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Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

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

Nu
€ 500inruilvoordeelop alle
LOEWE
OLED’s

Actie geldig tot 15 juli 2019

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u

Zaterdag: 10u-17u

U kan ook altijd bellen voor
een afspraak: 03/ 636 43 90

De zomer is begonnen

Bent u al voorzien van shorten?
Ontdek onze prachtige shorten van MEYER.

Ze vliegen de deur uit..  
OP = OP

*Nog beschikbaar in andere kleuren

S H O P P I N G  P R O M E N A D E  K A P E L L E N

Wegens einde handelshuur 

TOTALE UITVERKOOP
UURWERKEN & JUWELEN

tot -50%

Alleen in Shopping Promenade. 
De winkel in Donk Patio blijft open.

 30
SEPTEMBER

 2019

KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

TEL 03/664 03 69 • OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR

BR  BEX
SECURITY

Augustijnslei 150 - Brasschaat - 03 653 00 22 - info@brabex.be - www.brabex.be

Inbraak- en

SOLDEN!
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

V.A. 1 JULI

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!
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Op zoek naar 

LEUKE COLLEGA’S 
met ervaring. 

Contact: 0495/57.63.41 
info@gevaert-bvba.be • www.gevaert-bvba.be

Gratis offerte aanvraag.

INSTALLATEUR
sanitair - verwarming 

ventilatie - groene energie

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

Van 1 tot 10 juli zetten de drie dienstencentra in
op bewegen en gezondheid.

Kom mee fietsen op de hometrainers, zetelfietsen of je eigen 
fiets en zie hoe ver jouw locatie geraakt.

Doe mee en win!
Dit initiatief is een samenwerking tussen de sportdienst en de dienstencentra. 

Zet je beste beentje voor in je locatie naar keuze.

Doorbreek de sleur, 

iedereen coureur!

Rondom Vlaanderen

De sportdienst stippelde een mooie route uit doorheen Vlaanderen. Fiets samen met andere bezoekers zoveel

Bij overlijden kan u Christophe dag en nacht con-
tacteren. Hij staat klaar om u bij te staan met raad 
en daad.
Van de plechtigheid tot de 
koffietafel, Christophe regelt
het voor u.
Christophe is gediplomeerd,
onafhankelijk en heeft 14 jaar
ervaring.

Funerarium en kantoren:
Kapelsesteenweg 639

Ekeren-Mariaburg

christophebruyneel.be

Begrafenissen
Christophe Bruyneel

Dag en nacht bereikbaar:
03/336 14 33 of 0468/299 225

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

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

NIEUW
in ons assortiment de 

Mickey Mouse

koelkast

Wist je dat ook jij
een persoonlijke
beleggingsadviseur 
hebt?

Kennismaken? 
Kom gerust eens langs.

Nu 

0%
instapkosten*

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 995
 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 

Beleggen bij Argenta.
Dat is een persoonlijke beleggingsadviseur
voor iedereen.
Deze actie geldt op alle bancaire kernfondsen
van Argenta Asset Management SA
en loopt tot en met 30 juni 2019.

argenta.be/beleggingsadviseur

TOTALE UITVERKOOP*

RONDE PRIJZEN: € 20 - € 30 - € 40 - € 50

-50%
OP DE NIEUWE

COLLECTIE

-60%
VANAF
2 STUKS

-70%
OP VORIGE
COLLECTIES

*vanaf dinsdag 28 mei 2019-Kortingen zijn niet cumuleerbaar met ronde prijzen-
artikelen worden niet omgeruild. 

EXTRA OPEN
Maandag 1 juli van 10u tot 18u • Zondag 7 juli van 13u tot 17u

Bredabaan 169 | Brasschaat  | 03/651 55 35

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

easy to wear, easy to love

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

Om de 6 maanden worden nieuwe inwoners van Brasschaat of-

ONTVANGST NIEUWE BEWONERS

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER
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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 34 t/m 52 & Shoes maat 35 t/m 42

Te koop gevr.: Schilde-
rijen, spullen van zolder, 
curiosa, enz. 03/663 65 70

Gediplomeerde pedicure 
& manicure komt aan huis. 
Agnieszka. 0484/949 951

Ophalen van oude elektr. 
toestellen en oude meta-
len. 0495/789 031

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat, app.3de ver-
diep, grote living, slaap-
kamer, dressing of bureel, 
bergplaats, balkon, onm.
vrij, € 685 + € 75 kosten 
(water-lift) tel 0470/313 126

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.
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s
OVERLIJDENSBERICHT

De familie meldt u met droefheid het heengaan van

Jos Lenaerts
Echtgenoot van Godelieve De Backer

Gewezen Brandweerman Gemeente Brasschaat

Geboren te Brasschaat op 23 januari 1935 en
omringd door zijn familie overleden te Gooreind -

Wuustwezel in Coda Hospice op 18 juni 2019.

Samen met u nemen wij afscheid van Jos in de
aula van Uitvaartvilla Noorderkempen,

Bredabaan 654 te Brasschaat,
op zaterdag 29 juni 2019 om 11 uur, gevolgd
door de teraardebestelling in de familiegrond op
de begraafplaats van Brasschaat -Maria-ter-Heide.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
in de Uitvaartvilla vanaf 10.30 uur.

Correspondentie: Familie Jos Lenaerts
p/a De Meyer Uitvaart

Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

F A S H I O N
Voel je goed !

Bredabaan 832   •   Brasschaat   •   Tel. 03 663 83 63   •       BOBO  Fashion
Open van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur 

TOTALE UITVERKOOP*

RONDE PRIJZEN: € 20 - € 30 - € 40 - € 50

-50%
OP DE NIEUWE

COLLECTIE

-60%
VANAF
2 STUKS

-70%
OP VORIGE
COLLECTIES

*vanaf dinsdag 28 mei 2019-Kortingen zijn niet cumuleerbaar met ronde prijzen-
artikelen worden niet omgeruild. 

EXTRA OPEN
Maandag 1 juli van 10u tot 17u • Zondag 7 juli van 11u tot 17u

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

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer

Tel. 03/677.10.26

www.guva.be

Europese
goudstandaard

GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

Veilig en verzekerd investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaar-
lijkse meerwaarde van 5,5%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

 S-MOTIVE SPORT 

418WH  22,5 KG

 S-MOTIVE DI2 + MAGURA HS11 

504WH  24 KG
€ 2299

€ 2499

€ 1799
€ 1999

INCLUSIEF

Hydraulische 
remmen

WIE ECHT VERGELIJKT, FIETST MET EEN ...

B-READY  B-ONROAD € 1699
€ 1999

€ 1999
€ 2199

HUIS LIPPENS
Alle herstellingen • Depannage

Hoogboomsteenweg 37
2930 Brasschaat • Tel. 03 651 48 54
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In het kader van de 11-daagse Vlaanderen Feest! organiseert Guldensporen Brasschaat een 
zangavond op zaterdag 6 juli om 20u in zaal Remise - Gemeentepark 3 - 2930 Brasschaat. 

Het wordt een avond van gezellig samenzingen en samenzijn. Tot dan!

Meer informatie: Frederik Pieters: frederik.pieters@telenet.be - Ellen Samyn: ellen_samyn@hotmail.com - 0478/99.01.08

WIN EEN ETENTJE
Ik, ondergetekende 
Wonend te 

zal op 11 juli de leeuwenvlag uithangen en zo deelnemen aan de loting, ingericht door 
Guldensporen Brasschaat. U kan een etentje voor 2 personen winnen in een Brasschaats 
restaurant. Uw formulier kan u -ten laatste op 10 juli- doorsturen naar ellen_samyn@
hotmail.com of binnenbrengen bij:

Bert Gauthier, Prins Kavellei 17 - Ellen Samyn, Frilinglei 44 - Frederik Pieters, Hoge Akker 32

Zingen voor 11 Juli

Indien u geen Leeuwenvlag zou hebben, aarzel dan niet om een gratis vlag aan te vragen bij Frederik 
Pieters of Ellen Samyn.

INKOM GRATIS

Chinees porselein 

DIAMANT, 12.62 ct.
Hamerprijs: € 58.000

China, 1652
Hamerprijs: € 54.000

M.C. ESCHER (1898-1972)
Veiling december 2019

VAN CLEEF & ARPELS
Hamerprijs: € 90.000

LE MAYEUR DE MERPRES  (1880-1958)
Hamerprijs: € 470.000

 AmsterdamMiddelburg

GRATIS  TAXATIEDAG  KUNST & ANTIEK 
Onze specialisaties:

 Escher Zilver & Juwelen  Indonesische schilderijen

        www.zeeuwsveilinghuis.nl                       tel. +31(0) 118 650 680                       info@zeeuwsveilinghuis.nl

Zaterdag 6 juli, 10.00 - 16.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Dennenhof, Bredabaan 940, Brasschaat (gratis parkeren)                   
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Tal van zomerse producten in onze winkel!

Nieuw bij
30 AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Summer
vibes

   JA AR
celebrate

19
69

 -
 2

01
9

Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be

omdat hier 
een goed advies
en mooi passende lingerie
belangrijk zijn

like us on 

SOLDEN
 

van 1 tot 31 juli
 

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

PATIËNTEN VAN AZ KLINA CAMPUS CODA DOOR 
NOODWEER OVERGEBRACHT NAAR CAMPUS KLINA  

AZ Klina campus Coda (Coda Hospice) is overstroomd door het noodweer. Er waren op dat moment ze-
ven patiënten aanwezig. Eén patiënt is samen met zijn familie naar huis. De andere zes zijn overgebracht 
naar campus Klina en worden daar op één afdeling opgenomen. De arts en de verpleging van Coda blijven 
bij hun patiënten zodat ze ook in het ziekenhuis verder voor hun patiënten kunnen zorgen. Ook de familie 
blijft bij hen.  Ondertussen wordt campus Coda opgeruimd. Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer de 
campus terug geopend kan worden. (Algemeen: Het hospice biedt opnamemogelijkheid voor acht gas-
ten. De gasten van Coda Hospice zijn ongeneeslijk zieke mensen met een beperkte levensverwachting.)

zoekt

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER

Functie

Interesse in deze functie:
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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 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

WAT TE DOEN 
BIJ EEN OVERLIJDEN?
1. U belt een huisarts
Deze komt het overlijden constateren en zal een 
aantal documenten invullen die nadien moeten worden 
meegegeven met de begrafenisondernemer.

2. Neem contact op met familie of vriend
Een overlijden is een grote emotionele gebeurtenis. U 
belt best uw naaste familie of een goede vriend zodat 
u er niet alleen voor staat.

3. U belt de begrafenisondernemer
Nadat de huisarts is langs geweest, belt u naar ons tel. 
nr: 03/434 33 32. Wij stellen u de nodige vragen. Wij 
baren het lichaam thuis op (als u dit wenst) of in een 
funerarium zodat u nadien nog kan komen groeten. 
Na een verkennend gesprek volgen we uw wensen en 
verwachtingen en nemen wij alle administratieve en 

www.uitvaartzorg-delelie.be • Tel. 03/434 33 32

M
et

 s
te

un
 v

an
 

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30

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

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA
LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat
Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Nu ook thuispraktijk

Afloop verstopt of je 
kraan kapot. Bel nu Klus&-
Zo. 0499/103 000

Uurwerkbat ter i j t jes 
v e r v a n g e n :  J u w e -
l ie r  Denys&Co.  Bre-
d a b a a n  2 4 6  B r a s -
schaat. 03/430 20 83

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Te huur: Zonnig app. 2de 
verd. met lift, 2 slpk, ber-
ging, terras, nabij AH. Vrij 1 
juli 2019. Tel. 0472/344 250

Dakherstellingen, ver-
nieuwen, isolatie, dakgo-
ten. 0489/717 125

Te koop: Aanhangwagens 
als nieuw, Open, Dicht, 
Bache. Wagen achter mo-
bilhome. ROCA zandvliet. 
ook weekends.INFO? 
0473/193 453. 

Ik koop collecties LP’s 
45T, CD jazz, pop, etc., 
boek, strips, pickups, dvd. 
Beste prijs. 0475/376 496

Te koop: Piano HP302 
Ro land  d i g i t a l .  Te l . 
0494/179 707

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

AANKOOP VAN ALLE 
WAGENS, met of zonder 
schade. Vlot en correct af-
gehandeld! Erkende han-
delaar. T. 0476/749 178

Strips gezocht. Ik koop 
oude en nieuwe strips. Tel. 
0471/294 474

Te huur te Gooreind. App. 
verd 1, liv., kkn, badk, 
wc, 2 slaapk. en gar. Vrij: 
1/9/2019. Tel. 0494/989 221

Ik zoek werk. Cleaning 
babysit, massage, ironing. 
0465/611 812.

Zoekt u een loodgie-
ter? Bel Koen 03/663 
60 79. Ook voor klei-
nigheden
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I N T RODUC T I E K O RT I N G

 (niet geldig op CO2-cilinders) -15%

BRASSCHAAT
AERDENLEI 18-20 - TEL.: 03/651 72 43

MAANDAG - ZATERDAG: 9u.-18u. 

.be
Al deze artikelen

 ook verkrijgbaar op 
201926BRAS - Geldig van 26/06 t.e.m. 07/07/2019

VIA HUBO.BE

- laadstation
- 150 m begrenzingsdraad
- 210 bevestigingspinnen.

Terrasreiniger T 150!

 HOGEDRUKREINIGER “K3 HOME” 
 - 1600 W - max. 120 bar - 380 L/u
-  6 m HD-slang, spuitpistool,vuilfrees, 

Vario Power spuitlans, nozzle, 
geconcentreerd detergent 
en detergenttank. 

 570941 

199,-
+ +

+ CARKIT: WASBORSTEL EN 0,5 L AUTO-SHAMPOO t.w.v. €24,90!
+ ALLESZUIGER WD2 t.w.v. €69,95!

TOTALE WAARDE GRATIS SET €94,85

600 M²

 ROBOTMAAIER 
“LANDXCAPE LX790” 
 - accu: 20 V Li-Ion 2,0 Ah
- maaihoogte regelbaar: 30-60 mm
- max. helling: 35%
- regensensor
- digitaal scherm
- mulching. 
 908758 -55%

449,-
999,-
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TOTALE UITVERKOOP
wegens stopzetting

Juwelier Paul De Beenhouwer
Na 82 jaar zal deze gekende juwelierszaak 

-

-

-

-

-

-
lang onze zaak open is zullen we voor u 

-

1937 2019

Dr. Roosensplein 13 (aan’t gemeentehuis) • 2930 Brasschaat • Tel. 03/651 80 15

JUWELIER PAUL DE BEENHOUWER

VANAF 25 JUNI -50%
op juwelen, uurwerken, wekkers, klokken

Alle herstellingen blijven we met de meeste zorg en vakkennis uitvoeren zolang onze zaak open is.

Op initiatief van enkele grootouders werd een grootouderraad 
opgericht in Mater Dei Driehoek. Alle grootouders van onze  
kleuters en leerlingen kunnen zich hierbij aansluiten. De groot-
ouderraad komt bij elkaar om te bekijken waar ze de school en 
de ouderraad kunnen ondersteunen bij hun activiteiten. Groot-
ouders die niet zo graag vergaderen, kunnen zich als helpende 
hand opgeven. Dit gebeurt op vrijwillige basis en vanuit een 
groot engagement voor onze school. Recent hielpen al heel wat 

-
den naar de sporthal met een groepje kinderen en hielpen bij het 
schoolfeest. Via deze weg willen leerkrachten en directie hen 
heel hartelijk danken voor hun belangeloze inzet!

GROOTOUDERS ACTIEF IN
MATER DEI DRIEHOEK

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.
ZEER GOEDE VERDIENSTE.

Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0475/444 243 
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

LAATSTE KANS !!   DAKHUUS GEEFT 
MOOIE KORTING VOOR CURSUSSEN
Nog tot 07 juli e.k. geeft het Dakhuus maar liefst 10 euro vroeg-
korting op zijn cursusprijzen van het najaar. Op de website van 
het vormingscentrum - www.dakhuus.org - vind je meer info over 
dit mooie aanbod. Op dezelfde site vind je al de cursussen die 
na de zomer van start gaan. Meer dan 70 Taalcursussen, groot 
aanbod computer, creativiteit, wellness,… Iedereen vindt zijn 
gading in het uitgebreide aanbod! Voor meer info kan je ook bel-
len naar 03/633.16.96 (ma en do 13.30-16.30u) of mailen naar 
info@dakhuus.org

Schilderw., plam., bezett., 
tegel., dakw., isol. €10 p.u. 
of afgespr. Prijs. 0485/585 
825

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus&Zo 
zijn. 0499/103 000

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 
60-70-80. Betaal beste 
prijs! GSM 0475/768 188
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Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor 
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er 

info@prinskavelhof.be    t. 03 340 18 75    www.prinskavelhof.be

TE HUUR

assistentie
woningen
Brasschaat

kaveltafel@meeza.be  •  t. 0493 89 14 44  •  www.prinskavelhof.be

de Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN

ELK MOMENT IETS LEKKERS
Voor een 3-gangen menu, lichte lunch, snack 
of goede babbel met een drankje kan u 
dagelijks bij de Kaveltafel terecht.
Iedereen is welkom om mee te genieten. De 
Kaveltafel is rustig gelegen met een terras in 
het groen en biedt voldoende parking.

Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten

OPENINGSUREN

ALTIJD IETS TE VIEREN
Op regelmatige basis organiseren we culinaire 
events. Wees erbij en hou het in de gate op 
onze facebookpagina.
Heb je zelf iets te vieren? In de aansluitende 
feestzaal kan je terecht voor al uw activiteiten. 
Van Communie- tot verjaardagsfeest.

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een 
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.

Geldig t.e.m. 1/08/2019

Naam: .......................................................

Adres: .......................................................

Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

Info! Bel ons!
03 / 651 90 97
0479 764 758Comforthome

Alle dagen welkom van 9u. tot 17u.

Als familiaal dienstencheque bedrijf werken wij hard 
aan een langdurige tewerkstelling. Dagelijks streven 
we naar kwaliteit met o.a. opleidingen en begeleiding 
op de werkvloer.

Onze huishoudhulpen krijgen een correcte verloning 

Wij geven  en rekenen

GEEN EXTRA KOSTEN
aan voor de klant.

Wij informeren u graag geheel vrijblijvend (ook indien 

WIJ ZIJN STEEDS OP ZOEK 

in het huishouden van grotere woningen. 
Poetsen, strijken, koken, ...

Meerdere uren en dagen bij zelfde gezin. 
Werkdagen en uren in overleg. U kan rekenen
op zeer correcte verloning en permanente 
ondersteuning.

Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren, 
zelfs indien u reeds werkt bij gezinnen.

Wij zoeken dringend
poetshulpen 

voor Wuustwezel en Maria-ter-Heide

 • Opvoeren, goedkeuren en controleren van facturen
 • Creditnota’s aanvragen bij leveranciers en opvolging ervan
 • NL, EN, FR

 • Bestuurder begeleiden bij de keuze van hun wagen

 • Bestellingen plaatsen en levertermijn minimaliseren
 • NL, EN, FR
 • Vlot mail en telefoonverkeer

 • Eerste aanspreekpunt van de bestuurders
 • Volledig wagenparkbeheer
 • Dagelijks telefonisch contact met bestuurders en leveranciers
 • NL, EN, FR
 • Vlot mail en telefoonverkeer

contract onbepaalde duur, marktconform salaris,
extralegale voordelen en een enthousiast team!

info@dragintra.com • 03/660.07.00

Dragintra, gelegen te Kapellen en gespecialiseerd in wagenparkbeheer, 
is wegens nationale en internationale groei op zoek naar extra collega’s!
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†
In memoriam

de Heer

Jean De Mild
weduwnaar van Mevrouw

Suzanne Delbecque

Geboren te Gent op 3 augustus 1929
en overleden te Schoten op 16 juni 2019.

Dit melden u :

zijn kinderen
Marc De Mild en Ann Brouw,

Philippe De Mild en Isabelle Naessens,

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen
Didier en Hilary,

Yves en Lin en kinderen Lisette en Gaston,
Rob en Catherine,

Sarah en Andreas,
Nathalie en Nicolas en zoontje Emiel,

Louise en Philippe,
Elias en Judith

en familie.

De kerkelijke uitvaartplechtigheid,
gevolgd door de bijbegraving in het familiegraf

op de begraafplaats
te Brasschaat-Maria-ter-Heide

heeft plaatsgehad in besloten kring.

Enige kennisgeving.
Vader, Bompa, Jean,

dankbaar dat we zo lang
van je gezelschap mochten genieten.

We zullen je missen.

Condoleren :
Marc en Ann, Bredabaan 722 - 2930 Brasschaat
Philippe en Isabelle, Beersebaan 74 - 2310 Rijkevorsel
www.condoleances.be/jeandemild

Quirijnen 03 650 15 15

GEZOCHT

FIETS-
MECANICIEN
In een mooi en goed uitgeruste werkplaats zorg jij voor montage, 

• Zelfstandige plaatser Keukens & Interieur
 (regio: Provincie Antwerpen)

• Schrijnwerker atelier (ervaring gewenst)
 voor montage en vervaardigen van keukens in atelier

• Plaatser Keukens & Interieur in loondienst

is op zoek naar:

Je komt terecht in een fijne omgeving en een gevarieerde job.
Je mag rekenen op een voltijdse tewerkstelling en een mooie verloning.

Voor info en een gesprek graag mailen naar Wim Herrijgers - wimh@keukensvasco.be

Vasco Keukens & Interieur - Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentijdlei 15 MtH

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betal ing. 

www.goldcompany.be

GROTE JAARLIJKSE 
ROMMELMARKT

t.v.v. Samana (ziekenzorg) 
aan de Kerkedreef in Bras-
schaat Maria-Ter-Heide 
op zondag 15 september 
van 10 tot 17u. Prijs: € 
3 per meter. Opbrengst 
voor de verkoper. Inlich-
tingen en inschrijvingen 
Betty Germain 03/663 
38 80. Bij afwezigheid 
Rita Wens. 03633 21 65 

KLEIN EN GROOT 
RENOVATIEWERK
Interieur, exterieur, 
bezetten, gyproc, 
isolatie, tegels, 

elektriciteit, 
schilderen, 

ramen, deuren, 
speciale projecten.

0496/781 768
zibi.arte@gmail.com

Okra trefpunten Bethanie, 
Centrum, Driehoek en Kaart

“Lekker actief: geef je gezondheid een boost” Wist je dat je spierkracht reeds vanaf 
30 jaar afneemt? Het is aangetoond dat bewegen een positieve invloed heeft op onze 
gezondheid door onze spierkracht te versterken. Door het bewegen gaan we ook men-
taal versterken en beweging kan ons zelfs meer dat geluksgevoel geven tot meer zelf-
vertrouwen. Daarom werkte OKRA Sport+ in samenwerking met de KUL, het project 
“lekker actief” uit. Dit project omvat drie pijlers: elke stap telt, krachttrainingsprogramma 
en gezonde voeding. Dit project wordt gespreid over 12 weken. De verschillende onder-
delen staan open voor jonge, minder jonge en oudere deelnemers. Er wordt rekening 
gehouden met ieders kunnen. Het staat vast dat de oefeningen spierkrachtverlies ver-
minderen of voorkomt, ook op latere leeftijd. De vier trefpunten van OKRA Brasschaat 
hebben beslist dit project aan te bieden, niet alleen aan OKRA-leden, maar ook aan alle 
belangstellenden. We starten met een info-voormiddag op woensdag 7 augustus in het 
Drieheem, Rerum Novarumlei 49, om 10 uur. Het 12 weken programma start op 4 sep-
tember in het Drieheem van 9 tot 11 uur. Op 7 augustus worden de inschrijvingen geno-
teerd en het inschrijvingsgeld ontvangen. Voor het volgen van dit project vragen we 15 
euro. Hiervoor ontvang je een stappenteller, een doosje met krachttrainingsoefeningen, 
een alternatief pillendoosje, een magneet beweeg- en voedingsdriehoek, een beweeg-

trefpunten van Brasschaat of via mail lenaerts.hugo@skynet.be of tel. 0499 11 21 81.
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KOOPJES -60% en -70%
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

KOPPEL
VERKOOP 

Op aangeduide artikelen, bĳ  aankoop van 2 artikelen

van donderdag 27
t/m zon. 30 juni

-10%

Zondag 30 juni open van 13 tot 17 uur



parkbodeactueel
kermissen:  

Kaart & Bethanie

Kaart  29 juni tot 1 juli
Bethanie 3 tot 5 augustus

Kom naar onze gezellige kermissen vol  
leuke attracties!

Het INBO en Honeybee Valley vragen aan iedereen om uit te  
kĳken naar de Aziatische hoornaar en waarnemingen te melden 

voor onderzoek en beheer. De Aziatische hoornaar is een invasieve 
uitheemse wesp en vormt een bedreiging voor honingbĳen en  
bestuivers. De overheid wil de impact van deze invasieve exoot  

zoveel mogelĳk beperken.

oproep deelname Vespa-Watch

Ook jij kan een steentje bijdragen 
door de ogen open te houden en 
bij het zien van een hoornaar of 
nest dit zo snel mogelijk te melden. 
Dit kan je doen op de website van 
de werkgroep Aziatische hoornaar.

ga mee de strĳd aan tegen  
uitheemse wesp die de honingbĳ  

bedreigt

Iedereen kan ook meehelpen om 
waarnemingen van hoornaars te 
valideren. Geverifieerde meldingen 
komen automatisch in de werklijst 
van de bevoegde brandweerzones 
terecht. De brandweer komt dan 
het nest vernietigen. Dit is gespeci-
aliseerd en gevaarlijk werk waar je 
niet zelf aan kan beginnen.

Meer weten? 
www.vespawatch.be 
vespawatch@inbo.be 

Van de hoornaars hoef je zelf weinig 
schrik te hebben. De Aziatische hoornaar 
mag dan wel zeer agressief zijn als je haar 
nest verstoort, in de vrije natuur toont 
ze geen interesse in de mens. Met haar 
angel kan de hoornaar wel meermaals 
pijnlijk steken zoals andere wespen. Daag 
ze dus zeker niet uit!

honingbĳ Duitse wesp Aziatische hoornaar Europese hoornaar

gratis jeugdhulp voor 
gezinnen

Het biedt gratis ondersteuning aan gezinnen die worstelen 
met de opvoeding van hun kinderen en bij de zoektocht naar 
een goed netwerk.

1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen is een  
nieuwe werking voor laagdrempelige jeugdhulp.

Meer weten? 
T 03 431 23 00  
op maandag, dinsdag en 
donderdag van 10u-13u 
www.1gezin1plan.be

Zo kunnen jongeren kennis maken met het open-
baar vervoer en de voordelen van een Buzzy Pazz, 
het jongerenabonnement van De Lijn. Een ver-
plaatsing met de bus of tram naar school is veilig, 
efficiënt en duurzaam. Bovendien kunnen jongeren 
ondertussen lezen, muziek beluisteren of bijpraten 
met vrienden.

Ouders met kinderen geboren in 2007 ontvangen 
deze maand een brief met informatie over hoe ze 
dit gratis probeerabonnement kunnen aanvragen.
Indien je voor 30 juni met het rijksregisternummer 
van je kind registreert op delijn.be/probeeractie, 
ontvang je in augustus het probeerabonnement 
per post. 

Kinderen die niet geboren zijn in 2007, maar ook 
starten in het 1ste secundair, kunnen ook een 
aanvraag doen. 

gratis abonnement  
De Lĳn

Investeren in schoolgaande jeugd is investeren in 
de toekomst. Daarom onderneemt De Lijn stappen 
om kinderen die in september starten in het secun-
dair onderwijs te ondersteunen.

Jongeren die de overstap maken naar het secun-
dair onderwĳs kunnen een gratis abonnement van 

De Lĳn ontvangen voor de maand september.

Meer weten? 
Bij vragen kan je terecht op het nummer 070 220 200
https://probeeractie.delijn.be/

start zomersolden!

zondagopening  
7 juli 

13-17 uur Centrum
10-14 uur Patio Donk

www.brasschaat.be
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Te koop: Marklin sprint 
autobn. ± 50m baanl. 
vele toebeh, 18 auto’s, € 
690,potk. 0486 065 285

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken,  terras-
sen, r ioleringswerken 
ea Tel 0494/160 412 

Ervaren kaartlegster te 
Ekeren voor job/relatie/
toekomst. Ik kom ook aan 
huis als u geen vervoer 
hebt. Tel na 17 uur 0478 
986 311

Bijles Frans, Neder-
lands, alle niv., jaren er-
varing 0496/138 467 

Te huur: Gr. gemeub. 
mod. studio Schoten C. 
€550. 0495/214 041

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

Boekenmarkt- FVG
Zaterdag 13 juli. 10u-
16u. Academia & ex-
tra stock: kunst, etno-

oost), Tibet, druïdisme, 
middeleeuwen, Boed-
himse, judaïca, Islam. 
FVG te Wilrijk. Kasteel 
Ieperman, Bist 164 164 
- Wilrijk. Info: 0497/207 
189. Gratis toegang.

Ik zoek tuinwerk, snoei-
en en tuinonderhoud. 
0465/993 577

Tuinman zoekt werk, di. 

Dank aan allen die ons 
dvd’s bezorgden, Vesa-
lius Jef. 0494/265 289

Te koop: App. Centr. 
Brassch., 2slpk, gr. berg., 
bdk, kkn, gar., Prijs be-
spreekb. Tel. 03/664 30 
26 - 0474/640 541

Ik zoek werk, electr., 
cleaning garden. Eng., 
french, It. 0466/256 056

Te koop gevraagd: trein-
sporen Thomas trein. Tel. 
0486/900 282

Te koop: Staande West-
minsterklok. Perf. staat. 
0492/182 759 na 19u.

Gevraagd: Deftige NL-
talige werkvr. ma.-vr. 
9-12. Tel. 0475/746 507

Ik zoek werk als tuin-
man, schilderwerk, bezet-
ten.0487/566 652

Man 79j. weduwn. zoekt 
relatie met vrouw 75 tot 
79j. graag thuis + uitstap-
jes met de wagen. Tel. 
03/664 11 65

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

Tuinaanleg - onderhoud,
 snoeiwerken, renovatie 

van tuinen
Ronny Kanora
0477 306 423

Te koop: Scootmobiel 

staat. Weinig gereden, rijd 
35km ver - 12km p/u met 
batterijlader. Vaste prijs € 
650. gsm 0495/321 939

Inboedels opruimen bel 
vrijblijvend 0478 536 719

59 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Spanje Vilafortuny 

app., 6p., 3slk, 2 bdk., gr. 

privétuin, 50m v. strand. 
Vrij 1-15/8 & 15-31/8 
€990/15d. 1-30/9 €890. 
Tel. 03/651 63 57

Opruimen inboedels. 
Leeg van kelder tot zol-
der. Bel 0473 883 938

Te huur: Prachtig gele-
gen gelijkvloersapp. in 
domein Blauwhof, Hoe-
vensebaan 194 in Kapel-
len : huur 980 euro + 150 
euro vaste kosten. App. 
met 2 slaapkamers,terras 
met tuin,garage, bushalte 
voor domein, wandel en 

SLAGERIJ
SCHELTJENS

te Hoogboom

zoekt

VERKOOPSTER
&

KEUKEN-
MEDEWERKER
0485/747 856 of 03/664 20 18

VAKANTIE MALAGA 
SEPTEMBER

Rustig huisje 
op 50 m van strand, 
volledig ingericht, 

3 slaapkamers, 

03 336 74 04

  

Freelance Commerciële en admi-

Advies en ondersteuning mbt in-

Gsm 0468 14 93 85
tom.rapol@zephyros-intl.com

Man zoekt werk, tuin, 
poetsen, etc. 0467/645 
311

Man zoekt werk, stelling-
bouw, schild., cameraser-
vice. 0465/834 007

Man zoekt werk, tuin, 
schilder, loodgieter. Tel. 
0497/231 373

Man zoekt werk, tuin, 
schilderen, klusjes. Tel. 
0488/ 591 112

Vrouw zoekt poetswerk. 
Tel. 0488/272 116

Vacature Tuinarbeider: 
tuinaanleg en -onderhoud. 
minimum 2 jaar ervaring 
vereist. Stuur CV en mo-
tivatie naar info@tuinen-
krisherremans.be

Deftige dame zoekt werk 
als gezelschapsdame of 
bejaardenhulp bij oude-
re personen. met ref. en 
ervaring 24 op 24, 7 op 7 
met vervoer. Zone 03. Tel. 
0477/286 439

PAARDENSTAL 
TE HUUR

Op luxe pensionstal 
te Brasschaat. Alle 

faciliteiten aanwezeig. 
Binnen- en buitenpiste. 

Vol pension, bewe-
gingsabonnement. Aan 
bos met mogelijkheid 

tot weidegang. 

VOOR INFO: 
0476/307 982

Te koop: 2 pers. slaap-
bank + 2 pers. bed incl. 
matras+bodem, nieuw. 
0479/381 137

Man zoekt tuinwerk , 
schoonm., huishoudwerk. 
0466/288 626

LOKALE BESTUREN GAAN VOOR 
EEN GEZONDE GEMEENTE

22 gemeenten uit de regio van Logo Antwerpen ondertekenen het charter Gezonde Gemeente. Door het ondertekenen 
van het Charter engageren de gemeenten zich om de komende 6 jaar in te zetten op gezondheidsbevordering en ziek-
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graphic solutions 4 you

Van de Wiellei 33 • BRASSCHAAT • 03-651 41 78
ma-di-woe: 9-12 en van 13u30 tot 18 uur 

donderdag tot 19u30 uur • vrijdag 9-12 • zaterdag: op afspraak

36ste  TRIATLON 
51ML BRASSCHAAT

30 juni 2019

1 mijl zwemmen
E10-plas Schoten Noorderkempen

10 mijl lopen
Park Brasschaat

www.triatlonbrasschaat.be

BAKKERIJ

Weekend werken, weekend thuis 
Nederlandstalig vereist

Meer info: 0475 311 804

WINKELMEISJE
VOLTIJDS

Wij zoeken voor 
onze vestiging in Kapellen:

Zeer goed nieuws betreft de Vlaamse deelname vanuit de Vlaam-
se STEM Olympiade aan het landentornooi OO Techniek in het 
Nederlandse Arnhem. Vlaanderen leverde 3 winnende teams!
Op 12 juni trokken we met 8 teams van telkens 4 kinderen uit het 
basisonderwijs (6e leerjaar) naar Nederland voor deelname aan 
het OO Techniek spektakel.
Per uitdaging waren er 4 awards te verdienen: de procesprijs 
voor het onderzoeks- en ontwerpproces, de ontwerpprijs voor 
het meest innovatieve/creatieve ontwerp van de uitdaging, de 
teamprijs voor de beste samenwerking binnen het team en de 
prijs voor de uitdaging bij de uitdaging 'Stille boodschap' (dit is 

en 4 Vlaamse teams. De Vrije Basisschool Sint-Ludgardis uit 
Brasschaat won de teamprijs! Nog 2 andere Vlaamse scholen 
sleepten een award in de wacht. Voor meer informatie kan je een 
kijkje nemen op: 
www.stemolympiade.be/ootechniek
en www.ootechniek.nl/page/techniekspektakel

INTERNATIONALE STEMWEDSTRIJD 
GEWONNEN DOOR BRASSCHAATSE 

OPENLUCHTSCHOOL

NIEUW CULTUURAANBOD 
VAN CULTUURCENTRUM MERKSEM.

Cultuurcentrum Merksem zet zich schrap voor een nieuw boeiend cultuurseizoen. In september trap-
pen Gabriel Rios (21/9) en De Frivole Framboos (22/9) het cultuurseizoen op gang. U kan reeds tickets 
reserveren voor voorstellingen van Guido Belcanto, Floyd Matters, Herman Brusselmans, Bart Kaëll & 
LUC Appermont, Steven Van Herreweghe, Placenta plays Placebo, Kapitein Winokio, Kill Your Darlings, 
Nele Bauwens, Lili Grace, Kalleen Scheir, Studio Guga, Della Bosiers, Adriaan Van den Hoof, Bent Van 
Looy, Lieven Scheire, Guy Swinnen & the Ladies, The Bony King of Nowhere, Eva Daeleman, Jeron 
Dewulf, Bart Herman, Praga Khan, Fikry El Azzouzi, Kamal Kharmach, Jan Balliauw, Senne Guns, 

Steven De Bruyn, Annelies Beek, Stef Bos, Lieve Blancquaert, The Bootleg Sixties, Bart Cannaerts,... 

en Dimitri Leue, Johan Heldenbergh, de Spelerij, Theater Malpertuis, Theater FroeFroe, het Arsenaal,... 
Oscarwinnaar Green book, The Favourite, Beatiful Boy, Girl staan ook op het programma. Naast dit 

-

stadsverkenning Stuivenbergwijk en Linkeroever,... Ook dit seizoen bieden we een gevarieerd aanbod 
aperitiefconcerten.   Een sprankelende mix van gevestigde waarden en jong talent, van klassiekers en 
verrassende ontdekkingen: Syrène Saxofoon kwartet. Casco Phil, Fidelio Strijkkwartet & Gêne Ber-
voets, Dimlicht, Gwen Cresens Quartet, Jef Neve, Ataneres Ensemble,... Voor alle namen kan u terecht 
op de website van het Cultuurcentrum: www.ccmerksem.be Of vraag onze brochure: 03 641 62 10 - 
ccmerksem@antwerpen.be
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DRUGACTIEPLAN OM JEUGD 
TE BESCHERMEN

Met een stuurgroep waarbij politie, onderwijs, jeugdwerkers en 
sociale diensten zullen betrokken worden, gaat de gemeente 
Brasschaat in samenwerking met de lokale politie een actieplan 
uitrollen om drugmisbruik en dealgedrag een halt toe te roepen. 
De controles werden recent al opgedreven en met eveneens 
een preventieve luik wordt doelgericht op het probleem gewerkt.
Bij de politie van Brasschaat kwamen al verschillende signa-
len binnen over een stijgende drugproblematiek. Ook vanuit de 
scholen, terwijl daar vroeger eerder een perceptie was dat het 
probleem zich daar niet voordeed. “Vele ouders en directies 
spraken ons aan over een probleem in de scholen, dus gaan 
we meteen over tot actie”, zegt burgemeester Jan Jambon die 
ook hoofd is van de lokale politie van Brasschaat. “De politie 
heeft al een zeer goed beeld op het probleem” burgemeester 
Jan Jambon De PZ Brasschaat heeft de controles en toezichten 
al opgedreven en stelde op vraag van de burgemeester een 
draft van actieplan op. Nadien wordt de stuurgroep opgericht, 
die deze maand een eerste keer bij elkaar zal komen. Dat is 
een overleg met inzichten vanuit de praktijk, maar ook de scho-
len zullen vertegenwoordigd zijn vanuit de drie onderwijsnetten. 
“De politie heeft al een zeer goed beeld op het probleem, maar 
met de stuurgroep moeten we het fenomeen nóg beter in beeld 
krijgen.”
PV’s drugs: mei 2019: 13 - mei 2018: 3 - resultaten PZ Brasschaat
Resultaten mei. Momenteel wordt er al repressief opgetreden 

-
ken bloot te leggen en de dealers weg te krijgen. In de afgelo-
pen maand mei zijn onder andere in dat kader 110 voertuigen 
gecontroleerd en zijn er 13 processen-verbaal opgesteld rond 
drugs. Dat tegenover slechts 3 in de maand mei van vorig jaar.
“Kanttekening daarbij kan zijn dat meer controles leiden tot 

te werken, geeft dat soms ook een vertekend beeld. In Antwer-
pen worden nu 10 keer meer drugvangsten gedaan. De vraag 

-
pakt worden”, stelt de burgemeester vast. Verder waren er in 
de maand mei in Brasschaat nog 15 geregistreerde toezichten 

-
zicht door de interventieploeg en de fenomeenploeg van dienst. 
“Dealers en netwerken ontmantelen is prioritair” burgemeester 
Jan Jambon. “De speerpunt van het plan zal zich vooral op de 
scholen richten, maar het wil de jeugd niet in een kwaad dag-

de stad wordt op het bed geduwd en elders duiken de uitdijende 
golven op. De aanpak zal zich niet meteen richten op de kleine 
gebruiker. De dealers moeten worden aangepakt, de aanvoer 
moet worden afgesneden. En zeker aan de schoolpoorten en in 
de scholen, want de jeugd is het meest kwetsbaar en vatbaar. 
Hen moeten we beschermen.”
Ook preventie
Naast het repressieve, bevat het actieplan ook een preventieve 
aanpak. Komende zomervakantie zal alles uitgewerkt worden 
met de stuurgroep om dan tegen volgend schooljaar het plan 
volledig uit te rollen. “Het één gaat niet zonder het ander. Re-
pressie moet samen met preventie, anders staat de kraan open 
en blijf je maar dweilen. De stuurgroep zal alles opvolgen en er 
moet wel degelijk resultaat komen.” “Uiteraard win je een oorlog 
tegen drugdealers nooit. Maar ik zal al blij zijn als we het dwei-
len met de kranen open kunnen reduceren tot een druppelende 
kraan. Echter mogen we niet vergeten dat er steeds een aan-
voer is, en er is geld. Die twee vinden elkaar altijd ergens. Een 
oorlog tegen diefstallen in woningen win je ook nooit, maar we 
voeren hem wel. We maken het hen steeds moeilijker en moei-
lijker. Dat is hetzelfde voor drugs.”

Nieuwbouw en renovatie

Binnen- en buitenwerk

Gratis prijsofferte

Eikendreef 50 • 2310 Rijkevorsel • 0498 278 814
info@schilderwerkenmeyvisdennis.be
www.schilderwerkenmeyvisdennis.be

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

TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen

en opvullen
van tanks

T

Marc Van de Berckt bvba

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

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

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Actieve, leuke
m/v vinden hier 
nieuwe liefde 

Grootste bureau
in de regio 

+32 474 263 751

MET 2 IS ALLES
ZOVEEL LEUKER! 

www.b-loved.com

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
MOESHOFSTRAAT 139
Klein, gezellig en goed verzorgd appartement 
(50m²) met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer met douche, apart toilet en 1 
slaapkamer. Onder het schuine dak is nog een 
zolder maar momenteel niet bereikbaar. Met 
2x kelder. Openbaar vervoer en winkels in de 
nabijheid. EPC: 634
€ 109.000

KAPELLEN
ANTWERPSESTEENWEG 273
Ruim app. gelegen in residentie Vijverhof nabij winkels 
en openb. vervoer. Dit app. beschikt over een inkomhal 
met gastentoilet, ruime living, kkn, terras van 15 m² met 
prachtig zicht op groen en vijver (ZO-oriëntatie), bdkr 
met bubbelbad en 2 slpks waarvan 1 met dressing. In 
de kelderverdieping 2 individuele bergkelders en auto-
stnplts. Dak vernieuwd en geïoleerd in 2018. EPC: 209
€ 269.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT         BRASSCHAAT           TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

MERKSEM

EKEREN

EKEREN

EKEREN

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgr. voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 m². 
Aangename ligging in een groene woonomg. op 
kleine afstand van centrum. Mog. bebouwing van 
max 60 m² met bijkomend verdieping en kelder. 
Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m². Geen 
domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting. EPC: 49
€ 99.000

DURENTIJDLEI 100
Zeer mooie woning, TIP TOP in orde, met op het 
gelijkvloers de living, keuken, bergplaats een ruime 
tuin met terras en garage. Op de 1ste verdieping 
zijn er 3 slaapkamers en een badkamer. De woning 
heeft ook nog een zolder. Uitstekende ligging in een 
rustige omgeving! EPC: 294

€ 1.150

LANGESTRAAT 39
Gunstig gelegen halfopen bebouwing met 3 slaap-
kamers en ruime losstaande garage op een mooi 
perceel van 461 m². De woning is voorzien van 
alle modern comfort en instapklaar. Aangename 
rustige ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels, 
scholen en openbaar vervoer. Oorspronkelijk 
bouwjaar 1987 later gerenoveerd. EPC: 567
€ 398.000

BREDABAAN 344
Zeer gunstig gelegen opbrengsteigendom 
bestaande uit handelsgelijkvloers met tuin. Ho-
gerop duplexappartement met 2 slaapkamers. 
Achteraan op het perceel een ruime garage voor 
2 wagens met uitgang naar Aerdenlei. Mooie 
opbrengst ca. 2.220,- euro/maand. TOPLOCATIE 
!!! EPC: 331
€ 530.000

ROCHUSLEI 41
Gunstig gelegen duplex-appartement met 2 slaap-
kamers op mooie locatie te Brasschaat-Mariaburg. 
Aangename woonomgeving nabij winkels, scho-
len en openbaar vervoer. Mogelijk ruime garage bij 
te kopen mits meerprijs. Leuk appartement, ideaal 
voor starters ! EPC: 449

€ 169.000

REINAERTLEI 8
Verzorgd en goed onderhouden appartement 
met 3 slaapkamers op de 1ste verdieping van 
klein gebouw in Centrum van Brasschaat op 
kleine afstand van winkels, openbaar vervoer en 
Bredabaan. Garagebox verplicht bij aan te kopen 
voor 20.000,- euro meerprijs! EPC: 97

€ 192.000

VELDSTRAAT 95
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, garage 
en tuin met achteruitgang naar Du Boislei. Gunstig 
gelegen in Centrum in zijstraat van Bredabaan 
op wandelafstand van winkels, scholen en park. 
Openbaar vervoer vlakbij. Woning is nog iets verder 
af te werken. EPC: 504

€ 269.000

VAN DE WIELLEI 123
Zeer gunstig gelegen halfopen bebouwing met 4 
slaapkamers, losstaande garage en tuin. Verzorg-
de en goed onderhouden woning. Aangename 
ligging tussen Centrum en ‘Brasschaat-Kaart’. 
EPC: 692

€ 329.000

MIKHOF
Mooi perceel bosgrond gelegen in het ‘Mikhof’ 
nabij Sint-Jobsesteenweg en Bevrijdingslei. 
Aangename ligging nabij domein ‘De Mick’ en 
‘kinderboerderij’. Perceelbreedte 33,25 m

€ 14.500

VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Verzorgd appartement met 3 slk. Opp. ca. 135 m². Gunstig 
gelegen in centrum van Brasschaat nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer. Park van Brasschaat en ‘Peerdsbos’ op kleine 
afstand. Bouwjaar 1990. Recente renovaties; verwarmingsketel, 
ramen met hoog rendementsbeglazing, dak conform.
EPC is nog van voor de renovatiewerken. EPC: 233

€ 298.500

TEN HOGE 13
Mooi gelegen open bebouwing op een perceel 
van 661 m². Centraal maar zeer rustig in een 
doodlopende straat. Deze te renoveren woning 
beschikt over 4 slaapkamers, kelder, tuin, inpan-
dige garage. EPC: 919

€ 295.000

BEENHOUWERSTRAAT 41
Hoekwoning met 3 mogelijk 4 ruime slaapkamers, 
badkamer, douchekamer en stadstuin van 17,50 
m² gelegen nabij winkels, scholen en openbaar 
vervoer. EPC: 699

€ 229.000

DE BORREKENSLEI 55
Ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, inpandige 
garage en mooi aangelegde tuin in centrum. Aan-
gename ligging nabij winkels, scholen en openbaar 
vervoer. Het ‘park van Brasschaat’ en Peerdsbos op 
wandelafstand. EPC: 427

€ 295.000

DEURNSEBAAN 7
In het centrum van Merksem gelegen rijwoning met 
op het gelijkvloers een grote garage/magazijn-
ruimte (78m²). Op de eerste verdieping is een living, 
open eilandkeuken, een ingerichte badkamer, 1 
slaapkamer en achteraan een ruim nieuw terras 
(18m²). Instapklaar! Op wandelafstand van winkels,
openbaar vervoer en scholen. EPC: 822
€ 195.000

MOLENAARSTRAAT 50 GLV
Rustig en in het centrum gelegen gelijkvloersap-
partement met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, 1 à 2 slaapkamers en een badkamer. Met 
garagebox. In de nabijheid van winkels, openbaar 
vervoer en scholen. Te moderniseren. EPC: 399

€ 139.000

BRASSCHAAT

MERKSEM

STABROEK

BRASSCHAAT

NIEUWDREEF 119
INSTAPKLAAR, ruim appartement met panoramisch 
uitzicht! Inkomh., living, ingerichte HO keuken, 1 
ruime slpk, een badk., 2x bergpl.,2x terras. Met 
autostaanplaats. Overal automatische verlichting, 
met anyway doors. Cv gas gemeenschappelijk 
vernieuwd in 2016. Gelegen nabij het “Runcvoort-
park”. EPC: 230
€ 179.000

STERREHOEVELAAN 44 GLV
Mooi en ruim gelijkvloersappartement in een recent 
gebouw (2005) gelegen in een rustige woonwijk 
nabij het centrum van Stabroek. Dit eigendom be-
schikt over 3 slaapkamers, inpandige garage met 
extra autostaanplaats ervoor en verzorgd aange-
legde tuin van 117 m² (oriëntatie: zuidwest). EPC: 277

€ 289.000

MAX HERMANLEI 177
Charmante landelijke HOB met 5 à 7 slaapka-
mers, inpandige garage, voor- en achtertuin, in 
aangename en kindvriendelijke woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’, nabij winkels, scholen en 
openbaar vervoer, dit alles op kleine afstand van 
het centrum. Ook ideale woning voor ‘samenge-
steld’ gezin. EPC: 565
€ 415.000

SINT-JOB IN ‘T GOOR
BOSSCHAERTLAAN 17
Verzorgde open bebouwing ‘type bungalow’ met 
2 slaapkamers en losstaande garage op mooi 
perceel van 1000 m².Landelijk gelegen nabij 
centrum van Sint-Job-in-’t-Goor. Voorzien van alle 
hedendaags comfort en instapklaar. EPC: 520

€ 345.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

HOEVENEN
KASTANJELAAN 19 VERD.1
Mooi gelegen appartement van 105 m² met 2 
slaapkamers, 2 terrassen en garagebox.Individu-
ele verwarming. EPC: 152

€ 199.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
MIKSEBEEKSTRAAT 95/1
Zéér verzorgd, instapklaar, ruim appartement met 
3 slaapkamers en inpandige garage. Bouwjaar 
2000. Bijzonder goed onderhouden appartement 
met leefruimte van 40 m² op massief parket, 
modern ingerichte keuken voorzien van alle appa-
ratuur, badkamer en apart toilet. Ruim achterterras 
met mooi open zicht. Mooie gelegenheid !!! EPC: 119
€ 340.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN
PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin, 
zij-ingang naast de woning. Tuintje met achteruit-
gang. Gelegen in doodlopend straatje nabij centrum 
van Ekeren Donk. De woning is reeds gedeeltelijk 
gerenoveerd maar moet wel nog iets verder afgewerkt 
worden. EPC: 630

€ 209.000
(VG-WG)

(VG-WG)

(VG-WG) (WG) (VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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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

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

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

mail uw CV

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon Verheyen Bart

Brasschaat

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

Bouwbedrijf J. Valckenborgh    .A.B.V.B

STARRENHOFLAAN  5  -  2950  KAPELLEN
TEL. (03) 660 14 20 - FAX  (03) 605 36 04 - www.valckenborgh.be 

Reeds 90 jaar de beste kwaliteit in:
Villa’s • Appartementen • Industriebouw • Verbouwingswerken • Binnen- en 

Buitenschrijnwerk • Kantoor- en winkelinrichting • Restauratiewerken • Zwembaden

Wij zijn op zoek naar ervaren stielmannen met passie voor hun beroep.
Daarom zijn ook 50-plussers meer dan welkom !

• Kraanman
• Meestergast metser
• Metser
• Schrijnwerker

Bent u werklustig en heeft u veel ervaring, gelieve zich dan te melden
op onze burelen of op het nr. 03/660.14.20.

WIJ BIEDEN: 

•  Goed loon

•  Werven
 ten noorden

 van Antwerpen

GEVRAAGD:

BERICHT VOOR INVESTEERDERS

De hoteleigenaar van dit prachtig hotel 
in Aurland, het mooiste Fjordgebied 
van Noorwegen, is overleden en zijn 
vrouw verkoopt dit hotel. Het hotel is 
strategisch goed gelegen aan het begin
van Aurlandsvegen én met zicht op de 
fjord en besneeuwde bergtoppen.
Voor alle info: patrick@vannoten.net

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
DAGUITSTAP OOSTENDE : DROOM VAN PARELMOER   DONDER-
DAG 8 /08 Donderdag 8 augustus vertrekt onze bus om 8h00 op het 

van Schone Kunsten, is een groot deel van de kollektie van Ensor naar 

de titel van de tentoonstelling “ Dromen van Parelmoer”. Naast marine-
-

GEZOCHT: Lieve dame 
voor opvang na school van 

Afhalen van school, eten 

de bereikbaarheid met 

Inkoop oud goud en 
juwelen: 
Bredabaan 246, Bras

Huis te koop: Lage Kaart 
3slpks, 2 badk, studio ga

 Nu verlaagde prijs. 

544

Alle pleisterwerken, klei
ne werken, binnen de week 

Te huur: 

Te koop gezocht: Twij
fel zeker niet om ons te 
contacteren indien u uw 

Snoeien en vellen gevaar
lijke bomen, hoogtewerker 

Terras groen en je oprit 

Herstell ingen en ei-
gen ontwerpen: Ju

Bredabaan 246 Bras

Te koop gevr.: 
rijen, spullen van zolder, 

Ontruimingen van huis, 

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
Gezocht: kinderopvang/

Ambachtelijke pralines. 

Te koop: Zilver en brons 
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is op zoek naar :
Voor onze lakkerij zoeken we een spuiter en/of slisser

Je hebt bij voorkeur ervaring in de interieurbouw

De machinezaal heeft nood aan een teamleader en een machine-operator
Je bent technisch en de houtsector is jouw passie!

De afdelingen montage en maatwerk zoeken 2 monteurs
Met opleiding en/of ervaring als binnenschrijnwerker, bij voorkeur in de keuken- en/of interieurbranche

Medewerker aankoop/magazijn
Je zorgt voor de bestellingen en de opvolging ervan. Je bent nauwgezet wat cijfers betreft.

Collega catalogus – assortiment beheerder
Met ervaring in calculatie voor de keuken- en/of interieurbranche en een sterke IT-kennis, werk je 

samen met je collega aan de verdere uitbouw van ons assortiment

Keukenplaatsers met ervaring
Je houdt van ‘HOUT’ en keukens & Interieur plaatsen is een passie!

Ook mogelijkheden voor zelfstandige plaatsers!!

Wil je meer informatie? Kijk op www.augustijnskeukens.be/nieuws
Heb je interesse? Stuur ons snel je C.V. en motivatiebrief : jobs@augustijnskeukens.be

Kalmthoutsesteenweg 193 – 2990 Wuustwezel – 03/270.99.13

Totaalinrichting | Productie in eigen atelier | Corian verwerking

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
REEDS MEER DAN 30 JAAR DESKUNDIG VASTGOEDADVIES IN UW REGIO

03 225 50 00  0479 395 334
info@goetstouwers.be www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen Italiëlei 58     Deurne Turnhoutsebaan 121
Mortsel Antwerpsestraat 158  Stabroek/Hoevenen Markt 33

 

AANNEMER ZOEKT

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Voor het ultieme vakantiegevoel is er Fiesta Europa, de gezellig-
ste en authentiekste Europese specialiteitenmarkt die rondtoert 
in Vlaanderen en omstreken. Op 14, 15 en 16 juni was Fiesta 
Europa naar jaarlijkse traditie te gast in het Gemeentepark van 
Brasschaat. Kuieren langs kraampjes van marktkramers uit alle 
hoeken van ons continent die unieke souvenirs, typische streek-
producten of culinaire specialiteiten meebrachten. Live muziek, 
een internationaal terras met kinderdorp maakten van deze 3 da-
gen een succes, niettegenstaande een druilige zaterdag. Ook dit 
jaar was het proeven en genieten. Onze redactie ging de sfeer 
opsnuiven.                

FIESTA EUROPA

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
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
KAPELLEN: Weerstandersdreef 5 – Villa met hal, wc, 
bureel, keuken, living met open haard, garage, wasplaats, 
overloop, 3 tot 4 slaapkamers, badkamer, bergkamer 
met lavabo, zolder, terras, diepe tuin doorlopend in bos.
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.
BRECHT: Korte Nieuwstraat 19 – woning halfopen be-
bouwing met hal, keuken, eetkamer, living met kachel, 
berging met CV, wc, kelder, 3 slaapkamers, badkamer met 
zitbad en lavabo, zolder met mogelijkheid tot uitbreiding, 
diepe tuin en garage.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.
KALMTHOUT: Beeklei 1 - Bungalow-woning met 2 slaap-
kamers, hal , keuken, woonkamer, badkamer, zolder, 
garage, veranda, tuin met waterput.

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

Bestratingen Omega
bvba

Aanleggen sierbestrating - Arduin - Dolomiet
Herleggen van terrassen, opritten, parkings

www.omega-bestratingen.be
0476/611 625 - 03/664 01 27 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

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

GRATIS SCHATTING

Uw vertrouwde Immopartner bĳ 
verkoop en verhuur van uw eigendom

Ruim aanbod aan mooie woonsten, 
appartementen & nieuwbouw.

Nu ook met kantoor in Brasschaat

www.immopoint.be  •  T 03 535 12 75
QUALITY REAL ESTATE 

GRATIS EPC of AREI keuring 
bĳ de verkoop van een woonst. 

GRATIS ROOKMELDER 
bĳ verhuur van een eigendom. 

Tĳdelĳke actie tem 30/06/2019.

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

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM

DAGUITSTAP MAHYMOBILES 
EN KASTEEL VAN BELOEIL  
DONDERDAG 18/07 
Donderdag 18 juli vertrekt onze 
bus om 7h45 op het kerkplein, 
richting Leuze-en-Hainaut. Na 

de gekende privé autoverzame-
ling van de Mahy familie. 

-
digd bij de Mahymobiles. Een 
Nederlandstalige gids vertelt 
ons het verhaal achter elke 
auto: een beroemd persoon …

-

de geschiedenis van de car-
rosserie. Deze kollektie staat 
tentoongesteld in een hangar; 

golfje.Na het middagmaal in het 
restaurant van het kasteel van 
Beloeil ( voorgerecht, hoofdge-

met een nederlandstalige gids 
het kasteel van Beloeil. Opge-

in een uitgestrekt park en vormt 
het een prachtig geheel. Het is 
volledig gemeubileerd en bevat 
een rijke collectie kunstvoor-

boeken. Na het bezoek aan het 
kasteel staat een treintje klaar 
om ons de tuinen te laten ont-
dekken. De tuin in Franse stijl 

ruimtes af met een gevarieerde 

beplanting. Daarna is iedereen 

de tuinen of om iets te drinken 
in de tearoom van het kasteel.
Voorzie gemakkelijke schoe-

het kasteel uit kinderkopjes 
bestaat.We vertrekken rond 

zijn rond 19h00/19h30 thuis.
Prijs van de uitstap ( chauf-
feur + Mahymobiles met gids 
+ middagmaal zonder drank + 
kasteel van Beloeil met gids en 

niet leden.
Inlichtingen en inschrijven 

Gelieve eerst te bellen, de 

door te geven en dan pas te 

-
schaat centrum      

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

KRAANMAN GEVRAAGD

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: be-
zetting, gyproc, betege-
len, parket, schilderen, 
afbraakwerk, Nederlands-
talig. Gratis prijsofferte. 
Referenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Moto te koop gevraagd. 
0496/533 827 Dirk

@ rap moet gaan bel: 
Klus & Zo. 0499/103 000

Binnen - buiten Rommel-
markt 13/7 van 9u - 17u. 
14/7 van 10u - 17u. D’ou-
we kerk Lage Kaart 644. 

en thee. Informatie: stefan.
vanwerde@outlook.com. - 
Tel. 0493/825 756
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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

WĲ  ZOEKEN PLAATSERS
voor ramen en deuren

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

            Gemeente Brasschaat
*De Romboutweg 35: HOB; GLV Liv., Open Keuk., 2 Badk., Kantoor. 1ste verd: 
4 slpkrs. Zolder. CV op Gas. Gar 2 wagens. BJ 1964 - EPC 530

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De vzw Openluchtopvoeding opende zopas een gloed-
nieuw  centrum voor dagondersteuning op het domein aan 
de Miksebaan. De opening vond plaats in aanwezigheid van 
Vlaams minister voor Welzĳ n, Volksgezondheid en Gezin Jo 
Vandeurzen en het Brasschaatse gemeentebestuur. Aan de 
bouw werd ongeveer een jaar gewerkt. Het is een zeer mo-
dern eigentĳ ds centrum geworden dat het oude gebouw 
verderop moet vervangen.
“De bomen die we hier hebben moeten rooien voor de re-
alisatie van dit project compenseren we door het oude ge-
bouw af te breken en te vervangen door groen. Dat oude 
dagcentrum, Piramide genaamd, bestaat al van 1977. We 
blĳ ven steeds verder streven naar een inclusieve samenle-
ving. Zo zĳ n er de inclusieve wandelingen. Onze cliënten 
gaan dan samen met Brasschatenaren op stap. Ze wandelen 
steeds een beetje verder en komen uiteindelĳ k bĳ  20 kilo-
meter uit. De drempel voor de Brasschaatse burger wordt 
beetje bĳ  beetje weggewerkt en dat is toch een van onze 
doelstellingen”, zegt OLO-directeur Jean-Pierre Van Baelen.
“Vormingscentrum Het Dakhuus heeft al laten weten ge-
interesseerd te zĳ n om een samenwerking op te zetten. Er 
hebben zich ook al vrĳ willigers uit de wĳ k Driehoek gemeld 
om onze mensen te begeleiden. Voor ons betekent dit cen-
trum dan ook geen eindpunt maar wel een nieuwe stap in 
de richting van een inclusieve samenleving”, legt Jean-Pierre 
Van Baelen uit. 
Minister Jo Vandeurzen had bĳ zonder lovende woorden 
voor Jean-Pierre Van Baelen. “Hĳ  heeft meer dan stenen ver-
legd in de zorg voor alle kwetsbare mensen. OLO is één van 
de sterkhouders in Vlaanderen. Dagbesteding voor mensen 
met een beperking wordt steeds belangrĳ ker”, zo luidde het.
In de nieuwbouw kunnen de cliënten van OLO zich crea-
tief uitleven. Er worden dan ook pareltjes van kunstwerken 
gemaakt. Een bĳ zondere vermelding verdient zeker de ke-
ramiekafdeling. Daar worden stukjes gemaakt die worden 
gebuikt in het inclusieve eethuisje Pure Pauze.

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS.
Wandeling in ‘het Marum’ op zondag 30 juni 2019. Het Marum is het meest noordelijk gedeelte van het Groot 
Schietveld en werd in 1890 in gebruik genomen als militair domein. Na 120 jaar ontoegankelijkheid werd dit natuur-
gebied van 315 hectare weer publiek domein in 2011. Dit gebied met natuurhistorische waarde geniet Europese 
bescherming. Door het decennialange militaire gebruik is het historische beekdallandschap in het Marum grotendeels 
bewaard gebleven, en kunnen er sporen worden teruggevonden van het landgebruik van de vroege middeleeuwen 
tot op heden. Ook de natuur heeft hier baat bij gehad: heide en schrale graslanden die ooit algemeen waren in de 

Geen honden toegelaten, laarzen sterk aanbevolen ! Op zondag 30 juni om 10 uur gaan we dit uniek stuk natuur 
verkennen met een natuurgids onder het thema : ‘Mars in het Marum’. Bijeenkomst aan het infobord op de (kleine) 
parking aan de Schietveldweg ten einde van de Vloeikensstraat te Wuustwezel. 
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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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.com

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten. WĲ WERVEN AAN: ERVAREN FĲNSCHILDERS, TOFFE COLLEGA’S. 0478/264 871 

-

GEDIPLOMEERDE KLEUTERS MATER DEI ZEGERSDREEF

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Ik zoek werk: Tuinwerk, 
Eng. speaking. 0465/746 
931 - 0486/619 068

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
www.verbouwingenbenbogaerts.be
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN  
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN  
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom 
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

Voor inlichtingen bel nu  
alle dagen van 8u tot 22u,  
ook tijdens de weekends 

0479 946 932 
dakdekkersorg@gmail.com

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

• Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder  
coating en garantie.

• Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi  
(alle kleuren)

• Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

• Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

www.beenaerts.be • Gsm: 0499/102673
info@beenaerts.be

Beenaerts 

TE HUUR

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

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

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.
Handelspand met woonst. Nieuwe 
ramen en deuren + dak- en muur-
isolatie. GLVL handelsruimte of 
praktijk, gr. keuk., terras, hof, wc, 
garage met servitude. 1e verd. 
living en keuken. 2e verd. 2 slpks 
m; ingem. kasten, badk. en wc. 
O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname). Bezichtigen al-
leen na afspraak. Zeer lage EPC: 128

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

Kantoor Notaris Lisbeth BUYTAERT

Bredabaan 145 - 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

Berchem, Rysheuvelsstraat 10/12:
Gedeeltelijk gerenoveerd appartement met autobox in de wijk “Pulhof”.  Inkomhal, 
berging, 1 grote slaapkamer met terras en 1 iets kleinere slaapkamer, badkamer met 
lavabo, ligbad en aansluiting voor wasmachine/droogkast, een aparte toilet. Lichte 
woonkamer, vernieuwde keuken, houten ramen met dubbele beglazing, rolluiken aan 
de achtergevel, ruime privatieve kelder en Individuele verwarming met recente conden-
satieketel. Dak en lift van het gebouw zijn conform. EPC 142 kWh, elektrische keuring 
conform, K.I.: € 951 (VG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 8168050)
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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):

29-30/06 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

29-30/06 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) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

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 10

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

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

MAANDAG    24
DINSDAG    25
WOENSDAG  26
DONDERDAG   27
VRIJDAG      28
ZATERDAG    29

Ophaling huisvuil juni

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil juli

GFT

MAANDAG   1
D I N S D A G    2
WOENSDAG  3
DONDERDAG   4
VRIJDAG     5
ZATERDAG     6

Rest-
Afval

rode
straten

PMD Papier

WWW.D E T U I N VAN ED EN . COM

Kalmthoutsesteenweg 112 • Wuustwezel • 03 669 71 16
www.detuinvaneden.com • de.tuin.van.eden@telenet.be

Like us on facebook 
Bezoek onze webshop, wekelijks acties en koopjes

Openingsuren: Woe tot vrij: 10 - 18 uur - Zat, zon- en feestdagen: 10 - 17 uur
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

PRACHTIGE GERECYCLEERDE 
TEAKTAFELS TOT 3M20

Mooie keuze 
industriële 
binnenmeubelen

%

* vanaf woe. 3/7

%
%

%

%%

%

% %

%

%

SPETTERENDE SOLDEN
-10% -20% -30% -40% -50% -60% -70%*

Minder Mobielen Centrale

Er is altijd iemand uit je buurt op zoek naar iemand die 
met hen even naar de dokter, een winkel, een woonzorg-
centrum, enz. wil rijden. Wij verzorgen het contact tussen 
onze leden en een groep vrijwilligers voor dit vervoer. 
Wil jij ook vrijwilliger worden bij de MMC, tegen kosten-
vergoeding (0,33 euro/km + omnium), en ons daarbij 
helpen? We zoeken ook vrijwilligers om met ons liftbusje 
(rijbewijs B) rolstoelgebruikers te vervoeren. Voor meer 
inlichtingen contacteer Bart Gijsel, coördinator MMC 
Brasschaat  Bart.gijsel@zorgbedrijf.be of 03 650 25 82
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Dienstencentra Brasschaat
Rondom Vlaanderen: van maandag 1 juli tem vrijdag 12 juli zetten we de drie dien-
stencentra weer in beweging. Bereid je voor op een 11 dagen vol leuke initiatieven 
die je individueel of in groep kan doen. Hou zeker de infoborden en inforekjes in je 
dienstencentrum in het oog. Het programma wordt veel uitgebreider dan de vorige 
editie. De burelen van de dienstencentra zullen gesloten zijn op donderdagen 11 
juli en 15 augustus. In Vesalius zijn restaurant en cafetaria wel open!

1) Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove  Eikendreef 18, 2930 BRASSCHAAT
tel  03 663 77 07 – fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Elke maandag namiddag (behalve bij Bingo): kaarten RIKKEN
Elke vrijdag namiddag: kaarten SLAGEN HALEN
STOELYOGA : tijdens de zomervakantie kan je vanaf 29 juli ook mee aan stoe-
lyoga doen.  De lessen van maandag en donderdag worden dan samengevoegd 

zeker welkom!
Ma 24/06 om 14 uur : BINGO
Di 25/06 om 09.30 uur : zentangle
Do 27/06 + 29/08 om 09 uur : patchwork
Vrij 28/06 om 10.15 uur : bezoek aan CHOCOLATE NATION in Antwerpen
Do 04+18+25/07 om 09u : workshop beren maken ‘Kikker’
FRANSE LES : vanaf 05/07 ook op vrijdag namiddag : 13u absolute beginners 
; 15u semi-gevorderden. Indien voldoende interesse zal dit ook doorgaan nà de 
vakantie.  Vakantielessen = gratis.
Di 16/07 om 12.15 uur : BBQ (inschrijven ; eur 15)
Do 18/07 om 13.30 uur : Marktboetiek Hilde - soldenverkoop
Di 23/07 om 09.30 uur : busreis Blankenberge ; eur 13/pp (enkel vervoer)
Do 25/07 om 14 uur : zomerbar “sangria & tapa’s”
Ma 29/07 : BINGO
Do 01/08 om 14 uur : zomerbar “mocktails & gezonde hapjes”
Do 01+08+22/08 om 09u : workshop beren maken ‘Beer Bommel’
Di 06/08 om 14 uur : op deze vriendschapsdag introduceren wij graag de ‘Kletspot’
Do 08/08 om 14 uur : zomerbar “Spritz Aperol & Italiaanse hapjes”
Ma 19/08 om 12u15 : Moederdagmenu (inschrijven ; eur 11)
Do 22/08 om 14 uur : Griekse zomerbar
Ma 26/08 om 14 uur : BINGO, ook voor kinderen !
Do 29/08 om 14 uur : zomerbar “mojito & tex mex”

2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

Vrij 28/6 vanaf 14 uur : we dansen de zomer in met onze ‘Fiesta Vesalius’. Een 
namiddag vol zomerse animo en veel dansplezier. Mis dit zeker niet en kom mee 
de beentjes strekken. Ambiance verzekerd en iedereen is welkom !!

inschrijven. Deelname is gratis.
Ma 01/07 vanaf 14.00u: informatie/demonstratie AED-toestel in onze cafetaria.

Vertrek in Kapellen.
Do 04/07 om14.00u : BINGO. Kom meespelen en maak weer kans op mooie 
prijzen. Iedereen welkom.

Vrij 05/07 m 13.30u : bijeenkomst chronisch zieken

3) Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97 2930 BRASSCHAAT 
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Maandag(13.30-16u) zangstonde: gratis (wij zoeken nog mannenstemmen)
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan sportoase 
(9.45 - 11.15). gratis
Op dinsdagnamiddag (14u) is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis
Woensdagnamiddag (14u) schaken: iedereen welkom = gratis

Tot half september: WANDELZOEKTOCHT van Wijkwerking: brochures in 
Antverpia te bekomen

Di 02/07: 10u INFOMOMENT voedingsdriehoek + proevertjes (gratis maar inschr.)
13.30u WORKSHOP op reis met de smartphone (inschrijven)
14u Demonstratie van het AED-toestel (reanimatie)

Wo 03/07: 09.30u en 14u: vakantielessen yoga, 10.45u: vakantieles stoelyoga

Franse conversatie (voor beginners), gratis wel inschrijven
Vr 05/07:  9.30u Spaanse conversatie
14u: 11 juli-viering met optreden ‘De Tijd van Toen’
Ma 08/07 14u BINGO
Wo 11/07 v.a. 10u DIGI-spreekuur (vooraf reserveren)
9.30u en 14u: vakantielessen yoga, 10.45u: vakantieles stoelyoga

Noteer alvast (na de vakantie)

inschrijven), =kennismaking met groep

patchwork, aquarel, leren tekenen, 3-daagse workshop tablet Android, 3-daagse 
workshop tablet IOS

curvebowl, taichi, yoga als pijnbestrijding, yoga, stoelyoga, pilates, drums alive 
=terug van weggeweest, …)
Meer info in het dienstencentrum.

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.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:  10:00 - 12:00
 13:00 - 15:00
Wo:           Op afspraak
Za:             10:00 - 14:00
Zo - Ma:    Gesloten

03/292.50.50 
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

TE KOOP

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime 
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking 
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports. 

Prijzen vanaf 275.365 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT

Natuurgidsen regio 
Kalmthout

Deze wandelingen, onder lei-
ding van een natuurgids, duren 
2 à 3 uur. 
Inschrijven is niet nodig, deel-
name is gratis en iedereen is 
welkom!
Juli: Za 06.07.2019 -Grenspark: 
Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide- Start: 19u 
? parking Zuid, Verbindings-
straat, 2920 Kalmthout
Gids: Jan Ingelbrecht
Zo 14.07.2019°-Grenspark: 

-
king Familyland, Groene pape-
gaai 19, 4631 RX Hoogerheide 
NL Thema: De rijke natuur 

Severin
Zo 21.07.2019°-Grenspark: 
Volksabdij OLV ter Duinen- 
Start: 14u ? parking Volksabdij, 
OLV ter Duinenlaan 199, 4641 
RM Ossendrecht NL Thema: 
Tot aan de rand van de Bra-
bantse Wal.- Gids: Han van 
den Beempt ° wandeling in 
samenwerking met IVN
* wandeling in samenwerking 
met Natuurpunt Noorderkem-
pen



Brasschaatse Film,     Nr. 26,     26-6-2019  28

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Te huur app. 2de verd. 
De aard 115 Brasschaat, 
2slpk-groot zonneter-
ras-garage-onm.vrij- 800€  
tel 0470/313 126

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

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen
Vintage juwelen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 16u

Metaal- en houtatelier StudioTank

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels 

Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …

Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

FRIGO-TECHNIEK
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - 03/651 68 43

www.frigo-techniek.be

werft aan

INSTALLATEURS AIRCO & WARMTEPOMPEN
KOELTECHNIEKERS

part time of full time

Functies:
 • Installeren van airco’s en warmtepompen
 • Onderhoud aan installaties
 • Opsporen en oplossen van storingen

 • Opleiding koeltechnieker of ervaring in de sector
  is een noodzaak
 • Rijbewijs B
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Klantgericht, een teamspeler en een doener met
  passie voor techniek.

Wij bieden u een afwisselende job in een familiale sfeer.

E-mail CV naar Dave Verhofstadt:
info@frigo-techniek.be of bel voor afspraak op 0478 760 844

INNOVATIVE HEATING AND COOLING

BEVEILIGING VAN WONINGEN, VILLA’S, WINKELS, 
APPARTEMENTEN, BEDRIJVEN EN MAGAZIJNEN

√ Gespecialiseerd in het direct bijmaken van bijna alle sleutels.

√ Verkoop van alle merken sloten.

√ Wij werken enkel met duurzame merken.

√ Eigen techniekers, advies op maat.

Bezoek onze toonzaal
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

Nieuw in
 

Bra
sschaat

30 JAAR ERVARING


