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Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

VAKANTIE
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 40 jaar  -

zowel staande, hang als antiek 

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS opgehaald en teruggeplaatst

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10, (over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

fijn schilders
gezocht

TEL 0475 56 97 06 - WWW.SCHILDERWERKEN-ANTONISSEN.BE

Optiek De Beenhouwer
Dokter Roosensplein 19

2930 Brasschaat 
Tel 03 651 84 45

 

Gespecialiseerd  in
multifocale brillenglazen

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

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

-50%Tot 
einde
 sept. op topmerken

uit voorraad

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

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

De nieuwe
QLED 8K 2019
One giant leap for reality
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Dond. 19 en zat 21 sept.
Les 1: Intro en alles over beeld-
elementen en compositie.
Dond. 26 en zat 28 sept.
Les 2: Basisinstellingen van de 
camera. Creatief fotograferen in 
half automatische modus
+ smartphone.
Dond. 3 en zat 5 okt.
Les 3: Mensen voor de camera: 
familie- en vakantiefoto’s, portret-
ten, evenementen, enz…
Dond. 10 en zat 12 okt.
Les 4: Lichtmeten en de mogelijk-
heden die in de camera zijn inge-
bouwd + smartphone.
Deels theorie, deels praktijk.
Dond. 17 en zat. 19 okt.
Les 5: Fotograferen van plantjes 
en diertjes. Van eenvoudig tot 
meer gedreven.
Dond. 24 en zat 26 okt.
Les 6: Het instellen van de juiste 
witbalans. Deels theorie, deels 
praktijk. + smartphone.

Dond . 7 en zat 9 nov.
-

sen + smatphone.
Dond. 14 en zat 16 nov.
Les 8: Moeilijke onderwerpen 
voor de lens: bliksem, vuurwerk, 

Deels theorie, deels praktijk. Let 
op! Zaterdag uitzonderlijk vanaf 
19u.
Dond 21 en zat 23 nov.
Les 9: Opslaan, beheren en ver-
beteren van beelden en alles 
over het maken van digitale
fotoboeken.
Dond 28 en zat 30 nov.
Les 10: Terugblik op de cursus en 
een kijkje naar multimedia.
Extra praktijknamiddagen
In samenspraak met de cursisten 
worden twee extra data afgespro-
ken om de theorie aan de praktijk 
te testen.

PRAKTISCH
Alle lessen gaan door in het lokaal van de Kalmthoutse Fotokring 
vzw, zolder gem. basisschool Kadrie, Driehoekstraat 41 te Kalmt-
hout. Donderdag les van 19.30u tot 22u en zaterdag van 10 tot 
12.30u. Het cursusgeld bedraagt 95€ en kan na inschrijving bij swa.
van.oevelen@skynet.be gestort worden op rek. nr. IBAN BE47 0010 
2838 2680 BIC GEBABEBB
De meest volledige en betaalbare cursus in de regio

KALMTHOUTSE FOTOKRING VZW
Digitaal leren fotograferen

(voor alle camera’s … en smartphones)
Organisatie Kalmthoutse fotokring vzw

Programma

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Brasschaat

Muziek
Kan je moeilijk blijven stilzitten telkens je muziek hoort?
Of zing je liever de pannen van het dak?
Dan is onze richting Muziek echt iets voor jou!

Woord
Zou je eens graag in de huid van een prinses, heks of stoere held kruipen?
Gooi je graag alle remmen los op een podium?
Misschien wil je wel je eigen verhaal vertellen?
Dan is onze richting Woord echt iets voor jou !

Ploegsebaan 144  •  2930 Brasschaat  •  Tel.  03 663 09 90  
INSCHRIJVINGEN VAN 26 AUGUSTUS TOT 30 SEPTEMBER

Info: www.academiebrasschaat.be of gamw@brasschaat.be

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Werft aan:

Ben jij gemotiveerd,

Dan ben jij misschien onze nieuwe collega.

Horeca-ervaring is een pluspunt,
maar geen must.

Mail je c.v. naar:
info@patisseriemanus.be

of neem telefonisch contact op via
0496 128 766

ZAALMEDEWERKER

Slagerij
RIJMENANTS
Bredabaan 513 - Brasschaat

Tel. 03 653 46 26

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.
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Het perfecte team:
jij drukt op de knop, 
de Miele TwinDos®

doseert zelf de juiste 
hoeveelheid wasmiddel.

Tot

€300
voordeel

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

*

* Actie loopt van 1 augustus tot 31 oktober 2019 op de volgende toestellen WWE 860 WPS, WEE 675 WPS of WEI 775 WPS met TwinDos

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 

Welkom in de familie
van zij die te snel groot worden
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Zorg nu al voor hun fi nanciële toekomst.
Voor ze écht groot zijn. Kom langs en ontdek onze 
mogelijkheden om te sparen voor je kinderen.

Meer info op argenta.be/jongeren.

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

Gespecialiseerd in: 
kleuren, balayage

en brushen 
(dit kan ook op wekelijkse basis)

Voor een afspraak 
kan u terecht op:

0474/93.39.83

Peggy,
uw kapster aan huis

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

OKRA BRASSCHAAT DRIEHOEK
Wij starten ons nieuw OKRA-JAAR met een ‘GEZELLIGE 
BARBECUE’  op vrijdag 13 september 2019 te 16 uur in het 
DRIEHEEM Alle leden, niet-leden, vrienden en kennissen willen 
we hierop uitnodigen. OKRA DRIEHOEK nog niet gekend??? 
Dan is dit eens een gelegenheid om nader kennis te maken 
met wat OKRA DRIEHOEK u te bieden heeft… Onze ontspan-
ningsnamiddagen met petanque, rummikub of gewoon ‘nen 
babbel’ Ons wekelijks uurtje gezellig bewegen met daarna de 

nog onze feesten, de busreizen en andere activiteiten… teveel 
om te vermelden. Daarom… spreek eens af met vrienden en 
kennissen om deel te nemen aan deze ‘lekkere barbecue’ Voor 
de prijs van €15.00 krijg je…. kipsaté, BBQworst, sparerib en 
groentjes. Als toetje rijstpap met bruine suiker. Inschrijven kan 
tot 07/09/2019 bij Alice Van Puyenbroeck, Pauwelslei 73, tel.  
03/651.98.88. of Lydia Van Elsacker, Zand 64, tel. 03/651.56.91.

Openingsuren 
woensdag, donderdag, vrijdag 
12.00u - 15.00u en 17.00u - 22.00u
zaterdag 
17.00u - 22.00u
zondag 
12.00u - 15.00u en 17.00u - 22.00u
maandag en dinsdag gesloten

Kapelsesteenweg 308 
B-2930 Brasschaat
Tel  0492 92 26 00

 

Een culinaire ervaring 
met de fijnste ingrediënten 
en vers bereide Thaise gerechten. 
Vanaf 1 september 2019 

mu daeng Thai cuisine 
Brasschaat
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Vasco Keukens & Interieur breidt uit en is op zoek naar:

PRODUCTIE ARBEIDER
VOOR BEDIENING CNC MACHINE

Kennis van Woodwop is pluspunt!

Vasco Keukens & Interieur - Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout

Brasschaat Open Golf
& Country Club

NODIGT U UIT OP DE 

OPENDEURDAG
VAN ZONDAG 1 SEPTEMBER

Elke deelnemer krijgt een gratis initiatie van 50 min. 
Onder begeleiding van onze leraren & een wandeling van 1 uur 

over de golfbaan met de nodige uitleg over de golfsport.

BRASSCHAAT OPEN GOLF & COUNTRY CLUB
MIKSEBAAN 248 • 2930 BRASSCHAAT • Tel 03/653.10.84 • info@brasschaatgolf.be

WWW.BRASSCHAATGOLF.BE

TIJDENS DE OPENDEURDAG: 
€ 20 KORTING OP ALLE GOLFSCHOOLPAKKETTEN

INSCHRIJVEN KAN VIA E-MAIL NAAR  info@brasschaatgolf.be
GELIEVE UW KEUZE VAN TIJDSBLOK DOOR TE GEVEN 

ALSOOK HET AANTAL DEELNEMERS
11u tot 13u / 12u tot 14u / 13u tot 15u of 14u tot 16u 

s
OVERLIJDENSBERICHT

De familie meldt u met droefheid
het heengaan van

Dis Daems
Weduwnaar van Jeannine Jacobs

Geboren te Zichem op 30 maart 1935 en
overleden te Brasschaat in het WZC De Mick

op 12 augustus 2019.

Volgens de uitdrukkelijke wens van de overledene
heeft het afscheid in alle stilte plaatsgevonden.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

Correspondentie: Familie Daems
p/a De Meyer Uitvaart

Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

Functie

• Als aanspreekpunt in ons kantoor te Antwerpen Noord (à de

Interesse:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (VASTGOED)

IN HET DAKHUUS 
Cursussen voor het najaar

Onze jaarfolder is uit en te bekijken op onze website. Liever 
een papieren exemplaar ? Vraag gerust aan op info@dakhuus.
org. Het uitgebreide programma biedt voor elk wat wils: talen, 
creativiteit, wellness, informatica en persoonlijke vorming. Op 7 
september tijdens onze Infodag helpen de Taal- en PC-lesgevers 
je graag bij je keuze, terwijl je geniet van een drankje in de gezel-
lige tuin van het Dakhuus. Graag meer info? Neem een kijkje 
op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en do 13.30-
16.30u, woe 17-18.30u) of spring dus gerust eens binnen op de 
Bredabaan 696 in Brasschaat.

KLIK HIER
voor je melding
in onze rubriek

“Burgelijke stand”

Gediplomeerde pedicure 
& manicure

Terrasrenovatie: 

Gezocht werk,

Te huur:
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Open School  
    Antwerpen

Leer werken met een computer 
of tablet.

Fris je Nederlands op:  
spelling, grammatica, een e-mail 
schrijven.

Leer beter rekenen of verbeter 
je wiskunde.

Je kan ook samen verhalen lezen 
of meer leren over gezond leven.

Cursussen voor volwassenen
Stap voor stap leren in je eigen tempo

03 230 22 33   
www.basiseducatie.be/antwerpen  

Volg les in Kapellen  
(Kazerneweg 2, Hoogboom)  
of in Antwerpen

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fyssieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:

MET TERUGKOOPGARANTIE tot 130% OF MEER!
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612

marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf  v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. € 45, 2 pers. €80 
a. huis met voetmassa-
ge, evt. vernis. Ingegr. 
nagels, eksterogen, lak, 
kalknagels. Manicure €25. 
Ervaring , enkel op afpraak 
0496/908 029. Eva Strijbos

Bezetten, tegelen, af-
braak, schild., tuinwerk, 
betonneren. 0483/720 562

Dakherstel, vernieuwde 
dakgoten, isolatiewerken. 
0489/717 125 

Ik zoek tuinwerk, schil-
deren. Engelse les, wisk. 
0499/135 872

I k  z o e k  w e r k  t u i n -
werk .  Te l .  0465/746 
931 -  0486/619 068

Gevraagd

WINKEL-
BEDIENDE

Part-time
met ervaring

voor 

Slagerij Maes
0491 105 828

Graag stellen wij onze nieuwe winkel voor.

OPENINGSRECPTIE
20/9 vanaf 17.30u. (op uitnodiging).

OPENDEURDAGEN
Zaterdag 21/9 - 10u tot 19u • Zondag 22/9 - 11u tot 18u

Alvast van harte welkom.
Julie, Birgitte, Philippe.

Bredabaan 169, 2930 Brasschaat
scarpimbyjulie@gmail.com - scarpim@telenet.be - www.scarpimbyjulie.be
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Het is 75 jaar geleden dat onze regio en dus ook Brasschaat 
werd bevrĳ d. Dat was meteen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. De Dorpsdag van 1 september staat in het 
teken van die 75ste verjaardag. Die dag is ook het heem-
café van de vzw Breesgata geopend voor al wie een duik in 
de geschiedenis wil maken.
Breesgata werd opgericht op 7 januari 1977. De belang-
rĳ kste doelstelling van de heemkundige kring is het doen 
voortleven van het Brasschaatse verleden. De bestuursle-
den houden hun vergaderingen in het gebouwtje aan de 
Miksebaan. Drie keer per jaar wordt er een tĳ dschrift naar 
de leden verstuurd, telkens een zeer verzorgd exemplaar 
met boeiende artikels over het Brasschaatse geschiedenis. 
Vaak gaat het over het dagdagelĳ kse leven van vroeger.
Achter het gebouw bevindt zich ’t Schuurtje. Daar worden 
waardevolle voorwerpen geconserveerd en tentoonge-
steld. Breesgata beschikt eveneens over het gigantisch ar-
chief van onder meer Brasschaat-kenner Frans Bellens. Er is 
ook een fi lmarchief aanwezig.
Wie een bezoekje wil brengen aan Breesgata kan dat ie-
dere eerste zondag van de maand. Men kan er in het heem-
kundig volkscafé een Stimulo, Dubbele Pater of Tripel proe-
ven. Dat zĳ n allemaal bieren van verdwenen Brasschaatse 
brouwerĳ en.
Op 8 september rĳ dt er een colonne tanks over de Breda-
baan. Die tanks houden even halt op het Armand Reusens-
plein. Dan gaat het verder naar de Essensteenweg waar er 
wordt overnacht. De tanks maken die dagen een rondrit 
doorheen de Antwerpse regio.
Een week voor de Dorspdag, op zondag 25 augustus 
opent in het Gunfi re Museum aan de Licht Vliegwezenlaan 
een tĳ delĳ ke tentoonstelling over de V-bommen die op 
Antwerpen vielen. 
Deze expo wordt georganiseerd door de vrĳ willigers van 
de War Heritage Institute – site Gunfi re, in samenwerking 
met de gemeente Brasschaat.

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

YOGA
Lessen in Brasschaat: 

vanaf dinsdag 10 september
zie advertentie de volgende weken: 35 en 36!

50e

jaar RAMA SAENEN

www.yoga-rama-saenen

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

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

Ik zoek werk als poets-
vr. Spr. een beetje Ned. 
0489/736 317 (Nino)

Alg. renovatiewerken, 
ervaren vakman levert 
vakwerk. 0484/993 359

Computer/smartpho-
ne/tablet privéles & hulp 
€20/u +32474050625 Max 

Computer problemen, ik 
kom aan huis. 0496/383 
015. Computers op maat

Verwijderen van boom-
stronken zonder al te veel 
schade aan de tuin, met 
free en voor afgesproken 
prijs. 0474/204 607

Alle graafwerken: met 
minigraafmachine, grep-
pels, voor nutsvoorzie-
ning, uitdoen hagen, strui-
ken enz. 0474/204 607

SPRANKELSPROOKJES
Vrolijke verhalen en sprookjes voor luistergrage oortjes vanaf 5 
jaar door Madeleine Nieuwlaat en Veerle Lambrechts, Jo Verhelst 
verrast met ballonnen vol dierenplezier. Over prinsen en prinses-
sen, over dieren en draken, over reuzen en trollen. Met een beetje 
muziek en af en toe een liedje. Kom je ook? Op donderdag 29/8 van 
14u tot 15.30 u in de tuin van Dakhuus vzw – Bredabaan 696 – 2930 
Brasschaat Org. Echt Gebeurd vzw – Madeleine Nieuwlaat reser-
veer je plekje bij info@echtgebeurd.be/contact of 0486/895 054
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Vrijdag 9 augustus wandelde 
dienstencentrum Vesalius 
zijn eigen dodentocht. Om-
dat deelnemen aan de oor-
spronkelijke dodentocht voor 
velen niet meer haalbaar is, 
wilden we er samen voor 
gaan. Na enkele oefenses-
sies wandelden verschillen-
de deelnemers samen. Ieder 
kon zijn afstand kiezen. In to-
taal werd er 123,6 kilometer 
gewandeld. Het doel van 100 
km samen is dus met glans 
bereikt.

DODENDTOCHT
DC VESALIUS

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

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

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

Last van ratten in je huis 
of tuin: wij helpen van dit 
probleem af. Korte op-
volging engagement zijn 
voor ons kernwoorden: 
0471/103 121 

Kapster aan huis Tel. 
0497/736 371

Te koop: 9 gebruikte 
bouwhekken € 150 op te 
halen 0475/367 449

Te huur gezocht: plaats 
voor ± 6 à 8 oldtimers. Tel. 
0478/582 850

Dubbele garage te huur: 
5br - 7di, smeerput, droog, 
electr., water, 2 poorten, 
omg. Klina. 03/337 13 51

Gezocht ervaren poets-
vrouw / oppas moeder 
voor 2 dag per week en 3 
dagen per week in andere 
week (op / af) Voorz. van 
auto en rijbewijs. Ruime 
compensatie geboden 
voor de juiste ervaren 
hulp. Tel 03 501 70 72 na 
18.00 uur.   
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Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

-
-
-

-

-

FEMMA CENTRUM
ERFGOEDFIETSTOCHT

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)

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…

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

AIR CONCEPT 
zoekt

SCHRIJN-
WERKER 

met rijbewijs
± 2 dagen/week o.t.k.

Contacteer
0475/467 060

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

Tuinman zoekt werk. 
0485/646 006 Mavine

Ik zoek werk: Poetsen, 
strijken met ervaring. Tel. 
0486/996 965

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

Tuinaanleg - onderhoud,
 snoeiwerken, renovatie 

van tuinen
Ronny Kanora
0477 306 423

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

Ik zoek alle tuinwerk, ha-
gen scheren, onderhoud. 
0474/453 834

Wij zoeken voor ons leu-
ke bar Valère een nieuwe 
collega op vaste basis. 
Goede verloning. Fantas-
tische collega’s met een 
hoek af. Leuke werksfeer 
en waanzinnige klanten. 
info@tkeravikske.be
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V-bommen boven Antwerpen
WANNEER:
• Opening 25 augustus 2019 van 13.00 tot 17.00 uur met optreden
 Koninklijke Harmonie van Financiën (toegang gratis)
• Tentoonstelling loopt tot 31 maart 2020

WAAR: Licht Vliegwezenlaan 3 - 2930 Brasschaat

INKOM: € 5 (groepstarief: € 3)

BIJKOMENDE INLICHTINGEN EN OPENINGSUREN:

Kom dan ons team vervoegen !
Toonbankbediende • Magazijn • Chauffeur (min. BE) • Onderhoud

Info@proclima.be
03/645.87.47

Ben jij ook gepassioneerd
door gereedschap en werk?

Teamspeler • Technisch • Communicatief • Flexibel

Kom de culinaire ambitie & passie van E10 Hoeve ontdekken
in ons vernieuwde restaurant.

We nodigen u graag uit voor een glaasje bubbels met hapje 
en stellen u enkele van onze gepasioneerde partners voor. 

Dat wordt aangenaam genieten!

Praktisch

zondag 1 september 2019
vrije toegang tussen 14u-18u

E10 Hoeve, Kapelstraat 8a, 2960 Brecht (ruime parking)

Gepasioneerde partners

Jos Theys: ambachtsman met een passie voor vlees van bij ons
     Daisy Boman: keramiste bekend van haar ‘Bomannetjes’

E10 hoeve, creatief in gastronomie en kunst.

Uitnodiging
iedereen welkom op 1 september 2019

www.e10hoeve.be
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11 SEPTEMBER
OM 19 UUR

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen op vlak van duurzaam-
heid, het gemeentelijk bestuursakkoord en de doelstellingen van het 
meerjarenplan van de gemeente, heeft het gemeentebestuur haar 
milieuraad hervormd naar een duurzaamheidsraad. We willen meer 
de focus leggen op de zogenaamde prioritaire duurzame ontwik-
kelingsdoelstellingen of SDG’s.
Wat is de taak van de duurzaamheidsraad?
1. formuleren van gemotiveerde adviezen en voorstellen om de
 SDG’s te realiseren;
2. vertalen van de prioritaire strategische doelstellingen van de
 VN agenda 2030 op maat van Brasschaat;
3. detecteren van nieuwe technologieën, trends, innovaties en het
 pro-actief formuleren van voorstellen aan het schepencollege;
4. bespreken en evalueren van de diverse beleidsopties met een
 brede gemeentelijke impact;
5. behandelen van beleidsmatige en projectmatige thema’s;
 • creëren van een visie rond duurzaamheid, acties opzetten rond
  duurzaamheid voor de meerjarenplanning, acties opzetten rond

  gietransitie en voorstellen voor het SECAP (sustainable energy
  and climate actionplan), …
 • allerlei projecten opzetten rond energie, klimaat, milieu, sociale
  inclusie, innovatieve mobiliteit (deelvoertuigen, elektrische
  voertuigen, ...)
Voor deze adviesraad zijn we dan ook op zoek naar 7 externe ex-
perten met competenties op vlak van: 1. duurzame ontwikkeling • 
2. innovatie/technologie • 3. hernieuwbare energie • 4. duurzame 
mobiliteit • 5. duurzame ruimtelijke ontwikkeling • 6. sociale inclusie 
• 7. klimaat
Als vertegenwoordiger-expert in de duurzaamheidsraad word je be-
noemd voor een periode van 2 jaar. De duurzaamheidsraad komt 
vier keer per jaar samen. Indien nodig, kan er een extra adviesraad 
worden ingeroepen. Je ontvangt voor iedere zitting die je bijwoont 
een zitpenning van 200 euro. De 1e duurzaamheidsraad vindt plaats 
op dinsdag 1 oktober ‘19 om 20u. in de raadzaal, Verhoevenlei 11.
Heb je interesse?
Neem dan zeker contact met ons op en stel je kandidaat. Bezorg 
ons je CV en motivatiebrief vóór 26/8/19, dit kan via mail naar duur-
zaamheid@brasschaat.be.
Uit alle kandidaturen zal het schepencollege een selectie van 7 experts 
kiezen aan de hand van aangetoonde relevante ervaring in de ver-
schillende expertises, referenties, referentieprojecten, diploma’s, ...

STEL JE KANDIDAAT VOOR 
ONZE DUURZAAMHEIDSRAAD

Dahliawandeling op Vordenstein op zondag 18 augustus 2019 om 14.30 u.
De unieke dahliacollectie op Vordenstein is bij de meeste mensen ondertussen bekend. Ze is al 
meer dan 10 jaar een begrip in de  Oranjerietuin en krijgt veel bewonderende blikken en laat de 
vonken overspringen naar de bezoekers, want velen willen ook deze bloemenpracht in hun tuin. 
Een notitieboekje meebrengen is dan ook geen slecht idee. In de mooie collectie zijn heel wat in 
België gekweekte variëteiten opgenomen, die zelfs in de onmiddellijke omgeving van de Oranje-
rietuin geteeld werden. De vier vlakken met dahliaperken bevatten meer dan 280 variëteiten en in 
de tuin vindt u verder nog een aantal species en zeldzamere variëteiten. Dirk Chevalier (voorzitter 
van tuinpunt vzw) leidt u rond en geeft een overzicht van de rijke geschiedenis van de dahlia na 
haar ontdekking in Mexico en geeft tips over de verzorging.
Bijeenkomst op het plein voor de Oranjerie vanaf 14.30. de wandeling duurt ongeveer een uur. 
Adres: Oranjerietuin Vordenstein - Parking en ingang Kopstraat - 2900 Schoten. 
Samenwerking: Agentschap Natuur & Bos en tuinpunt VZW

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

Terras groen en oprit is 
ook niet te doen. Bel Klus 
& Zo. 0499/103 000

KWISPEL
Hondenuitlaatdienst

Info: Tel. 0468/121 831

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

Te huur: In rustig geb. re-
cent mod. glvl app. tuintje 
terr., gar. alsook mooi app. 
1e V. 2 slpk, terr., gar., 
volledig herschilderd, rust 
omg. Brass. C. Hofstr. 40 
T. 03/651 77 68

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

Jobstudent gevraagd 
voor bureauwerk, liefst 
wiskundig-wetenschap-
pelijk geschoold. Tel. 
0475/841 431

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

Te koop: Hanendreef 
Brasschaat, leuk app. 2e 
verd. met lift, woonk met 
voll. ing. open keuken, 
1 slpk + extra slpk op 
zolder. voll. inger. badk. 
met ligbad, groot terras 
ZW-gericht. Vrij 1 dec. 
€650/mnd. alles incl. T. 
0486/465 767

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schilderen, af-
braakwerk, Nederlandsta-

-
ferenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Gezocht: Zoek iemand 
die 2 maal per maand 
gras kan maaien in tuintje 
van 50 m2. Te wuustwe-
zel. Kan dit zelf niet meer 
wegens kanker. 0472/898 
838

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

Gezocht: Iemand voor 
bijles Natuurw. & gesch. (2 
STV, TSO). 0466/428 949

2 dames zoeken poets-
werk, strijken, afwas res-
taurant. 0487/684 128

Te koop: Aanhangwa-
gens okkasie dvrs ge-
sloten model,sommige 
kastwagens als nieuw.

weekends.0473/193 453 

Pet reno ,  a lgemene 
b o u w o n d e r n e m i n g , 
BTW: 0685 238 385 Pe-
ter.van.den.brande2@
telenet.be renovaties, dak-
werken, klinkerwerken 
enkel bereikbaar met mail, 
bijberoep.

Ik let op uw huisdieren 
tijdens uw afwezigh. of va-
kantie 003 363 356 33 61

Te huur: 2 slpk. app. 
Veldstr. 8/1, onm. be-
schikb. Gsm 0479/381 
137
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Dienstencentra Brasschaat
Start online inschrijvingen nieuwe reeks Sport Overdag : ma 26/08 vanaf 08u (in 
het NAC) en vanaf 09u (in de Dienstencentra).
Schrijf zeker nog in voor de uitstap naar Loenhout “Corsomagie” (9 september) 
en Fleuramour in ALden Biezen(27september)
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Elke maandag namiddag (behalve bij Bingo/feestmenu): kaarten RIKKEN
Elke vrijdag namiddag: kaarten SLAGEN HALEN
STOELYOGA: in augustus kan je ook mee aan stoelyoga doen. De lessen van 
maandag en donderdag worden dan samengevoegd op maandag. Nieuwe men-

Di 20+27/08 om 14 uur : kinderatelier, 2 euro
Do 22/08 om 09u30 : PC club
Do 22/08 om 14 uur : Griekse zomerbar

Do 29/08 om 09u : patchwork
Do 29/08 om 14 uur : zomerbar “mojito & tex mex”
Wo 04/09 om 14 uur: kletspot : de bevrijding. Kom mee kletsen aan de hand 
van - door ons - opgestelde vragen
Do 05/09 om 14 uur: muzikale middag om de bevrijding van Brasschaat te her-
denken. Muziek uit de jaren 1940-1950, inschrijven, gratis
Onze uitstap naar Sluis zit overvol. Wie nog graag een herkansing krijgt kan zich 
nog opgeven. We plannen een tweede reis in oktober.
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Vanaf heden kan je in het dc komen sporten. Er werd een bewegingslokaal 
ingericht met 2 hometrainers en verschillende oefeningen om in vorm te blijven. 
Het lokaal is elke weekdag toegankelijk tussen 9 en 16 uur.
Do 22/08  vanaf 10.00 uur : vrije workshop ‘quilting bee’.Ooit al eens kennis willen 
maken met patchwork?
Verschillende van onze vaste cursisten patchwork en quilting komen samen om 
aan hun eigen stukje verder te werken. Doe je thuis al patchwork, breng dan 
ook gerust je eigen werkje mee. Er wordt die dag geen les gegeven, maar kom 
gerust kennismaken of zelf meedoen. Alle patchworkliefhebbers zijn welkom, ook 
diegenen die nog geen cursus hebben gevolgd. Inkom is gratis.
Ma 9/09 om 13.30 uur: bezoek bloemenwagens bloemencorso Loenhout. 15 euro 
pp. Op voorhand inschrijven verplicht. Prijs incl. busvervoer, toegang tentoonstel-

In de week van 2 tem 8 september zullen er verschillende activiteiten plaats 
vinden rond 75 jaar bevrijding. Meer informatie in het dc te verkrijgen. Mis dit niet.
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Maandagnamiddag(13.30 – 16u) zangstonde: gratis (wij zoeken nog mannen-
stemmen)
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 20/08 en 27/08 om9.30 uur: vakantie les YOGA
Di 20/08 om 10 uur: start PATCHWORK
Wo 21/08 10u vakantie les PILATES

Do 22/08 en 29/08 om 9.30 uur::gymnastiek (we werken met 10-beurtenkaart)
Do 22/08: open atelier
vrij 23/08 en 30/08 om 9.30 uur: vakantie les yoga
vr 23/08 en 30/08 om 10.45 uur: vakantie les STOELYOGA
Ma 2/09 9.30u START AQUAREL (nieuwe reeks)
Di 3--5/09 13.30 3-daagse CURSUS Ipad (= tablet IOS syteem) nog enkele 
plaatsen beschikbaar (12€)
Wo -5/09 9.3u START Engelse conversatie groep (=gratis)
Alle vakantielessen zijn voor iedereen toegankelijk die eens wil kennismaken 
met deze sport.
Meer info over deze activiteiten in het dienstencentrum.

OVERLIJDENSBERICHT

Op 3 augustus 2019 overleed in A.Z. Klina te Brasschaat

Jef Houben
echtgenoot van Aline van Dessel

in de leeftijd van 76 jaar.

Samen met velen die hem een warm hart toedroegen,
hebben wij op maandag 12 augustus jl. van hem

afscheid genomen.

Correspondentieadres : Familie Jef Houben
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.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

Ik zoek werk, klusjes, 
schild., tegels, bood-
schappen. 0487/608 078

Tuinwerken en schilder. 
Tel. 0497/231 373

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
Gepensioneerde man 
zoekt tuinwerk en klusjes. 
0479/271 417

Te koop: Golfballen 40 
euro voor 100. Tel. 03/658 
10 88

Opruimen inboedels. 
Leeg van kelder tot zolder. 
Bel 0473 883 938

Te koop:
Union, 85 euro. Tel. na 
18u. 03/651 89 95

Spaans. Info Tel. 0494/265 

jef@telenet.be

Te huur: Brasschaat Berg-
straat  10 app.2de ver-

vrij € 685. Tel 0470/313 126

KLIK HIER
voor je melding
in onze rubriek

“Burgelijke stand”

Te huur: Ondergrondse 

Kaart, Magdalenalei.  Vrij 
vanaf 1 oktober. 
0475/897 634

ontwerpen:  Juwel ie r 
Denys & Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83

Te huur: Brass. C. in rust. 
geb. app. 1e V. lift, 2 slpk, 
2 toil., zonter. Donksest. 
14. T. 03/651 77 68

Klus & Zo. 0499/103 000

VAKANTIE OOSTDUIN-
KERKE
duinenhuis.be 0476/584 
132 

Te huur: 

0473/848 463

Te huur:  Garagebox 

0475/381 970

Ervaar de kracht van de
natuur en herontdek jezelf! 
Steven De Winter organiseert

Wandel-Meditatie-Yoga retreats 
Herbronnen-in-de-Provence.be

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM

4-DELIGE CURSUS BREI-
CAFE. Data: 5/09—3/10—7/11 
en 5/12 De lessen gaan door in 
“Ons Middelheem” van19h30 
tot 22h00. Prijs: 16 € leden   
28 € niet leden. Inschrijven bij 
Christel Claes , Bredestraat 40
tel. 03/651.65.72  GSM. 0496 
69 38 39. 6-DELIGE CUR-
SUS BEZIGE BIJTJES. Data: 
10/09—24/09—8/10—22/10—
5/11en 19/11. De lessen gaan 
door in “Ons Middelheem” van 
8h30 tot 12h30. Prijs: 24 € leden  
42 € niet leden. Inschrijven bij 
Frieda Bresseleers Hofstraat 
48. Tel. 03/651 58 82 4-DELIGE 
CURSUS NAAISALON. Data: 
26/09—24/10—28/11 en19/12. 
De lessen gaan door in “Ons 
Middelheem” van 19h30 tot 
22h30. Prijs: 16 € leden   28 € 
niet leden. Inschrijven bij Annie 
Van de Velde, Peter Benoitlei 
69.  Tel. 03/652.03.74 OPFRIS-
SING VERKEERSREGLE-
MENT OM 19/09 19.30UUR. 
Donderdag 19/09 Opfrissing 
Verkeersregels door gebrevet-
teerd rijschool instructrice Chris-
tiane Smeulders i.s.m. Femma 
Brasschaat Centrum Inkom 5 
euro per persoon, consumptie 
inbegrepen   Info en inschrijven 
bij Monique Boucquey tel: 03/ 
651 48 93 Gsm: 0479 37 04 91

Florema
Bloemen en planten
Bruids- en grafwerk

Nieuwe workshop bloemschikken:

Exotic aspedistra rolls
op  29 augustus  2019

Meer informatie via facebook of in de winkel
Reserveer tijdig uw plaats.

Met steun van 

Bossaersstraat 25 | 2930 Brasschaat
achter Kerk Maria-ter-Heide

Tel. 03 677 13 00 | di-za 9-18u | zo 9-14u
Like ons op Facebook | Volg ons op Instagram



parkbodeactueel

2/9 geen markt
De openbare markt van 2 september zal 

niet doorgaan ivm voorbereidingen op het 
marktplein van de N8. 

kermis Centrum

Van 31 augustus tot en met 3 september

Kom naar onze gezellige kermis vol 
leuke attracties!

leer zelf 
musiceren

De inschrĳ fperiode is net gestart en loopt nog tot 29 juni. 
De tweede inschrĳ fperiode start op 26 augustus en eindigt op 
30 september. Je bent welkom tĳ dens de openingsuren van 
de secretariaten van Brasschaat of Kapellen.

Brasschaat heeft  een uitstekende academie 
voor Muziek en Woord. Wil jĳ  ook een instrument 

leren bespelen? 
Schrĳ f je dan nu in!

Meer weten? 
www.academiebrasschaat.be

leesclub opnieuw 
van start

Je leest je eigen exemplaar, of je leent het bĳ  de bib,en op de 
bĳ eenkomst bespreek je het in groep onder de deskundige 
begeleiding van 1 van onze 3 ervaren begeleidsters. 

Deelname is gratis.

Interesse? Hieronder vind je de lĳ st van de boeken die dit 
najaar op het programma staan.

• 17/9 - door Mary Watson
Rose Tremain - ‘Gustav & Anton’

• 22/10 - door Annick Van Roey
Michael Ondaatje - ‘Blindganger’

• 10/12 - door Lucille Vingerhoedt
John Steinbeck - ‘De Druiven der Gramschap’

• 28/1 - door Mary Watson
Rhidian Brook - ‘Aft ermath’

• 10/3 - door Annick Van Roey
Fernando Aramburo - ‘Vaderland’

• 21/4 - door Lucille Vingerhoedt
Alice Zeniter - ‘De Kunst van het Verliezen’

Biboase | Bredabaan 407 | T 03 650 03 60
ingang via achterkant bibliotheek
aanvang om 20 uur

De leesclub gaat van start met 6 interessante, 
boeiende, grappige en leerrĳ ke titels!

Inschrĳ ven?
info.bib@brasschaat.be

Brasschaat is een bruisende gemeente waar heel wat te 
beleven valt. 

Dit jaar vieren we van 30 augustus tot 8 september
75 jaar bevrĳ ding van Brasschaat, als eerbetoon aan de 
Canadese soldaten die dit waar hebben gemaakt. 

Hiernaast een overzicht van alle activiteiten in die periode.

vrĳ dag 30 augustus
Flying Pig
Kapittelloop

zaterdag 31 augustus
fi lmvoorstelling 

zondag 1 september
Dorpsdag

dinsdag 3 september
wielerkoers 
N8 van Brasschaat

zondag 8 september
tal van activiteiten 
waaronder militaire 
parade en slothappening

Dorpsdagcomité 
T 03 650 03 22 | dorpsdag@brasschaat.be

Tijdens Dorpsdag is het Dorpsdagsecretariaat tijdelijk gevestigd in het 
kantoor toerisme | Bredabaan 407 | tussen 8 en 19 uur
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Na het ontslag van Steven Broos heeft het progressief politiek 
project “Brasschaat 2012” de naam van zijn nieuwe fractieleider 
bekend gemaakt.  Het wordt Rudi Pauwels die met zijn engage-
ment voor het sociale en culturele leven meer dan zijn strepen 
heeft verdiend. Wie zijn verleden kent, kan dat beamen en weet 
dat hij al aan diverse karren trok en het voortouw nam.  De 
nieuwe fractieleider zit in de politiek sinds januari 2013 en is in 
oktober 2018 een tweede maal verkozen. Andermaal, zoals in 
2012, gebeurde dit vanaf plaats 18 op de lijst van Brasschaat 
2012. Een prestatie die niet vanzelfsprekend is. Rudi Pauwels 
maakt zich sterk dat Brasschaat 2012 over een solide fractie 
beschikt en wil de jongeren begeleiden naar de gemeente-
raadsverkiezingen van 2024. Samen met de ervaring van Inge 
Hermans (18 jaar OCMW-raadslid) en twee jonge talenten Lisa 
Buysse en Kasper Vanpoucke wil Rudi Pauwels een hecht ge-
heel vormen dat zijn oppositietaak ter harte zal nemen en wil 
blijven wegen op het beleid. Het huidige bestuur kan maar beter 
uitgeslapen op de vergaderingen verschijnen, klinkt het nog.

RUDI PAUWELS WORDT
NIEUWE FRACTIELEIDER 
VAN BRASSCHAAT 2012

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & Co Bre-
dabaan 246, Brasschaat. 
03/430 20 83

Containers voor groen 
afval, coniferen. 0487/715 
534

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

Vervoer met bestelwa-
gen naar containerpark  
of meubels. 0487/715 
534

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
&Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83

Leegr. van uw tuin: Bo-
men, planten, bamboe, 

534

Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen, enz. 
Bel Klus & Zo. 0499/103 
000

Tuinwerken onderhoud. 
€ 15/u. 0487/715 534

Gevraagd: Bijles leer-
kracht wiskunde, Frans. 
Tel. 0476/631 335

Strijk ophalen en terug-
brengen met diensten-
cheques. 0476/631 335. 
Tanja

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

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

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, hagen. Gr. 

Te huur: Augustijnslei 
222 1ste verdiep. Living, 
keuken met nieuwe frigo, 
3 slaapkamers, badka-
mer met ligbad, apparte 
wc, berging, nieuwe 
condensatieketel (laag 
verbruik), vliegenramen, 
ondergronds garage met 
poort, 2 terrassen. € 870/
mnd. Tel. 03/664 13 42, 
gsm: 0476/369 119

Goedkoop vellen van 
bomen, ook moeilijke. Gr. 

Te koop dames en heren-

Kinderboerderij Mikerf
’n appeltje voor de dorst? 

Kom op kinderboerderij Mikerf dan 
zeker proeven van onze nieuwste 
creatie “appelsorbet”, gemaakt 
van onze verse appelsap. Heerlijk 
verfrissend, lekker en kids proof. 
Geniet tijdelijk ook van een korting 
op onze verse appelsap. Zo haal je 
5 liter verse appelsap in huis voor 
slechts €10. Dit zolang de voor-
raad strekt dus wees er snel bij!

21e Mosselfestijn
Kon. Harm. De Jonge 
Scheuten Zondag 8 septem-
ber 2019 vanaf 16u in de 
chalet – Trefpunt 1 te Wuust-
wezel. Lekkere verse mos-
selen voor € 19 rechtstreeks 
uit Yerseke (Zeeland) met 
brood of frieten of frikadel-
len met krieken voor € 10. 
Tevens kindermenu friet 
met curryworst voor € 5,00. 
Rijstpap als dessert voor € 
3. Inschrijven en reserveren 
via telefoon : 03/669 96 89 of 
via mail: reservaties@dejon-
gescheuten.be

MIJN PEUK DOE IK IN
een pocket asbak.

Vraag je

GRATIS

pocket asbak

op café of in het 

gemeentehuis!

Veel mensen gooien hun sigarettenpeuk gewoon 
op straat of in het afvoerrooster. In Vlaanderen al-
leen al gaat het jaarlijks om ruim 40 miljoen peuken. 
Deze peuken doen er jaren over om volledig af te breken. 
Al deze tijd lekken ze toxische stoffen in de bodem en wa-
terwegen zoals cadmium, lood en arseen. Deze peuken vor-
men dan ook een enorm probleem voor onze gezondheid 
en onze omgeving.

KLIK HIER
voor je melding
in onze rubriek

“Burgelijke stand”
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
HOUTHULSTSTRAAT 125
Leuke starterswoning met 3 slaapkamers en tuin. 
Rustig gelegen in aangename straat nabij Bre-
dabaan en centrum.Goed onderhouden woning 
die wel gemoderniseerd moet worden. EPC: 669

€ 245.000

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
€ 99.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT         BRASSCHAAT       

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

MERKSEM

KAPELLEN      

HOEVENEN

KAPELLEN    TE HUUR

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

VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor ver-
blijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600m². 
Aangename ligging in een groene woonomgeving 
op kleine afstand van centrum Van Brasschaat. 
Mog. bebouwing van max 60 m² met bijkomend 
verd. en kelder. Uitbreiding mogelijk met terras van 
20 m². Geen domicilie mogelijk. Geen bouwverpl.
€ 99.000

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. 
Zéér verzorgd en netjes onderhouden app in aangenaam geb..
Living ca. 50 m², voll. inger.eetkkn en bdkr, apart toilet en 3 ruime 
slpks, terr.voor- en achteraan. Bouwjaar 1990. Opp. ca. 135 
m². Recente renov.; verwarmingsketel, ramen met hoogrend. 
begl., dak conform.EPC is nog van voor de renovatiew..Gunstig 
gelegen in centr. nabij winkels, scholen en openb. verv.. Park 
van Brasschaat en ‘Peerdsbos’ op kleine afstand. EPC: 233
€ 298.500

MIKSEBEEKSTRAAT 95/1
Zéér verzorgd, instapklaar, ruim app. met 3 slaap-
kamers en inpandige garage. Bouwjaar 2000. 
Bijzonder goed onderhouden appartement met 
leefruimte van 40 m² op massief parket, modern 
ingerichte keuken voorzien van alle apparatuur, 
badkamer en apart toilet. Ruim achterterras met 
mooi open zicht. Mooie gelegenheid !!! EPC: 119
€ 315.000

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

€ 299.000

ROCHUSLEI 41/2DE
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

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

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

€ 295.000

LAGE KAART 256
Leuke gezinswoning met 3 slaapkamers, ruime 
living, ingerichte keuken en badkamer, inpandige 
garage en tuin. Aangename woonomgeving 
‘Brasschaat-Kaart’ nabij winkels en scholen. Ideaal 
voor starters. EPC: 440

€ 269.000

ANTWERPSESTEENWEG 86
Recent en energiezuinig appartement met 2 
slaapkamers en groot terras (ZW) gelegen in het 
centrum van Kapellen. Lift aanwezig. Mogelijkheid 
om garagebox bij te huren. Beschikbaar: 15 
augustus 2019. EPC: 132

€ 810 + € 65 kosten

MARKT 6
Fantastisch gelegen penthouse in hartje Hoevenen. 
Voorzien van 2 slaapkamers, ruime badkamer en 
leefruimte. Ook de open keuken en het Zuid-Oost 
geörienteerd terras zijn een groot pluspunt. Auto-
staanplaats mogelijk. EPC: 49

€ 299.000

JOZEF ICKXSTRAAT 17
Halfopen woning met zij-ingang. Inkomhal met 
apart toilet, ruime living met stenen vloer, mooi 
ingerichte keuken met toestellen, grote badkamer 
met ligbad, lavabomeubel met dubbele lavabo, 
inloopdouche en toilet, 3 slaapkamers, kelder/
wasplaats, centrale verwarming, elektriciteit con-
form. Zeer grote tuin met tuinberging.
€ 299.000

JOZEF MULSSTRAAT 42 - 2DE
Goed gelegen appartement te Merksem (+- 91m²) 
op de 2de verdieping met als indeling een inkom-
hal, living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en 
terras achteraan. EPC: 688

€ 140.000

ANTWERPSESTEENWEG 107
Nieuwbouw gelijkvloersstudio met slaaphoek en 
privatieve tuin van 120 m² gelegen in het centrum 
van Kapellen. Autostaanplaatsen en kelders 
beschikbaar in de ondergrondse parking. Meer 
informatie, lastenboek en plannen vindt u op www.
goetstouwers.be. EPC: 66

€155.000

EKEREN      

MERKSEM

STABROEK

EKEREN  

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

SMOUTAKKER 26
Gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers, 
garage en tuin van 170 m² gelegen in een rustig 
straatje vlakbij het centrum van Stabroek. Alle 
nutsvoorzieningen zijn individueel. EPC: 819

€ 163.000

PASTOOR GOETSCHALCKXSTRAAT 11
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin, 
zij-ingang naast de woning. Tuintje met achter-
uitgang. 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

S’ GRAVENWEZEL   TE HUUR

WIJNEGEMSTEENWEG 30
Zeer gunstig gelegen handelsgelijkvloers in cen-
trum ‘s Gravenwezel. Bruikbare oppervlakte ca 120 
m². Geschikt voor vele doeleinden (behalve horeca). 
Tuin 50 m². Meer info op www.goetstouwers.be.

€ 900

(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)

KAPELLEN
JULIEN BREUGELMANSSTRAAT 10
Te renoveren woning met zij-ingang op perceel 
van 175 m² gelegen vlakbij het park en het centrum 
van Kapellen. 2 tot 3 slaapkamers en tuin met 
achteraan toegang tot garagebox die kan gehuurd 
worden. EPC: 1012

€ 149.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN          TE HUUR

BIST 159
Volledig gerenoveerd appartement gelegen in het 
centrum van Mariaburg met 2 slaapkamers, kelder, 
terras en garage. Gelegen nabij centrum Maria-
burg. Beschikbaar vanaf 01/09/2019. EPC: 253

€ 700 + € 25 kosten
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

HOEVENEN        TE HUUR

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

€ 680 + € 50 kosten
(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)



Brasschaatse Film,     Nr. 34,     21-8-2019  16

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

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

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

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

schilderwerken

Tel. 03/663 32 92

ver-
nieuwen, isolatie, dakgo-

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 

Z -
ter?

-
nigheden

-
-

 
Meer info: 
03 651 92 96 

   
 

 
 partemente  

met garage

in het Centrum

Nieuw project in
Brasschaat

4 appartementen
met garage

Meer info:
03 651 92 96

WWW.BOUWONDERNEMING-VLEUGELS.BE
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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

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

S
IN

D

S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.be

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: Oude Galgenstraat 168 – Instapklare 
villa hoevestijl met GLVL :  inkom, wc, vestiaire,  living, 
eetkamer, ingerichte keuken, berging, dubbele garage, 
wasplaats, terras en tuin – 1steV : hal, 4 slaapkamers, 
badkamer met wc, aparte wc - kelder en zolder.
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.
SCHOTEN: Fluitbergstraat 3 - Bouwgrond – eengezins-
woning ( momenteel verhuurde garages ), oppervlakte : 
175m² . Bouwvoorschriften voor glvl : 12m ; 1ste V : 9m 
en tuin 10m.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

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

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
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Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,  
     hekken, buitenzonwering en rolluiken, alle merken.  
               Zowel bestaande als nieuwe installaties. 
 

Tel: 0496 33 57 13                             Kapelsesteenweg 169   

info@poortenhersteller.be                                  Ekeren 

       www.poortenhersteller.be 

         !! Nieuw: Lamellendak !! 

4 jaar garantie op 

alle nieuwe installaties 

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

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

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 
OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

TE HUUR

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

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.

O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname)

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:

Voor de 

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44
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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

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

Algemene houthandel  I  Binnendeuren  I  Parket & laminaat
Maatkasten in bouwpakket  I  Terras- en gevelbekleding

Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14  
info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be

Open op maandag t.e.m. donderdag: 08u-12u en 13u-18u  
Vrijdag: 08u-12u en 13u-16u  -  Zaterdag: 09u-12u

Realisatie voor  
BE Bouwonderneming

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

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

 

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 281.500 euro exclusief kosten

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

REEDS 50% VERKOCHT
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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.

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Bestratingen Omega
bvba

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

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

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

Wesley Reestman

Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75  |  0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

KLIK HIER
voor je melding
in onze rubriek

“Burgelijke stand”

Te koop: Klein salon, 
1 tweezit en 2 x éénzit 
waarvan 1 relax 3 jaar 
oud p.o.t.k. stof zalmkleur 
mooi komt van meubel-
huis van Leuven en ronde 
salontafel. gsm  0486/482 
974

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

Ben je 50+/60+ en heb 
je zin om op een verant-
woorde maar leuke manier 
te bewegen onder leiding 
van een ervaren lic. LO? 
op woensdag van 9u15 
tot 10u15 of van 18u30 tot 
19u30. Mariaburg Schriek 
358, start 2/9. 0498/846 834

Te huur:  recent  du-
plex appt 170 m2 cen-
traal in Knokke 4 slk 2 
badk grte terr ideaal 2 e 
vernlijf! 1500€/mnd Tel 
0476/895626 na 18 u

Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, alle bezettingen. 
0485/300 437

Een vakkundig schil-
der-behanger voor uw 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz.. Maak ge-
bruik van kwaliteirsverven 
zoals Sikkens, Boss en 
Sigma. gsm: 0479/28 49 
79 email: danny.weyck-
mans@telenet.be btw: BE 
0889 211 965 

43ste Stratenloop van JH HOB NOB
Op zaterdag 24 augustus is het weer zover: de jaarlijkse Straten-
loop van JH HOB NOB, voor de 43ste keer voorzien we weer een 
leuk gevuld programma: Ons feestelijk programma ziet er als volgt 
uit: •ussen 16:00 en 18:00 doorlopend kinderanimatie met spring-
kasteel, 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 – 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

Ben je sportief? Fiets je graag met het gezin, met vrienden of al-
leen? Kom dan naar F-Day op zondag 8 september vanaf 11 tot 

meer. Plaats van gebeuren is Zorgboerderij Meander, Holleweg 
43 te Hoogboom-Kapellen. Beleef een gezellige dag met sfeer-
volle animatie voor klein en groot (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 Brasschaat 
voor kinderen met een motorische beperking en voor  Het Huis 
te Antwerpen, een neutrale bezoekruimte voor wie betrokken is 
in een (v)echtscheiding.  Ook steunt F-Day Zorgboerderij Mean-
der en U/TURN, een organisatie die vakanties organiseert voor 
mensen met een beperking. F-Day is een initiatief van Rotary 
Antwerpen-Heideland. Meer info op www.F-day.be

F- DAY SPORTIEVE FAMILIEDAG
VOOR HET GOEDE DOEL
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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

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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...
BESTE PRIJS,

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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:

AIR CONCEPT 
zandstraalwerker 

zoekt dringerd

HULP
met rijbewijs

enkele dagen/week

Contacteer
0475/467 060
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BURGELIJKE 
STAND

LIV Wouters 6 juli, Gooreind

Balderik De Winter 10 juli, Brasschaat

Bo D’hert De Lathouwer 4 maart, Brasschaat

KLIK HIER
voor je melding
in onze rubriek

“Burgelijke stand”

Omdat het verdwijnen van de populaire rubriek in de Brasschaatse Film 
de mensen blijft bezig houden, hebben we naar een oplossing gezocht en 
gevonden. Vanaf nu kan je een geboorte of overlijden via onze website of 
op ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek die zeer bin-
nenkort weer zijn vaste plekje naast de wachtdiensten zal innemen. 
Op de startpagina van onze website is een opvallende knop voor-
zien die rechtstreeks naar de invulpagina's leidt.

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):

24-25/08 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

24-25/08 Pauwels Dirk 0468/211 404

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.gezinszorgvillers.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

Dierenarts van dienst 

24-25/08 Dr. Stuyck 0476/33 02 38

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

Ophaling huisvuil augustus

GFT

MAANDAG   26
DINSDAG   27
WOENSDAG  28
DONDERDAG   29
VRIJDAG     30
ZATERDAG     31

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Papier

MAANDAG   19
DINSDAG   20
WOENSDAG 21
DONDERDAG 22
VRIJDAG     23
ZATERDAG   24

Ophaling huisvuil augustus

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

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

ORGEL OP DE NOEN  
Sint-Antoniuskerk  Brasschaat(Centrum)

Tijdens het derde orgelconcert van de reeks ‘Orgel op de noen’ op maandag 19 augustus 2019 
krijgt u 2 muzikanten te horen. Organist Ignace Michiels en sopraan Irene Carpentier stelden een 
programma samen met muziek van H. Purcell, J.S Bach en C.P.E. Bach, E. Grieg, F. Mendels-
sohn... Het belooft kortom een gevarieerd programma te worden. Wie meer over deze interna-
tionale artiesten wil weten, kan een kijkje nemen op hun website www.ignacemichiels.com en 
www.irenecarpentier.com. Kalmthoutenaar Emmanuel Van Kerckhoven verzorgt het vierde en 
laatste middagconcert van de reeks op maandag 26 augustus. Wat er op het programma staat, 
is nog even een verrassing. Een orgel in Emmanuels handen belooft muzikaal vuurwerk. Deze 
muzikale duizendpoot is van vele markten thuis. Zo richtte hij o.a. het ‘Antwerps Barokorkest’ op 
om de Bachcantatediensten in de Sint-Norbertuskerk op de Dageraadplaats te verzorgen. Meer 
info over Emmanuel Van Kerckhoven vindt u op www.theantwerpbaroqueorchestra.com. De mid-
dagconcerten van ‘Orgel op de noen’ vinden elke maandag van augustus tussen 12u00 en 12u45 
plaats in de Sint-Antoniuskerk van Brasschaat-Centrum. De concerten zijn gratis toegankelijk al 
is er de mogelijkheid om voor of na het concert uw appreciatie te laten blijken door een vrije gift. 
Een organisatie van Culturele Evenementen Sint-Antonius en Davidsfonds Brasschaat
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Het aftellen is begonnen! Over minder dan een 
maand rijdt de grootste bloemencorso van België in 
Loenhout weer uit. Maar voordat het zover is, moet 
er nog veel gelast, gezaagd, gepapt en geverfd 
worden. Is dit Chinees voor u? Dan is het tijd voor 
een bezoek aan één van de reusachtige corsobouw-
tenten in Loenhout op zondag 25 augustus.

Neem een kijkje achter de schermen
32 bloemenwagens zullen u verbazen door hun ont-
werp, kleuren en schoonheid op zondag 8 septem-
ber. Maar hoe worden die wagens nu gebouwd? En 
wanneer worden de bloemen aangebracht? Dennis 
van der Meer van de organisatie; “Op dit moment 
draaien de voorbereidingen op volle toeren. Bij elk 
buurtschap wordt er hard gewerkt om hun wagen op 
tijd af te hebben. En dat is dit jaar lastiger dan an-
dere jaren, want de stoet vindt plaats op de vroegst 
mogelijke 2e zondag van september. Juist daarom 
is deze editie van Open Tenten Dag super interes-
sant om te bezoeken. Je ziet veel, ervaart de sfeer 
en proeft de stress.” Iedereen is welkom in een van 
de zeven deelnemende buurtschappen van 10.00 
tot 16.00 uur. De bouwtenten zijn dan geopend voor 
het grote publiek en enthousiaste wagenbouwers 
geven uitleg over hun wagen, je kunt hun maquette 
bekijken en zelfs een handje meehelpen.

OPEN TENTENDAG: 25 AUG. - CORSO: 8 SEPT.

Dahliahut fietshappening De Schakel
Zin in een sportieve én leerrijke uitstap? Dan kan je 
aansluiten bij het fietsevenement van De Schakel. Er 
staat immers een start- en controlepost van De Scha-
kel pal voor de bouwtent van Buurtschap Westhoek. 
Rust even uit op hun terras, geniet van een tas soep, 
hotdog of een drankje en neem een kijkje achter 
de schermen bij de constructie van zo’n gigantische 
bloemenwagen. Vanuit de dahliahut kan je nog 
de zes andere bouwtenten in Loenhout bezoeken.

Meer informatie over Open Tenten Dag, de deelne-
mende buurtschappen en de grootste bloemencorso 
van België vind je op www.corsoloenhout.be

WIL JIJ ÉÉN VAN DE 10 DUOTICKETS VOOR DE CORSO OP 8 SEPT. ?
De 67ste editie van de Bloemencorso Loenhout vindt plaats op zondag 8 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 heb-
ben gratis toegang. Meer informatie is terug te vinden op www.bloemencorsoloenhout.be. Om een duoticket te 

krijgen. Vergeet niet om er je naam en adres bij te zetten! Een briefje in onze brievenbus mag ook. Doe het vóór 
28 augustus, anders kom je niet meer in aanmerking!

Voor een bezoek aan Bloemencorso Loenhout noteer je met stip zondag 8 september in je agenda.

25 AUGUSTUS

08:00
16:00

NEEM EEN
KIJKJE ACHTER 

DE SCHERMEN BIJ 
DE GROOTSTE

BLOEMENCORSO 
VAN BELGIE

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

Wij zoeken 

ons team te versterken! 

WINKEL-
BEDIENING

 Parttime
Slagerij Dewez

Kapelsesteenweg 326
2930 Brasschaat

Vragen naar Tom of 
Tanja 03/605.16.49 

0475/913.147

Enthousiaste medewerkers 
gezocht!

Wij motiveren elke doelgroep. 
Ben je student, 50+ of 

gepensioneerd en geen zin om 
stil te zitten?

Ben je op zoek naar 
een boeiende deeltijdse 

bijverdienste of vrijwilligerswerk 

Heb je een warm hart voor 
 

Wil je werken in de regio’s 
Schoten - Brasschaat -  

Dan hebben wij de ideale job 
voor jou!

Neem contact op met  
Yolande Helsen via  

thuishulp@residentie-
koningshof.be of via  

03 294 18 00
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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- 750€  
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

SPLIT AIRCO
geplaatst vanaf € 1.599 excl. btw

FRIGO-TECHNIEK
UW KOELINGSPECIALIST
Verkoeling nodig deze zomer? 

Creëer uw ideale binnenklimaat en 
laat de hitte uw nachtrust niet verstoren!

WHIRLPOOL 3500W 
12000 BTU/u
GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 630 incl. btw

KAYSON 3500 W
12000 BTU/u

GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 599.99 incl.btw

Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - www.frigo-techniek.be - info@frigo-techniek.be - tel. 03/651.68.43
tegen hooikoorts Inverter motor Energiezuinig

MOBIELE AIRCO'S
Geen plaats voor een split unit, of wil je meerdere kamers koelen?

Oplossing een mobiele airco

INTERHAUS TOTAALINRICHTING staat reeds meer dan 40 jaar garant 
voor kwaliteit en service.  

Particulieren, bedrijven en architecten kunnen bij Interhaus terecht voor:
 - Kasten en meubels op maat voor keuken, badkamer, woonkamer,
  slaapkamer, dressing, kantoor,…
 - Binnendeuren, tafels op maat, …
 - Alle Gyprocwerken
 - Schilderwerken en raamgarniering

Interhaus Totaalinrichting B.V.B.A. - Luitenant Coppenskazerne
Ruiterijschool 2A - 2930 Brasschaat - T: 03 651 69 58

E: info@interhaus.be

Uw taken
√ Verkoop van veiligheidsproducten
√ Planning installaties en herstellingen
√ Opvolging klanten en bestellingen

Uw profi el
√ Stressbestendig en gestructureerd
√ Ervaring sales/onthaal
√ Technische achtergrond is een pluspunt
√ Goed met pc overweg kunnen
√ Kennis Frans en Engels
√ Bewijs van goed gedrag en zeden

Wij bieden
√ Voltijds contract
√ Correcte verloning
√ Fijne werkomgeving

TAKI BVBA zoekt VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING

Bediende fulltime binnendienst

Solliciteren 
cv aan wim@taki.be
of Taki bvba t.a.v. Wim Staessens 
Bredabaan 340
2930 Brasschaat


