur: zelfhulp bij burn-out: eerste bijeenkomst
Week 10 -14 september starten alle sporten “sport overdag”
Di 11/09 om 9.30 uur: centrumraad

De grote kaartwedstrijd “boomke whist” tijdens Bethanie kermis 

De winnaars ontvingen een beker geschonken door het ge-
meentebestuur van Brasschaat.

JOHNNY EN DRÉ WINNEN 
DE KAARTPRIJSKAMP OP 

BETHANIE KERMIS

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

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

UIT DE HAND TE KOOP
DEURNE:

MERKSEM:

MERKSEM:

MERKSEM:

SCHOTEN:

ZOLDERAFWERKING
EN GYPROCWERKEN

0470 01 35 85
info@stucagyp.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Te huur: 

Man zoekt werk,

MW bvba: 

Verloren: 

Te koop: 

EPC/elektr. keuring, 

Te koop: 

Te koop: 

Collecties: 

Te huur: 

Te koop gevraagd: 

Braziliaanse man zkt 

Gebed aan het H. Hart: 

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

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

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

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

| 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
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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

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

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

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

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.

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 114 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/650 14 40 - Fax. 03/650 14 49

info@notarisbuytaert.be - www.notarisbuytaert.be

UIT DE HAND TE KOOP

Voor al onze panden zie onze website
www.notarisbuytaert.be 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)

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

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
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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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Te koop werktuigen & ma-
chines voor Hout-Bouw-
Metaal. Tel. 0486/503 194

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

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

Deluxe Services
Ontmossen • reinigen
buitenschilderwerken

0484/461 020

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

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

INBOEDELS OPRUIMEN 
0478536719 
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Garage S.W.A.

www.autologic.com

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

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

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

Schilderwerken
Gotink A.

Professionele schilder- en decoratiewerken,
laminaat en raamdecoratie

Tel: 0478 743 881

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

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

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

VIEF Brasschaat bezocht het vogelopvangcentrum Kapellen/
Brasschaat en maakte een leerrijke wandeling met deskundige 
uitleg van de gids.

UITSTAP VIEF

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

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

BAKKERIJ
VAN HUNSEL

T. 03 645 04 47

Gevraagd

verkoopster
13 u week

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

Cantando brengt Bel-
gische creatie van The 

Wound in the Water
(Kim André Arnesen)

Geld maakt niet gelukkig. Het is 
een oude wijsheid, en we weten 
het wel. Maar toch zijn we ver-
knocht aan wat we bezitten. De 
Mammon, de drang naar geld 
en steeds méér winst, maakt 
wereldwijd veel kapot - maakt 
de wereld kapot. Letterlijk, 
want we consumeren er maar 
op los, terwijl de aarde verstikt 
in het afval en de uitstoot van 
de menselijke economie. Die 
dramatische vaststelling zette 
librettist Euan Tait en compo-
nist Kim André Arnesen ertoe 
aan om een groot werk te 
schrijven voor koor, sopraan, 
piano en strijkorkest. Het zijn 
de oceanen die in de tekst en 
de muziek een stem krijgen 
en schreeuwen om aandacht 
voor alles wat er misgaat als 
de Mammon onze geesten 
verziekt. De mens wordt een 
balling in een wereld die hij 
zelf heeft verknoeid. Maar niet 
alles is verloren, weet ook het 
water van de zee. Liefde kan 
nog alles omkeren, want zij is 
sterker dan de Mammon. En 
dus eindigt het stuk niet met 

een fragiele, bijna aarzelende 
lofzang op de liefde. Dit mees-
terwerk van Tait en Arnesen 
werd in ons land nog nooit 
uitgevoerd. Cantando brengt 
de Belgische creatie in de Sint-
Lambertuskerk in Ekeren.
15/09/2018, Sint-Lamber-
tuskerk Ekeren (Centrum), 
20u00 (Deuren : 19u30) Tic-
kets: VVK: 15,00 euro (Vol-
wassenen); 10,00 euro (-26) 
Kassa : 18,00 euro (Volwas-
senen); 12,00 euro (-26) Re-
servaties: https://c-koren.be of 
0493/07.93.09

Tuinwerk (gras afrijden, 
bladeren keren, onkruid) 
10€/u 0471331349

Te huur: app. gelegen te 
MTH 2e verd. living, ing. 
kk 1 slpk. badk. balkon + 
2 autostpl. vrij vanaf 1 okt. 
Tel. 0472/37.48.28 

PARKIET GEVONDEN 
(blauw/wit) Brasschaat 
Centrum op 8/8. Binnen-
gebracht bij VOC Holle-
weg 43 Kapellen 2950 (tel 
0473 48 48 97) 

Stress? Burn out? Laat 
jezelf verwennen met een 
heerlijke voetmassage 
of Shiatsu massage. Tel: 
0476/75.55.01 

Magazijn 
te huur

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

met sanitair

te Brasschaat

à €350/maand

0476/917 113

Te huur: App. 2 slpks. 
Ekeren P. Goetschalckx-
str. 46 108m² 2 verdiepen. 
Gsm: 0476/940 567

Te huur: va 1 sep/ garage, 
5 br, 6,6 di, 2,4 ho, elektr., 
2 poorten, smeerput, omg 
Klina. 03/337 13 51

Gezocht: Management 
assistente, accuraat, 
zelfstandig, vriendelijk 
met ruim 20 jaar werk-
ervaring zoekt nieuwe 
uitdaging in een dynami-

omgeving Brasschaat. 
Graag reactie naar ra-
chel.brasschaat@gmail.com 

Gezocht: Na +10j gaat 
onze trouwe poetsvrouw 
met welverdiende rust. Wie 
kan wekelijks de 6 tot 10 
uur poets/strijk overnemen 
op di/vr. Graag zelfstan-

rookster, nl talig. Met re-
ferenties, tel 0486/438 810



Brasschaatse Film,     Nr. 34,     22-8-2018  25

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

 
 

Garage, hal, toilet, 
ruime woonkamer 
met half-open geïn-
stalleerde keuken, 
terras en tuin. 1ste 
verdieping: toilet, 3 
slaapkamers  (13.5-
13.2-9m²)en badka-
mer met douche en 
bad. Tweede verdie-
ping: 2 slaapkamers 
(21-14m²). 
Epc: 281kwh/m².

€365.000 

TE KOOP

Batimmo Vastgoed
 03/292.50.50 of 

0473/45.77.37

stijlvol afgewerkte 
woning (bj 2005/2006)

BRASSCHAAT - Lage Kaart 158b

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

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

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

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

11 SEPTEMBER
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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 aug./sept.

GFT

MAANDAG   27
DINSDAG   28
WOENSDAG  29
DONDERDAG   30
VRIJDAG     31
ZATERDAG   1

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

MAANDAG    20
DINSDAG    21
WOENSDAG  22
DONDERDAG   23
VRIJDAG      24
ZATERDAG   25

Ophaling huisvuil augustus

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

BURGELIJKE 
STAND

Heirman Van Wanzeele Elisabeth 31-07, 
Hamme
Gabriëls Maurice 13-08, Zandvliet
Schuller Victor 08-08, Wuustwezel
Verhoeven Emily 09-08, Vlimmeren
Herremans Joe 27-07, Wuustwezel
Dudka Emilia 08-08, Merksem
Balaban Adam 09-08, Kalmthout
de Groot Luna 08-08, Essen
Weckers Lukas 07-08, Schoten
Frans Mil 09-08, Antwerpen
Gedopt Max 08-08, Kapellen
Carpentier Romi 07-08, Schoten
Granacher Lazar 06-08, Kapellen

Wauman Cas 12-08, Brasschaat
Vroegrijk Kobe 12-08, Essen
Van Gorp Charlotte 13-08, Ekeren
Mattheeussen Juliette 10-08, Zandvliet
Gjuzi Rayan Abion 13-08, Brasschaat
Staepels Noé 10-08, Brasschaat
Boehme Paulien 11-08, Ekeren
Mees Elise 14-08, Schoten
Hut Sofia 13-08, Kapellen
Dheere Marthe Edouard 10-08, Kapellen
El Ouard Karim 10-08, Essen
Goetschalckx Pauwels Adaline 12-08, Brasschaat
Hajrizi Lorena 10-08, Wuustwezel
Kuypers Julian 11-07, Ekeren

Legrand Yoakhim te Brasschaat met Van Heurck Cassandra, te Brasschaat
Vanduffel Christophe te Brasschaat met Chabot Yara, te Brasschaat
Vervack Tom te Brasschaat met Van den Brande Sharrys, te Brasschaat
Lancel Robin te Brasschaat met Aarab Randy, te Brasschaat

Van Landeghem Eric, 75 jaar, weduwnaar van Louis Beatrice, Kalmthout
Verhulst Adrianus, 89 jaar, weduwnaar van Maes Germaine, Antwerpen
Tzokov Andrey, 68 jaar, Kapellen
van de Kamp Gerrit, 71 jaar, echtgenoot van Mostertman Ebba, Kapellen
Van Laer Renée, 77 jaar, weduwe van Bourlet Raphael, Brasschaat
Jacobs Maria, 87 jaar, weduwe van Dermaut Willy, Brasschaat
Hens Ferdinand, 85 jaar, echtgenoot van Sels Maria, Essen
Darcon Rosette, 70 jaar, weduwe van Seghers Attilio, Antwerpen
Abelshausen Marianne, 60 jaar, Antwerpen
Selleslags Dirk, 59 jaar, echtgenoot van Mous Lisette, Schoten
Wenselaers Joanna, 83 jaar, echtgenote van Van de Venne Leo, Schoten
Sadzak Kemal, 
Joossens Henricus, 79 jaar, echtgenoot van De Schutter Mariette, Brasschaat
van Iersel Dionisius, 61 jaar, Kalmthout
De Meester Robert, 84 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):

25-26/08 van Muylder Germaine 0486/255 366

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

25-26/08 Mertens Els 0478/259 198

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.villersvzw.be

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

Dierenarts van dienst 

25-26/08/08 Dr. Stuyck 0476/33 02 38
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 

met huisdieren, ophalen overleden dieren  

0489/690 144 
www.pedicureria.be

GEDIPLOMEERDE 
MEDISCHE PEDICURE

Gespecialiseerd in 

op vrijdag 14 september
 vanaf 16 uur in het Drieheem

Rerum Novarumlei 47 
Slechts € 15

Gemarineerde kipsaté, 
bbqworst, ribbekes,

sausjes en groenten.
Voor de goede orde gaarne inschrij-
ven voor maandag 7/09 bij Alice 
03/651 98 88, Lydia 03/651 56 91, 
André 03/651 75 05

Koninklijk Trefpunt 
Okra Brasschaat Driehoek

GEZELLIGE BARBEQUE
Hondenparadijs

Tante D
Gaan jullie op verlof 

0472/191 258 
03/293 96 74
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Alternatief en slim investeren in 
vastgoed op Kaapverdië

GEGARANDEERDE
VERHUUR-

OPBRENGST

4%
NA 5 JAAR 
MINIMUM

NETTO 
RENDEMENT 
VANAF DAG 1 

7%

5 JAAR 
LANG

Luxueuze vastgoedinvesteringen op Kaapverdië

Uitnodiging infoavond

Gelieve op voorhand 
in te schrijven via  

info@emsprojects.be, 
0475 44 48 88 of 0473 19 99 90

Wij nodigen u graag uit voor onze infoavond om u 
kennis te laten maken met dé beste investering van het 

moment: luxueus vijfsterrenvastgoed in Kaapverdië.

Deze infoavond gaat door op:

Donderdag 30/08/2018
EMS Projects 

Nachtegalendreef 24  
2980  Halle-Zoerzel

Ontvangst: 18u45

De vastgoedsector op Kaapverdië is in volle ontwikkeling. U investeert in 
een 5-sterren luxesuite en geniet tegelijkertijd van een toprendement. Want 

spaarinspanningen. Onze samenwerking met key touroperators resulteert 
bovendien in een gegarandeerde bezetting van uw woning wat een extra boost 
betekent voor uw jaarlijkse netto huuropbrengsten. Kortom, een exclusieve 
vakantie-ervaring gelinkt aan een winstgevende investering.

5 jaar lang 7% netto rendement vanaf dag 1

Na 5 jaar minimum 4% netto gegarandeerde verhuuropbrengst

Slechts 3% registratierechten

EMS Projects in samenwerking  
met Living on the Beach biedt u de kans  
om te investeren in luxueus vastgoed  
met gegarandeerde netto toprendementen

De voordelen van een vastgoedinvestering in Kaapverdië

✓

✓

✓

Ontvang onze 
brochure

SCHRIJF NU SNEL IN  
DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT:
info@emsprojects.be 
0475 44 48 88 | 0473 19 99 90 
www.livingonthebeach.be
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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

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

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


