
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

64e Jaargang       nr. 24    12 juni 2019 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

Dr. Roosensplein 11 • 2930 Brasschaat • Tel. 03-651 32 34 

Open maandag tot zaterdag van 10-18u.

Dames • Heren

Vanaf 2 stuks

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang

   Plan tijdig 

uw  H E R FST-

schilderwerk !   

Christoph

GEZOCHT
ervaren

schilders & 
ploegbaas

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.

BR  BEX
SECURITY

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

Inbraak- en

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

ZOMERKLEEDJE SNEL GEMAAKT !
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

KOM 

LANGS

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 30 jaar  -

zowel staande, hang als antiek 

Klok stuk?  Bel ons!
03-652 17 77

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
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36ste  TRIATLON 
51ML BRASSCHAAT

30 juni 2019

1 mijl zwemmen
E10-plas Schoten Noorderkempen

10 mijl lopen
Park Brasschaat

www.triatlonbrasschaat.be

 
 

 

GEZOCHT:
BESTE ANIMATOR 

VAN DE HELE WERELD!

Ben je minstens 16 jaar oud en heb je zin om tijdens de 
vakantie mee te komen spelen op het speelplein als animator?

Stuur dan zeker een mailtje voor meer informatie! En ga ook 
eens kijken op onze facebookpagina en website!

Speelplein De Driehoekjes vzw
Het Atheneum, Van Hemelrijcklei 81

2930 Brasschaat

www.dedriehoekjes.be
facebook.com/dedriehoekjes

tel 0497/67.69.31
info@dedriehoekjes.be

Vele supporters en sportievelingen huldigden afgelopen zondag 
Yves Vlyminck. Dankzij de vele inclusieve Start to Run trainingen 
nam deze gedreven G-sporter deel aan de Antwerp Marathon. Na 

Jonckheyd. Een trotse Yves mocht uit de handen van schepen van 
sport Adinda Van Gerven de enige marathonbeker ontvangen. De 
schepen bedankte ook de trainer, de andere begeleiders en de club 
voor de ondersteuning en de begeleiding van Yves. Voor haar is 
deze beker hét bewijs dat samen en inclusief sporten alle grenzen 

MOOIE, INCLUSIEVE
MARATHONTITEL VOOR YVES!

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

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

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, hagen, tuin-
planten. 0487/715 534

Te koop: Ebike Batavus 
intermezzo Easy, in orde/
correcte prijs. 03/651 47 
46 - 0495/281 463

Zaaien van nieuwe ga-
zons,  g ra t is  o f fe r te . 
0487/715 534

Te koop: 
goede staat. Tel. 03/651 
83 96 na 18u.
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GEZOCHT

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

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

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

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

’s Werelds eerste vaatwasser 
met automatische dosering via 
de geïntegreerde PowerDisk®

ZOMEROPRUIMING
Zaterdag 15 juni

50% korting bij aankoop van min 2 stuks 
op de volledige zomercollectie

Women - Men - Kids

Bredabaan 328, Brasschaat,          Paddestoel Brasschaat

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

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

Goedkoop vellen van 
bomen, gratis offerte. 
0487/715 534

Mooi app. te huur in cen-
tr. Brass. 2e Verd; lft, 1 slk, 
open ing. kk., inloopdou-
che, terras, berg. gn huisd. 
0475/903 853

Gezocht: DVD-fi lmen 
voor rusthuis Vesalius pa-
paver. Tel. 0494/265 289

Te koop: 2 grijze ligzetels 
met kussens €50. 1 elek-
trische tuinschaar € 15, 

0473/186 205
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Ook dit jaar komt “Fiesta Europa” op 14, 15 en 16 juni met plezier te-
rug 3 dagen naar Brasschaat. Ons bonte gezelschap marktkramers 
zet de tenten op de Hemelweide (Gemeentepark) op.
Uniek concept
Op “Fiesta Europa” vind je Corsicaanse specialiteiten naast Itali-
aanse salami en kazen, Franse zeep en lavendel, Duitse juweeltjes, 
Griekse olijfolie ... Verwacht je aan een 35-tal standhouders die met 
plezier specialiteiten uit hun land of regio te koop aanbieden. En het 
gaat heus niet alleen over eten en drinken, ook allerlei artisanaat 
is er te vinden. Kwaliteit, originaliteit en authenticiteit staan voorop.
“Fiesta Europa” is echter veel meer dan een kleurrijke markt. Je kan 
er niet alleen komen shoppen bij de internationale kramen, je kan er 
ook lekker eten en drinken. Op ons gezellig terras vind je een kwa-
liteitsvol aanbod van gerechten en bijhorende dranken. De geves-
tigde waarden zoals paëlla, pizza, hamburgers, de Paljas bierstand, 
wijnen en cocktails … Je zal er allemaal van kunnen genieten!
Ruime openingstijden
De openingstijden op vrijdag hebben we wat uitgebreid t.o.v. vorige 
jaren, zodat mensen al vanaf vrijdagmiddag kunnen langskomen. 
Op vrijdag beginnen we om 12 uur en blijven we open tot 22 uur. 
Zaterdag kan je de hele dag bij ons terecht vanaf 10 uur tot 22u en 
zondag van 10 tot 19 uur. 
Animatie
Op elk moment van de dag willen we op Fiesta Europa de juiste 
sfeer scheppen. Dat doen we met leuke optredens, waar je van kan 
genieten van op ons gezellig terras. Raadpleeg onze website www.

formatie.
Kleine levensgenieters zijn ook meer dan welkom. In samenwerking 
met het Belgisch Kinderkanker Steunfonds bouwen we weer een 
leuk kinderdorp met springkastelen en knutsel- en speelzones waar 
de kinderen zich helemaal kunnen uitleven. 
Goede samenwerking
Het succes van “Fiesta Europa” is mede te danken aan de goede 
samenwerking met de stad Brasschaat. Daar zijn we dankbaar voor. 
Openingstijden: vrijdag 14 juni: 12u – 22u, zaterdag 15 juni: 10u – 
22u, zondag 16 juni: 10u – 19u

“FIESTA EUROPA” HET ULTIEME 
VAKANTIEGEVOEL NAAST JE DEUR!

Nieuw hoofdstuk voor Garage Gema en Van Dongen
Samen sterker dan alleen

Er staat iets groots te gebeuren... Peugeot Garage Gema (Brecht) en Peugeot 
Garage Van Dongen (Brasschaat) gaan de handen in elkaar slaan ondereen 
nieuwe vennootschap 'Van Dongen en Gema bvba'.

Waarom deze samenwerking?
Er zijn slechts weinig ondernemers die de stap zetten en als gelijkwaardige 
partners de toekomst tegemoet gaan. Het vraagt wel wat durf en out-of-the-box-
denken, maar als ze klaar willen zijn voor de toekomst, dan is het bundelen van 

krachten noodzakelijk. Door de teams samen te voegen hebben ze namelijk nog 
meer expertise en ervaring in huis en zijn ze uitstekend gewapend om de toe-
komstige technologische evoluties het hoofd te bieden. Hierbij wordt ook geko-
zen voor de huidige vestiging van garage Gema om het avontuur te starten. Deze 
locatie is namelijk voldoende ruim en biedt maximale groeikansen aan het bedrijf.

Feestelijke start
Momenteel wordt de garage in Brecht volledig klaargestoomd voor de toekomst, 
maar noteer alvast 15 en 16 juni in je agenda. Dan ben je uitgenodigd op het 
opendeurweekend in de volledig vernieuwde vestiging op de Molenstraat 100 te 
Brecht om het begin van de mooie samenwerking samen te vieren.

Florema
Bloemen en planten
Bruids- en grafwerk

20 juni Nieuwe workshop 
bloemschikken 

“Simple fresh phalaenopsis”
Meer info in de winkel of via facebook

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

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
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Shop 24/7 op
Open woe - za: 10u-18u

Bredabaan 225 - Brasschaat

Nieuw bij
30 AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Verras je
  leerkracht!

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

Bredabaan 950  •  2930 Brasschaat  •  03 663 09 27  •  info@klokkenhof.be  •  www.klokkenhof.be
De keuken is alle dagen geopend van 12.00 - 21.00 uur, behalve op maandag van 17.00 - 21.00 uur

DE MOSSELEN
ZIJN ER WEER!

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

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)

KFC BRASSCHAAT
Ben je geboren in 2014 en wil je aan sport doen, voetbal, sluit dan aan bij KFC. Brasschaat. 
Geboortejaar 2014 training om 13.30 u. Kunstgrasveld nabij de Hemelhoeve Gemeentepark van  
Brasschaat. Trainer Frans Van Bergen, T. 03/651 48 90; 0477/575 411. kfcbrasschaat@gmail.com. 
Frans geeft nog les tot 19 juni 2019. De trainingen starten terug midden augustus.
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KOM KENNIS MAKEN MET ONS TEAM!

Openingsuren: Ma. & do.: 9 tot 18u. Di., woe. & vrij.: 10 tot 18u. Zat.: 9 tot 17u

Stralend de zomer tegemoet? 
Dat kan met Proti Balance!

Ontdek ook ons uitgebreide 

op de voor u meest haalbare en aangename manier, maar steeds resultaatge-

U VINDT ONS OOK IN: Schilde – Malle – Vorselaar – Geel – Sint-Katelijne-Waver – Antwerpen 

GREEN TEAM

Ecologisch tuinieren
Tuinaanleg en onderhoud
Snoeien en vellen van bomen

Greenteam@live.be - 0494 191 021 - 0475 986 102

zoekt wegens voortdurende expansie:

ERVAREN PLAATSERS  of  ZELFSTANDIGE PLAATSERS
(ook ploegen)

voor plaatsen van ramen en veranda’s.

• Zelfstandig kunnen werken met oog voor details is noodzakelijk.
• Rijbewijs B of C wenselijk.
• Bijkomende opleiding en specialisatie in het bedrijf mogelijk.
• Goede verloning voor bekwame vakmensen in jong en dynamisch team.
• Aangename werksfeer in een groeiend bedrijf.

Meer info op onze website:

www.adrconstruct.be • dir@adrconstruct.be • tel 03 320 80 80

Het 3e Buurtfeest van Buurtvereniging Prins Kavellei op de par-
king van de brandweer op 30 juni 2019. Wie wil, kan mee barbe-
cueën, wel inschrijven voor 25 juni via thys.francis@gmail.com 
of bij familie Thys-Clement, Prins Kavellei 37 of via Facebook: 
www.facebook.com/prinskavellei. Voor € 16.90 per persoon krijg 
je 3 stuks heerlijk vlees of vis, tomaten, komkommersla, wortelen, 
Griekse sla, venkelsla, boontjesmix, aardappelsla, pasta, brood-

We Are”. Het buurtfeest gaat door van 15 tot 22 uur, de barbecue 
brandt tussen 17.30u. en 19u. Iedereen welkom.

3E BUURTFEEST  BUURT-
VERENIGING PRINS KAVELLEI

Tiende QUIP in de Bib op zaterdag 15 juni 2019 van 10 tot 15 u.

kneepjes van patchwork en quilten en applicatie leren kennen !!!  Wij maken de mooiste kunstwerken met nieuwe 
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‘S-GRAVENWEZEL 

23:15 - 3:00

INKOM: GRATIS

22 JUNI 2019
DJ KURT VERHEYEN 

(RIO - MOOSEBAR)

NA HET VUURWERK EN DE FEESTMARKT

@ FEESTZAAL DORPSHUIS, KERKSTRAAT 24

‘sGRAVENbal
‘sGRAVENbal

DORPSDAG 2019

powered by

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

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

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…

Eind vorig jaar opende gemeenschapscentrum De Polygoon (voorheen 

Hiermee staan er 2 nieuwe zalen ter beschikking van de verenigingen 
-

terzitjes leent zich uitstekend voor toneelvoorstellingen, muziekoptre-

Deze vroegere cinemazaal van het leger heeft nog deels de authentieke 

Vóór de opening onder de nieuwe naam eind vorig jaar werd de podi-
-

umzaal aan liet de gemeente een nieuwe ontmoetingsruimte bouwen 

zaal vooral geschikt voor vergaderingen, lezingen, seminaries, work-
shops, infodagen, brei- en haakgroepen, babyborrels, verjaardags- en 

alle Brasschaatse verenigingen uit voor een infomoment in de 2 zalen 

overal een kijkje nemen en de bestuursleden staan klaar om op al uw 

ALLE BRASSCHAATSE VERENIGINGEN 
WELKOM IN DE POLYGOON

TIJDENS INFOMOMENT

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

Vakantie Côte-D’Azur 
te huur pr twee weken 
of langere p.: App. 2/4 p. 
mooi gelegen. Nog enkele 
weken besch. T. 0477/456 
770

59 jarige man zoekt lieve 
vrouw. 0472/641 207

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

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

43ste Stratenloop 
van JH HOB NOB

weer zover: de jaarlijkse Stra-

een leuk gevuld programma:

er als volgt uit:
-

lopend kinderanimatie met 
springkasteel, ballonplooien en 
glittertattoos 

Voor de sportievelingen voor-
zien we douches en kleedka-

niet te lijden dankzij ons gezel-
-
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Kom de nieuwe 
Peugeot 508 SW 
ontdekken!

NNIIEEUUWWWEEE 
LOOOCCCAAATTTIEEE

MMooolleennnsstttrraaaatt 1100000 
229966660 BBrrreecchhtt
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HIER LEER IK ROOKVRIJ!
Al gehoord van Generatie Rookvrij? De generatie kinderen en jongeren 
die groot willen worden zonder tabak? Wel, die generatie vind je ook in alle
Brasschaatse scholen.

Generatie Rookvrij doet ons nadenken over de plaatsen waar leerlingen
rokende mensen zien, waar kinderen in de rook spelen. Denk aan het park, 
een speelpleintje of sportterrein.

Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Uit onderzoek blijkt dat zien roken 
(later) doet roken.

Rookvrije schoolpoort
Iedere school is vandaag 100 % rookvrij. Onze scholen beschermen onze 
kinderen bewust tegen sigarettenrook. Maar ook jij kan helpen!

 Met jouw hulp maken wij van elke
 schoolpoort een rookvrije schoolpoort.
Kinderen en jongeren roken nog te vaak passief, aan de schoolpoort bijvoor-
beeld. Daarom vragen wij jou om er niet meer te roken, ook geen e-sigaret 
of vaper. Zien roken, doet roken. Maar 
ook Niet zien roken, doet niet roken!

Wil je nog verder gaan?
Op www.generatierookvrij.be ontdek je 
wat jij concreet kan doen om de jeugd 
van vandaag en kinderen van morgen 
te stimuleren om nooit te roken.

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

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

GEZOCHT
Kapsalon 

Walter&Team te 
Brasschaat zoekt een
 

gemotiveerde en 
enthousiaste 

KAPSTER 
met ruime ervaring om 

ons gezellig tem te 
versterken!

Ben jij kandidaat? Twijfel 
dan niet en contacteer 

ons om kennis te maken.

0494/125 496 of 
03/651 60 48

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT



Brasschaatse Film,     Nr. 24,     12-6-2019  11

Bredabaan 485-487  •  2930 Brasschaat  •  Tel. 03 294 85 86  • 
Open: woe. tot vrĳ. van 12 tot 18u. • zat. van 10 tot 16u. • zon. van 10 tot 17u. • ma. en  di.  gesloten

NIEUW TE BRASSCHAAT
Eigen design creaties en maatwerk in staal en inox

Exclusieve decoratie- en geschenkartikelen

• 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

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Wie aan Brasschaats 
jeugdvoetbal denkt, 
krĳgt meteen Frans Van 
Bergen voor ogen. Frans 
is 86 jaar en organiseer-
de 45 keer het jeugdtor-
nooi voor -6-jarigen. Hĳ 
deed hetzelfde voor het 
Brasschaatse scholen-
tornooi. 
Frans heeft een onme-
telĳke energie. Hĳ is niet 
alleen de organisator, 
maar hĳ gaat ook op 
zoek naar de nodige 
sponsoring om alles 
betaald te krĳgen. Frans 
loopt dan ook zo goed 

als altĳd rond in de kleuren van KFC Brasschaat.
Je moet het maar doen. Maar Frans wil het niet afgeven. 
“Ik zou graag doorgaan tot aan de vĳftigste edities van het 
jeugd- en het scholentornooi. Daarna zien we wel weer ver-
der”, zo, zegt hĳ.
Het enige dat telt voor Frans is het plezier dat het jonge volk-
je bĳ het voetballen heeft. Daarom ziet hĳ het jeugdtornooi 
liefst in ploegjes van drie tegen drie op een klein veldje. Op 
die manier komen de kinderen het meest aan de bal. Er wor-
den geen klassementen opgemaakt.
Frans was zelf ooit voetballer bĳ KFC Brasschaat. Hĳ sloot 
zich aan in het jaar 1946. Hĳ besefte wel dat hĳ niet goed 
genoeg was voor het eerste elftal. Hĳ schopte het tot bĳ de 
reserven. In 1971 begon hĳ dan training te geven aan de 
jeugd en dat doet de man nog steeds.
Frans is ook de drĳvende kracht achter het Brasschaatse 
scholentornooi. Dat organiseerde hĳ onlangs ook al voor 
de 45ste keer. Op die dag nemen alle Brasschaatse lagere 
scholen het tegen elkaar op. Hier wordt wel degelĳk voor 
de wisselbeker gespeeld. De Brasschaatse scholen kĳken er 
ieder jaar naar uit.
Frans staat ook bekend voor zĳn zangbeurten. Talloze keren 
trok hĳ met de jeugdspelertjes door de Brasschaatse stra-
ten om “Nieuwjaar” te gaan zingen. Op die manier zorgde 
hĳ voor heel wat centjes in de clubkassa. Bĳ KFC Brasschaat 
hoopt men alleszins dat Frans nog vele jaren zal meedraaien, 
want het is duidelĳk dat hĳ onvervangbaar is.

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

OKRA Brasschaat-Bethanie: Bezoek aan het Schoonselhof
Op woensdag 19 juni bezoeken we het Schoonselhof. Het Schoonselhof is niet alleen de stedelijke 
begraafplaats, maar ook een prachtig park om te wandelen. Het wordt ook wel het Père-Lachaise 
van Antwerpen genoemd. Aan de hand van vertellingen en anekdotes, geeft een gids ons een 
algemene rondleiding die start om 13.30 uur. Deze rondleiding duurt +/- 2 uur. Trek gemakkelijk 
schoeisel aan. We spreken af aan de hoofdingang, Krijgsbaan 100, Hoboken om 13.15 uur. Er 
is een ruime parking voorzien maar tram 10 is ook een optie: stopt aan P+R Schoonselhof. Prijs: 
15 euro p/p;  max aantal deelnemers: 25 Inschrijven: tel 0499 11 21 81 of lenaerts.hugo@skynet.
be, zo vlug mogelijk.
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Rendabiliteit is de motivatie van elke ondernemer en 
essentieel voor elke onderneming! Als u moet werken 
om een hoge huurprijs te betalen en geen winst kan ma-
ken, bent u fout bezig!

De huurprijzen voor een winkel op de Bredabaan te Bras-
schaat Centrum schommelen voor een standaardruimte 
tussen de 2.000 en 3.000 euro per maand.

Wij bieden u twee winkels aan… voor de huurprijs van 
slechts 990 euro per maand!  Deze winkels staan heden 
nog niet te huur, maar één winkel komt vrij wegens ouder-
dom van de uitbater en de andere winkel wegens ernstige 
chronische ziekte van de uitbaatster… Beiden winkels 
hebben een vast cliënteel en maken een héle gemak-
kelijke start mogelijk voor een nieuwe ondernemer!!! De 
overnameprijs is héél laag… Maar… als u daar zelf een 
zaak wil starten van “nul” met eigen keuze van artikelen, 
kan dit ook en hoeft u énkel de maandelijkse huurprijs te 
betalen! De startdatum kan u kiezen in overleg met de 
huidige uitbaters en dit kan vrij snel!

Voor alle inlichtingen: patrick@vannoten.net

TWEE WINKELS TE HUUR OP DE
BREDABAAN TE BRASSCHAAT CENTRUM
aan “ lage prijzen” waar rendabiliteit nog kan !

TE HUUR - TENERIFE

Nog één maand vrij voor appartement te Tenerife Playa de las 
Americas in Hotel Santa Maria, ter hoogte van de  jachthaven. Wij 
hebben huurders die reeds 25 jaar huren… Onze appartementen 
komen énkel vrij als deze huurders komen te overlijden, omdat zij 
daar zo tevreden zijn en aan een héle lage prijs kunnen huren! Dit 

Maria voor de maand februari was 86 jaar en nog gezond en wel, 

de maand februari schommelt tussen de 1.500 euro en de 3.000 
euro… Wij bieden dit ruim en prachtig appartement aan voor de 
lage prijs van 995 euro voor de maand februari met optie voor de 
verdere huur voor de volgende jaren. Voor snelle beslissers!

Voor alle info : patrick@vannoten.net

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

DRUKKERIJ MARC TROCH 
KAPELSESTEENWEG  3 0 3
2 1 8 0   E K E R E N - D O N K
T E L. :  0 3  -  6 4 5 . 3 0 . 6 9
www.drukker i j t roch .be

PRINTEN
THESIS
-10% KORTING

ECOLOGISCH 
I N B I N D E N

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

 
Te koop: Eetservies in 
Limoges porselein, 63 
stuks. Crystal tafelservies, 
30 stuks. Tel. 03/633 17 98 

 
Huis te koop: Lage Kaart 
3slpks, 2 badk, studio ga-
rage. Nu verlaagde prijs. 
€269.000. Tel. 0496/998 
544

Met 2 is alles zoveel leu-
ker, u vind nieuwe liefde 
en ik zorg voor u. Bel Jac-
ques 0473/402 792

Gevraagd: vlotte serieuze 
poetsvrouw met auto voor 
donderdag van 9 tot 16u 
met dienstencheques. 
03/666 68 99

Te huur: Bredabaan 426 
Brasschaat, app.3de ver-
diep, grote living, slaap-
kamer, dressing of bureel, 
bergplaats, balkon, onm.
vrij, € 685 + € 75 kosten 

126.

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf  v. 1 uur. Pedicure 1 
pers. € 42, 2 pers. €70 a. 
huis met voetmassage. In-
gegr. nagels, eksterogen, 
lak, kalknagels. Manicure 
€25. Ervaring , enkel op 
afpraak 0496/908 029. 

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

Te huur: Moderne villa 
zeezicht en privé zwem-

heel  gerenoveerd,  4 

overdekt terras. Nog be-
schikbaar in zomer. Direct 
van eigenaar, prijzen van 
1000-1750 p wk, bel 0474 
449 686

Te koop gevraagd: 2de 

remde. 0492/263 118

Te koop: Caravan Adria 
typ 390. Prijs overeen te 
komen. 03/653 48 18

Te huur: 
zelo 3b 1e verdiep, ver-
nieuwd appartement, in 
rustige groene omgeving, 
2 slpks en garage. Vrij 1 
oktober 2019. Tel. 0498/72 
73 45 

Te koop gezocht: Twij-
fel zeker niet om ons te 
contacteren indien u uw 
wagen wenst te verkopen. 

deling. Ook met schade of 
zonder keuring. Contante 

0476/34.58.00

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

Snoeien en vellen ge-
vaarlijke bomen, hoog-
tewerker en hakselaar. 

prijsofferte. Tel 0470/03 
75 16 

Man 43 zkt lieve vr v relatie 
ts 20-70 jaar. 0486/065 285

Volwassenenatelier 
’t Kratje vzw

Opendeurdagen 
in ’t Kratje

22 en 23 juni 2019 Het vol-
wassenenatelier ’t Kratje in 
Gooreind Wuustwezel sluit 
zijn creatief werkjaar af met 
een tentoonstelling, demon-
straties, workshops en op 
zondag een Open-Art am-
bachtenmarkt. Het voorbije 
jaar konden de cursisten 
en enthousiaste geesten op 
verschillende gebieden hun 
creativiteit botvieren. Er werd 
gegoocheld met kleuren en 
lijnen in olieverf, acryl en 
aquarel en creativiteit en 
techniek gingen hand in hand 
met artistieke en functionele 
voorwerpen in het klei-ate-
lier. Naar jaarlijkse gewoonte 
kon iedereen naar believen 
werken rond het jaarthema 
“deur ‘t sleutelgat”. Een ruime 
selectie van de creaties die 
het denken en de handvaar-
digheden van de cursisten 
weerspiegelen, wordt ten-
toongesteld in de gebouwen 
van ’t Kratje: vormings-cen-
trum, Gasthuisstraat 7, 2990 
Gooreind-Wuustwezel. Wij 

zintuigen te mogen prikkelen 
tijdens ons opendeurweekend 
van 22 en 23 juni. Zaterdag 
22 juni en zondag 23 juni: 
opendeurdag met tentoonstel-
ling van werken die in de loop 
van dit werkjaar gemaakt zijn 
in ons atelier en door onze 
cursisten. Tentoonstelling van 
de creaties gemaakt rond ons 
jaarthema “deur ‘t sleutelgat”. 
Vanaf 11u. doorlopend de-
monstratie keramiek: Raku 
en Naked Raku - glazuren, 

23 juni: opendeurdag met ten-
toonstelling zoals zaterdag. 
Van 11 tot 16u. “Kunstige en 
Creatieve Open-Art Shop” en 
“Ambachtenmarkt”. Afsluitend 
rond 16.30u een aperitiefje en 
bekendmaking van de win-
naars van de wedstrijd. Uitrei-
king van de trofeeën rond het 
jaarthema. Van harte welkom! 
Het Kratjes-team.

Veilig feesten en nog veel 
meer bij Jeugdhuis Bar 64

Met de uitbreiding van hun bestuur zet Jeugdhuis Bar 64 in 
Gooreind zichzelf meer dan ooit op de kaart. Naast maande-
lijkse jeugdhuisavonden en creatieve feestjes in uiteenlopende 
thema’s zetten ze deze maand ook de deuren open voor blok-
kende studenten en tonen ze zich sinds een tijdje ook als 
ATTENT jeugdhuis. ATTENT is een project van VAD (Vlaams 
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs), in samenwerking 
met jeugdhuizenkoepel Formaat vzw. Onder de noemer van een 
aantal Attenties of ATTENT-sterren kunnen jeugdhuizen tonen 
aan de buitenwereld dat ze aandacht besteden aan veiligheid en 
gezondheid. Jeugdhuis Bar 64 heeft 6 ATTENT-sterren behaald, 
door o.a. informatie ter beschikking te stellen over een aantal 
gezondheidsrisico’s, veilig verkeer etc. Daarnaast bieden ze 
gratis condooms en oordoppen aan aan hun bezoekers, voorzien 
ze een chill-out ruimte voor wie even op adem wil komen en 
promoten ze het “Samen uit, samen thuis”-principe. 
Sinds vorig jaar is het bestuur van Bar 64 terug aangedikt met 
een aantal enthousiaste jonge vrijwilligers. “Met hun komst heeft 
het jeugdhuis een nieuwe boost gekregen en dat vinden wij zeer 
waardevol voor Gooreind, en uiteraard ook voor de jonge vrijwil-
ligers zelf,” aldus schepen van Jeugd Kris Van Looveren (CD&V), 
“We proberen hen dan ook zoveel mogelijk te ondersteunen 
op verschillende vlakken en juichen hun nieuwe initiatieven 
toe.”  Eén van die nieuwe initiatieven is de blokruimte die het 
jeugdhuis nog tot eind deze maand inricht. Het jeugdhuis biedt 

zorgt tussendoor voor gezellige pauzes, af en toe met extra lek-
kere versnaperingen. Wie graag rustig studeert maar daar toch 
gezelschap bij wil, kan nog tot eind deze maand van maandag 
t.e.m. donderdag in Bar 64 terecht. Locatie: Theo Verellenlaan 
90, 2990 Wuustwezel

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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ABITARE BRASSCHAAT | Bredabaan 737 | Tel: 03 651 52 22

ABITARE GEEL | Puntstraat 2  | Tel: 014 588 222

15 & 16 juni // 10u - 18u 

STOCKVERKOOP IN BRASSCHAAT 

Adres stockverkoop, in het magazijn achter de winkel in Brasschaat 
Bredabaan 737 - 2930 Brasschaat

KORTINGEN TOT -70%
salons – kasten – tafels – stoelen – kasten – salontafels – fauteuils - tapijten –  
verlichting – decoratie – tuinmeubilair – glaswerk – poefs – tv-meubels –  
kussens – bijzettafels – plaids – consoles

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
enkele nieuwe hulpen

om ons team te versterken!
BAKKERIJ

Weekend werken, weekend thuis 
Nederlandstalig vereist

Meer info: 0475 311 804

WINKELMEISJE
VOLTIJDS

Wij zoeken voor 
onze vestiging in Kapellen:



parkbodeactueel

Mensen die elkaar helpen geven we een extra (financieel) duwtje in 
de rug. Zo ook voor zogenoemde mantelzorgers. Senioren die voor 
andere senioren zorgen, vrĳwilligers die als buddy een jongere die 
niet zelfredzaam is helpt bĳ z’n administratie of boodschappen…

Dag van de Mantelzorg

Doe de test! Ben ik een mantelzorger?
In de Parkbode die op 18 juni verschĳnt staat een test om dat na te gaan. 
De laatste edities van de Parkbode kan je ook nalezen via
www.brasschaat.be/actueel/brochures-en-infobladen 

Je kan als zorgbehoevende 
opnieuw een toelage voor mantel-
zorg aanvragen. Je kan tot 250 euro 
per jaar ontvangen als je voldoet 
aan een aantal voorwaarden. 
Die vind je terug op 
www.brasschaat.be of kan je 
nagaan via de dienst pensioenen 
en tegemoetkomingen.

Wie aan de voorwaarden 
voldoet, kan tot 250 euro per 

jaar ontvangen

Op de website en via genoemde 
dienst kan je het aanvraagformulier 
bekomen. Heb je nog vragen, 
aarzel niet en contacteer ons. 

Een goed startpunt om algemene 
info op te vragen is het pas 
opgerichte Vlaams Expertisepunt 
Mantelzorg. Dat vind je via 
www.expertisepuntmantelzorg.be

Meer weten? 
dienst pensioenen en 
tegemoetkomingen
T 03 650 2930
T 0800 90 320
info@brasschaat.be

leer zelf musiceren

De inschrĳfperiode is net gestart en loopt nog tot 29 juni. 
De tweede inschrĳfperiode start op 26 augustus en eindigt op 
30 september. Je bent welkom tĳdens 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? Schrĳf je dan nu in!

Meer weten? 
www.academiebrasschaat.be

gezocht: 
boekfietsvrĳwilligers

Je kiest samen met de klant boeken, cd’s, dvd’s… en 
zorgt voor het vervoer ervan tussen klant en hoofdbib. 
Een bibliotheekcollega begeleidt en ondersteunt je bĳ je 
werk. Geïnteresseerd?

De bib zoekt vrĳwilligers om met de elektrische 
boekfiets te rĳden naar klanten die moeilĳk te 

been zĳn en niet meer in de bib geraken. 

Meer weten? 
bibliotheek | info.bib@brasschaat.be | T 03 650 03 60
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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

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:

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

Dienstencentra Brasschaat
De burelen van de dienstencentra zijn gesloten op maandag 10 juni.
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 : nu ook op donderdag om 13u30 : ! nog slechts enkele plaatsen vrij
Di 11/06 om 09u30 : zentangle
Ma 17/06 om 14u : SMUL - ijs met verse aardbeien
Di 18/06 om 09.30 uur : Mandala

Do 20/06 om 09.30 uur: PC Club
Vrij 21/06 om 14.30 uur: ‘dag van de mantelzorger’ in nieuw gemeentehuis
Ma 24/06 om 14 uur : BINGO

Do 27/06 om 09 uur : patchwork
Vrij 28/06 om 10.15 uur : bezoek aan Chocolate Nation in Antwerpen
Di 23/07 om 09.30 uur : busreis Blankenberge ; eur 13/pp (enkel vervoer)
2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Di 11/06 vanaf 13u : naai- en breiatelier ‘Moeders voor Moeders’. Verschillende 
moeders komen bij elkaar, om te breien en te naaien (kinderquilts) voor deze 
organisatie. Indien ook jij graag een handje komt toesteken, dan ben je meer 
dan welkom.
Do 13/06 om 14u : BINGO
Za 15/06 om 14u: voordracht door Diabetesliga: ‘Hartaandoeningen bij diabetes” 
door Dr. D. Bresseleers. Deelname is gratis. Inschrijven verplicht via 0468 195 
095 of marc.meeus@telenet.be
Woe 19/6 om 14u : optreden van ‘Braccordeo’. Het accordeon ensemble van de 
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord zorgt voor een namiddag vol 
muzikale verwennerij.
Do 20/06 om 14u : smulnamiddag in ons cafetaria. Voor 2 euro kan je genieten 
van een ‘coupe ijs met vers fruit’. Op voorhand inschrijven aub.
Vrij 21/06 om 14.30 uur: ‘dag van de mantelzorger’ in nieuw gemeentehuis
Ma 24/6 om 14 uur: voordracht Jef: ‘A.L. Webber’. Schijf op voorhand in, dan 
ben je zeker van je plaats.
Noteer alvast 28/6 in je agenda. Vanaf 14 uur dansen we de zomer in met onze 
Fiësta Vesalius. We zorgen voor zomerse animo en veel dansplezier. Mis dit niet!

3) Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97 2930 BRASSCHAAT 
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

ze gerust mee.
Maandagochtend: Aquarel: Je kan nog aansluiten
Maandagnamiddag: 13.30 - 16 uur zangstonde: gratis (wij zoeken nog man-
nenstemmen)
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan sportoase 
(9.45 - 11.15). gratis

Van 3/6 tot half september: wandelzoektocht van Wijkwerking: brochures in 
Antverpia te bekomen
Opgelet: GEEN BINGO IN JUNI
Op dinsdagen 11 en 18 juni: geen tafeltennis

Vr 14/06: extra dag pedicure
Ma 17/06: 13.30 uur: naald en draad
Di 18/06: 13.30 uur: workshop: Google maps
Wo 19/06: digi spreekuur: reserveer een half uur vanaf 10 uur

We gaan nog eens op uitstap met een bus, richting Poperinge: 20 juni. 50 €
Vrij 21/06 om 14.30 uur: ‘dag van de mantelzorger’ in nieuw gemeentehuis

Di 02/07: 13 uur: demonstratie AED toestel

Vr 05/07: 11 juli-viering met optreden ‘De Tijd van Toen’
Vr 19/07: Busreis naar Knokke

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

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

Zoekt u een loodgieter? 
Bel Koen 03/663 60 79. 
Ook voor kleinigheden

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

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

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

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

EPC/Elektr.  keuring 
energie-EPC@telenet.be 
of 0475 606 404

Moto te koop gevraagd. 
0496/533 827 Dirk

Te koop: Citroën C1, 
100.000 km, 2006, 3 
cyl., 1.000cc, super eco-
nomisch, net gekeurd. 
€2.400. Tel. 0479/178 474

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

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

Te koop: Zilver en brons 
beeldjes, boeken. Tel. 
0486/037 097

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

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

Nu al inschrijven mét grote korting voor 
een najaarscursus in het Dakhuus!

Je kan na de grote vakantie meedoen met één van de bijna 
-

cacursussen volgen. Wie zichzelf eens lekker wil verwennen, 
kan dan weer kiezen voor een wellness-cursus massage en 
ontspanningstechnieken. Snelle beslissers krijgen tot 7 juli e.k. 
een mooie vroegkorting van 10 euro! Graag meer info? Neem 
een kijkje op www.dakhuus.org, bel naar 03/633 1 696 (ma en 
do 13.30-16.30u, wo 17.30-18u) of mail naar info@dakhuus.org 
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

MERKSEM
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

KAPELLEN
HEIDESTRAAT 108
Zeer mooie alleenst. villa met een grote tuin met zwmbd en 
poolhouse. Er is een ruime inkomhal, een zeer grote liv. met 
open haard en aansluitend bureelrmte, een volledig ingerichte 
luxe Dovy kkn met aansluitend een mooie veranda-leefr., een 
inger. bdkr met ligbad en douche en een inp. gar., tevens zijn 
er 3 slpks, een dressing en berging en strijkkmr en een sanit. 
rmte. Een echte aanrader en zeker binnen te bekijken! EPC: 416
€ 595.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT           TE HUURBRASSCHAAT           TE HUUR

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SINT-JOB IN ‘T GOOR

KAPELLEN

HOEVENEN

HOEVENEN

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

EKSTERLAAN 2
Gunstig gelegen appartement met 2 slaapkamers 
in klein gebouw nabij ‘Brasschaat-Golf’op kleine 
afstand van Centrum. Aangename rustige woon-
omgeving. EPC: 221

€ 695 + € 65 kosten

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

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

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

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

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

€ 185.000

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

MOLENSTRAAT 59
In het centrum van Hoevenen gelegen perfect in 
orde woning met 2 slaapkamers, living, open keuken 
met lichtkoepel, ingerichte badkamer, wasplaats en 
veranda. De woning heeft een grote, zonnige tuin 
met zwembad en tuinhuis. TIPTOP in orde! EPC: 459

€ 229.000

PLATANENLAAN 96 GLV
Volledig gerenoveerd gelijkvloersappartement 
gelegen in een rustige woonwijk nabij winkels, 
scholen en openbaar vervoer. Dit perfect onder-
houden eigendom beschikt over living met open 
keuken, praktische berging, gastentoilet met 
handenwasser, badkamer met inloopdouche, 2 
slaapkamers, terras van 5.8m² EPC: 219
€ 219.000

LAAGLAND 105
Bijzonder goed gelegen woning met 5 slpks en inpandige gar., 
met voor- en achtertuin. Alle comfort aanwezig. Recent zijn er 
nog een aantal vernieuwingen gebeurd waaronder inger. kkn 
en verwarmingsketel. Ideale ligging voor gezin met kinderen 
met enkel plaatselijk verkeer en dit op kleine afstand van het cen-
trum. Ook ideale woning voor ‘samengesteld’ gezin. Mog. bijgel. 
gar.-box bij te kopen mits meerprijs 20.000,- euro. EPC: 205
€ 369.000

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

AKKERSTRAAT 7
Mooi gerenoveerde woning met zij-ingang op een per-
ceel van 340 m² gelegen in een rustige woonwijk nabij 
het centrum. Dit instapkl. eigendom beschikt oa over 
een living van 38 m² met bureelruimte, ruime modern 
ingerichte keuken, badkamer met douche en ligbad, 
wasplaats en berging, 2 slpks en verzorgd aangelegde 
tuin van 144 m². De elektriciteit is conform. EPC: 670
€ 232.500

BRASSCHAAT

MERKSEM

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

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

KLOOSTERSTRAAT 94
Gunstig gelegen ruime halfopen bebouwing met 
4 slaapkamers, garage en tuin. Aangename 
ligging in centrum van Wuustwezel.De woning 
dient wel gerenoveerd te worden. Mooi project 
voor beginners. EPC: 584

€ 245.000

VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Onderhouden app. in aangenaam gebouw. Living ca. 50 m², 
volledig ingerichte eetkkn en bdkr, apart toilet en 3 ruime slpks, 
terrassen voor- en achteraan. Bouwjaar 1990. Opp. ca. 135 m². 
Recente renovaties; verwarmingsketel, ramen met hoogrend. 
begl., dak conform.EPC is nog van voor de renov. werken.
Gunstig gelegen in het centrum nabij winkels, scholen en openb. 
verv. Park van Brassch. en ‘Peerdsbos’ op kleine afst. EPC: 233
€ 298.500

STABROEK
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

(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
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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
BERGSTRAAT 40
Prachtig gerenoveerde halfopen woning met 3 
slapkamers en ruime tuin met zij- ingang. Aan-
gename ligging te ‘Brasschaat-Kaart’ in directe 
nabijheid van winkels, scholen en openbaar ver-
voer. Mooie afwerking en voorzien van alle modern 
comfort. Instapklaar. EPC: 178

€ 349.500
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

EKEREN
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
(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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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

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

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.
ESSEN: perceel grond met herbestemming ‘verblijfs-
recreatie’ naar ‘woongebied’:  Hazenpad 1 - 1.390 m² 
(grond + bungalow)

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)

25 jaar Dansstudio Pivolte werd onlangs gevierd met maar liefst 8 shows in de Sporthal Sportoase. 
Na tal van dansdemo's werd het tweede gedeelte van de show toepasselijk "celebration" genoemd. 
Professioneel ballet met live zang van Ronald Lee White. Het was dan ook een uniek gegeven: 
Werner Leysen (bezieler en drijvende kracht van Pivolte) kreeg in de beginjaren les van choreo-
graaf Ronald. Zonder inzet van bvb alle lesgevers, oudergroep, de werkgroep kledij, schmink en 
vele anderen voor en achter de schermen is zo'n productie onmogelijk. Het publiek was dan ook 
laaiend enthousiast en beloonde het hele team telkens met een staande ovatie. Niet vergeten 
dat Pivolte meermaals internationale prijzen weet binnen te halen. Celebration wordt trouwens 
nog eens overgedaan tijdens de 11 juli viering op de festivalweide rechts naast het Kasteel van 
Brasschaat. 2 Dagen later alweer een grote opdracht voor Pivolte: ballet met live begeleiding o.l.v. 
grootmeester Robert Groslot tijdens Klassiek in het Park op zaterdag 13 juli. (Foto’s: Pivolté)

25 JAAR DANSSTUDIO PIVOLTE
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Een assistentiewoning kopen of huren? 
Schrijf je nu in voor de kijkdag op 22 juni!
Beeld je een leven in waarin je 

 
In Prins Kavelhof word je ’s ochtends wakker 
in het groen, op een prachtig domein waar 
je in alle rust kan wonen. 

, omringd 

de buitenwereld en met toegang tot een 
waaier van leuke activiteiten. Hier geniet je 
van het leven.

We voorzien sessies om 
10u    13u
11u    14u

Inschrijven kan via
 www.prinskavelhof.be

assistentiewoningen
Brasschaat

Waar het leven écht begint

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Voor plaatsen aluminium ramen/deuren 
incl. beglazing.

Je werkt in ploegen van 2 à 3 monteurs.

CONTACT

Tel. 03/666 61 44
Mail: info@acobo.be

ACOBO NV, Helleven 20, 2920 Kalmthout

Wij zoeken

BOUWVAKKERS
M/V
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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

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas

 in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon

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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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:

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 

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

Te koop gevr.: Schilde-
rijen, spullen van zolder, 

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: be-
zetting, gyproc, betege-
len, parket, schilderen, 
afbraakwerk, Nederlands-

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

AANKOOP VAN ALLE 
WAGENS, met of zonder 

-
-

Te koop:

-

Te huur: 
-

Ontruimingen van huis, 

I’m looking for work! -
aning and ironing, I speak 

Alle metsel- beton - chape 
bezetting - riolering - plas-
tiek en dakwerken
 vloeren - tegels - schou-

Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57

0475/98 16 67
www.verbouwingenbenbogaerts.be

BELASTINGBRIEF !!!
Belastingadviseur

komt bij u thuis

Te koop: instapklare half-
open eengezinswoning 

Details woning te be-
zichtigen op immoweb 

Jou kapster aan huis! 

K.F.C. Brasschaat
Het seizoen van onze U6 zit 
erop voor dit voetbaljaar, op 
naar de U7 mannekes in het 
jaar 2019-2020. Als afsluiter 
hadden we nog een tornooi 
in Zandvliet op 26 mei. 
Onze mannekes hebben 
allemaals goed gespeeld. 
Dank u voor het afgesloten 
seizoen kameraadjes, van-
wege Frans en uw ouders
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(vv,wp,gmo,gvkr)

KAPELLENBOS

Top perceel villagrond 
ca. 4.490m², volledige ZUID-

oriëntatie met zeer 
gunstige bouwvoorschriften.

 
ABSOLUTE TOPLIGGING!

€ 460.000,-

TOPPER TE KOOP

1975-2019

K
w

aliteit in vastgoed!

44 jaar GROUP B

Info via welkom@groupb.be of tel. 03/647 33 03 

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Volwassenenatelier ’t Kratje vzw Gooreind  organiseert
“Kunstige en Creatieve Open-Art Shop en Ambachtenmarkt”

Naar jaarlijkse traditie wordt, op  22 & 23 juni 2019, het “Opendeurweekend van Volwassenenatelier ’t Kratje 
vzw” georganiseerd. Wegens het succes van voorgaande jaren willen we dit herhalen met een “Kunstige en 

Bredabaan 497a
Wuustwezel
03 361 04 05
www.optiva.be
Uw lokale makelaar die garant staat 
voor een correcte service en per-
soonlijke begeleiding van uw dossier!

BRASSCHAAT

WUUSTWEZEL

WUUSTWEZELGOOREIND

Gerenoveerde laagbouwwoning op 
2.495m² met 4 slpks, bdk, ing. kkn, ruim 
bureel, living met OH, zolder, kelder, ga-
rage/berging (96m²), terras en tuin. EPC 
339. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.€ 447.000

Zeer ruim duplex-appartement 
(250m²) te koop in dit prachtige 
nieuwbouwproject, gelegen op 
toplocatie! Afwerking volledig naar 
keuze van de koper.     € 449.000

BRASSCHAAT

Bouwgrond van 1.669m² op een 
commerciële toplocatie! Breedte 
perceel = 30m. Verdere info en 
bouwvoorschriften te verkrijgen op 
kantoor.    € 625.000

Nieuwbouwproject van 9 app. met 1 
tot 3 slpks, lift, terras en/of tuin, onder-
grondse parking, zonnepanelen, afwer-
king naar keuze van de koper! E-peil 45.
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.    v.a. € 189.733

BRASSCHAAT

MERKSEM

Centraal gelegen appartement op 
3e V (lift) met woonkamer, ing. kkn, 
bdk, 2 slpks, berging, terras en gara-
gebox. EPC 244. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, 
Gvv.    € 173.000

Laatste 2 appartementen in dit pro-
ject in het centrum. Lift, 2 slpks, ter-
ras, kelderberging, autostaanplaats. 
Afwerking naar keuze van de koper! 
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv. € 299.000

WUUSTWEZEL

Woning in centrum op 684m² met 
living, kkn, bdk, berging, 4 slpks, kel-
der, garage, terras en tuin. EPC 606. 
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 285.000

SCHOTEN

Ideale starterswoning op 106m² met 
woonkamer, keuken, bijkeuken, 
badkamer, 2 slaapkamers, kelder en 
tuin. EPC 369. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, 
Gvv.    € 219.000

Villa met ruim bijgebouw op 2.160m², 
geschikt voor vrij beroep, woning 
met 4 slpks, zolder, kelder, tuin met 
zwembad, zonnepanelen. EPC 182. 
Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv. € 785.000

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.OPTIVA.BE

UW PAND HIER?

Contacteer ons
voor een

gratis schatting!



Brasschaatse Film,     Nr. 24,     12-6-2019  22

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

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

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

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

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Dit schooljaar werd de speelplaats van onze lagere school ver-
nieuwd. Het voetbalveld in rode klinkers geeft onze kinderen 
duidelijk aan tot waar de bal mag komen. Minstens even groot 
als de ruimte voor voetbal is de groene ruimte. Een grasveld 
met paadjes, omgeven door hagen nodigt onze leerlingen uit 
tot rust en ontspanning tijdens de pauzes. Picknicktafels staan 
verspreid, een grote ronde zitmodule nodigt uit tot zitten, liggen, 
springen en balanceren, tot samen babbelen en spelen. Tijdens 
het schoolfeest maakten vele ouders, grootouders en andere 
familieleden kennis met deze aangename ruimte op onze speel-
plaats. Ze waren verwonderd over de gezellige sfeer en waan-
den zich in een parkomgeving. Het mooie weer deed er nog een 
schepje gezelligheid bovenop.

GENIETEN IN HET GROEN IN 
MATER DEI DRIEHOEK

ZANDSTRALEN 
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Wandel gratis mee met een natuurgids.
16 juni 2019 - 10 uur - domein Franciscanessen

Volg een natuurgids van VMPA op pad doorheen het park Francis-
canessen van Kempens Landschap. Tijdens de wandeling wordt er 
aandacht besteed aan zowel het religieuze en wereldlijk erfgoed als 
aan de natuurwaarden en het natuurbeheer in het domein. De kloos-
tergebouwen zijn omringd door een patchwork van dreven, weilanden 
en bossen. Langs de dreven staan infoborden met het verhaal van de 
zusters en het domein. Her en der stuit je op religieuze beelden. Opval-
lend in het park is de romantische Engelse landschapstijl. De dreven 
en paadjes zijn meestal afgeboord met grote bomen, steeds van een 
verschillende soort, maar ook met struikgewas, meestal rododendron. 
De binnengebieden tussen de dreven zijn open gebied met weilanden 
en grasvelden of boomgaard. Hoe de natuurwaarden van het domein 
worden verhoogd door een intensief herstelbeheer. Het aanduiden van 
te kappen bomen, het belang van de toekomstbomen, de aanplant 
van nieuw plantsoen door kloempen i.p.v. een bomenakker, het komt 
allemaal ter sprake. De wandeling duurt ongeveer twee uur. De route 
is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Trek stevige schoenen aan 
en voorzie gepaste kledij (ook bij licht regenweer gaat de wandeling 
door). Inschrijven is niet nodig, de gids verwacht je iets voor 10:00 uur 
aan de ingang van de hoofddreef op de parking aan de Bredabaan 
737 te Wuustwezel. In samenwerking met Kempens Landschap.
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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

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

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

‘Ik neem je mee’ naar Rome, Parijs en TDBT Brasschaat. Popu-
laire Nederlander Gers Pardoel headliner op 7e The Day Before 
Tomorrow. Met Gers Pardoel heeft The Day Before Tomorrow 
de gedroomde headliner van formaat te pakken. 18 juli blaast 
het unieke openluchtfestival weer verzamelen in het prachtige 
Park van Brasschaat. En dat al voor de 7e keer. Verspreid over 
4 stages – waaronder ook een Silent Disco – laat The Day Be-
fore Tomorrow meer dan 25 dj’s en artiesten aanrukken. Onder 
hen heel wat populaire hitsensaties zoals de Nederlandse rap-
per Bizzey, Average Rob x Omdat Het Kan Soundsystem van 
het programma Boitlyfe op Studio Brussel en bekende koppen 
zoals Kobe Ilsen vs Viktor Verhulst aangevuld met vele lokale 
talenten. De voorbije jaren overschreed The Day Before Tomor-
row steeds makkelijk de kaap van 10.000 bezoekers. Heel wat 
terreinherschikkingen later heeft het open air festival stilaan ook 
zijn vaste vorm gevonden tussen de eeuwenoude Brasschaatse 
boompartijen. De grote mainstage met vippodium staat centraal 
in het midden van het park. De Desperados House & Techno 
Stage ligt verdoken in een grote tent achteraan het terrein. La 
Terrazza hosted by The Villa wordt geïntegreerd aan de achter-
zijde van het kasteel én de silent disco-stage ligt verdoken in het 
struikgewas, speciaal voor de ‘stille genieters’. De hoofdingang 
situeert zich, na de vuurdoop in 2018, opnieuw met zicht op het 
mooie Kasteel Van Brasschaat. Met Bizzey, maar vooral dus met 
Gers Pardoel kan TDBT net als vorige jaren (Lil’ Kleine, Kraantje 
Pappie, Sevn ‘Patsergedrag’ Alias…) uitpakken met één van de 
grootste hitsensaties van bij onze Noorderburen. Gers Pardoel 
scoorde in de charts met nummers als ‘Broodje Bakpao’, ‘Ba-
gagedrager’, ‘Ik neem je mee’ (naar Londen of Parijs) en ‘Lou-
ise’. Bovendien is hij niet meer weg te slaan op de Belgische en 
Nederlandse televisie, wat zijn populariteit behoorlijk de hoogte 
induwde. “We verwachten enorm veel van het optreden van Gers 
Pardoel”, zegt Marc Reijntjes van The Day Before Tomorrow. “Dit 
is voor TDBT werkelijk de ideale act. En niet enkel voor het jonge 
volkje. Gers krijgt met zijn hits zonder enig probleem heel het 
park mee aan het zingen en bewegen. We blijven met veel grote 
en originele namen sowieso een erg breed publiek aanspreken 
en met tickets tegen 20€ in voorverkoop houden we het allemaal 
zeer toegankelijk qua prijs.” 
Info & tickets: https://www.thedaybeforetomorrow.be/
Volledige line up: Mane stage: Gers Pardoel, Bizzey, Yung Felix, 
Average Rob x Omdat Het Kan, Soundsystem, DJ F.R.A.N.K, 
Dave Lambert, Michael Amani, 5NAPBACK, DJ FlowChief, 
Knightriders. Desperados House & Techno Stage: Nico Morano, 
Maxim Lany, Niels Feijen, Nick Bril, KAISERR, SEBA, Soulcity
The Villa - Antwerp Terrazza: Kobe Ilsen en Viktor Verhulst, DJ 
F.R.A.N.K, Lester Williams, Zoey Hasselbank, DJ REBEL, NICK 
DILLINGER, FUNKTASTIX, Cooper
Stille Disco: Kanaal 1: silent disco-team uit Nederland! Kanaal 
2: RADS met DJ Team Gomoris, DJ-Team Focking Nice, Tobi 
Trekhaak, Lauralicious. Kanaal 3: Dj Kobalt, Miami Nice, DJ XO

THE DAY BEFORE TOMORROW ‘19

FONOPLATEN. 

STB Triatlon
Doe eens een trialonneke. Je bent 
minstens 10 jaar? Je zwemt vlotjes 

En loopt met plezier 1600m? Dan 
doe je met ons op zondag 30 juni 
toch gewoon een triatlonneke, 
zeker? Just for the fun! Schrijf 
snel in op www.triatlonbrasschaat.
be of mail inschrijvingen@triatlon-
brasschaat.be

Gebed aan het H. Hart: 

d  

Kaartlegger 
voorspelt toekomst. 

G e z o c h t :  

Vrouw zoek werk,

Te koop: 

Ik zoek schoonmaak-
werk, 

ROSIBATCONSTRUCT

0465/213 985

Slagerij
RIJMENANTS

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS

STUDENTEN

KLEIN EN GROOT 
RENOVATIEWERK
Interieur, exterieur, 

0496/781 768
zibi.arte@gmail.com

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

tuinaannemer

Scheren van hagen
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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

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

WĲ  WERVEN AAN: ERVAREN FĲ NSCHILDERS, TOFFE COLLEGA’S. 0478/264 871 Zomer start bruisend in ’s-Gravenwezel 
tijdens kermisweekend 22 & 23 juni

Naar jaarlijkse traditie zetten Wezelse verenigingen dan diverse 
activiteiten op poten om er een groot feestweekend van te maken. 
Zaterdag 22 juni: DORPSDAG - ‘Wezel Zomert’ De aftrap van het 
feestweekend wordt gegeven met de Dorpsdag, het gezellige 
evenement waar vele bezoekers uit ’s-Gravenwezel, Schilde en 
de ruimere omgeving ieder jaar weer naar uitkijken. Naast ‘zomers’ 
zijn de kernwoorden van de Dorpsdag ‘sfeer’ en ‘ambiance’. Dit re-

“Wij blijven inzetten op nieuwe en verrassende activiteiten. En we 
zetten ons er volop voor in om iedereen te betrekken bij ons event. 
Daarom zijn wij blij dat er dit jaar ook weer nieuwe namen kiezen 
voor een aanwezigheid op de Dorpsdag. Dit maakt dat wij met de 
Dorpsdag 2019 opnieuw een mooie mix van lokale ondernemers, 
handelaars, verenigingen en lokale talenten in de kijker kunnen 
plaatsen; en daar doen we het tenslotte voor,” zegt Bart Lauryssen 
van het organiserende Dorpscomité van ’s-Gravenwezel. Rode 
draad doorheen de Dorpsdag is de feestmarkt, waarop lokale 
handelaars uit de Wijnegemsteenweg en de Kerkstraat, maar ook 
van daarbuiten, de troeven van hun aanbod tonen. En ook diverse 
lokale verenigingen zetten hun beste beentje voor om hun werking 
in de kijker te zetten van het ruime publiek. Daarnaast zijn er de 
diverse andere activiteiten en attracties die de Dorpsdag verder 
kleuren. Zo zijn er muzikale optredens van onder meer Endless 
Road en Time-Out; en ook muzikanten van zowel Koninklijke Har-
monie Takjes worden Boomen als Harmonieorkest Vrije Verenigde 
Vrienden uit Schilde zullen voor sfeervolle en zomerse klanken 
zorgen. Over het ganse event, dat zich uitspreidt over de Kerk-
straat en de Wijnegemsteenweg, zullen diverse verrassingsacts 
hun opwachting maken, en ook lokaal schrijftalent zal aanwezig 
zijn.Na het succes van vorig jaar vindt dit jaar ook opnieuw de 
Dorpsdag-modeshow plaats, waarop professionele mannequins 
het unieke aanbod van diverse fashionzaken in de kijker zetten, 
met bijzondere aandacht voor de zaken uit de eigen gemeente. 
Tijdens al deze bedrijvigheid wordt er ook aan de allerkleinsten 
gedacht, want naast de kermis op het Lodewijk De Vochtplein is 
er over het ganse evenement allerhande kinderanimatie voorzien. 
De Dorpsdag start om 17u en krijgt om 23u een feestelijke apothe-
ose met een spetterend vuurwerk. Onmiddellijk daarna start het 
‘sGRAVENbal’, een sfeervolle afterparty, met DJ Kurt Verheyen 
(bekend van o.m. Rio en Moose Bar) achter de draaitafel. Place 
to party is de feestzaal van het Dorpshuis, Kerkstraat 24, waar 
er dus nog een tijdje kan worden doorgefeest. De toegang is 
GRATIS. Meer info: https://www.facebook.com/dcwezel Zondag 
23 juni: WIELERWEDSTRIJD Wielerfans komen aan hun trek-
ken tijdens de 66ste wielerwedstrijd voor Eliterenners zonder 
contract en Beloften Cycling Vlaanderen. Vertrek: 15u Afstand: 
112 km (28 ronden) Omloop: Kerkstraat, Moerstraat, de Dreef van 
Zonnebos, Sint-Jobsteenweg, Kerkstraat Koersformaliteiten en 
vertrek/aankomst: Café Hof van Wezel, Kerkstraat 34 De toegang 
is GRATIS. Meer info: www.kwacwezelsportief.be  Van zaterdag 
22 t/m dinsdag 25 juni: KERMIS Vier dagen lang zijn er diverse 
attracties tijdens de kermis op het Lodewijk De Vochtplein.

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

 

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
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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

ERIKADREEF 14
2900 SCHOTEN

-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

TE KOOP

wij hebben in deze regio’s ook verschillende appartementen en woningen te huur – neem zeker een kijkje op onze website

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

BRASSCHAAT MtH Instapkl. 
landhuis met uitbreidingsmog. op ca 
643m² met oa 3à4 slpks, wnkr, lfkkn, 
bdk, gar, tuinh., mooie tuin, bergzol-
der. EPC 312. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 375.000

BRASSCHAAT MtH volledig 
ingericht appartement nabij centrum 
met lift, rolluiken etc en oa 2 slpks, 
woonk met open keuken, zonneter-
ras,… EPC 203. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 249.500

BRASSCHAAT MtH bouwgrond 
in rustige straat nabij centrum op 
1800m², straatbr. 24m geschikt voor 
open bebouwing. Bouwvoorschrif-
ten op kantoor. vg,wg,gmo,vv,gvkr

€ 340.000

BRASSCHAAT Mariaburg instap-
kl. bel-étage woning in centrum Ma-
riaburg met wnkr, ingerichte kkn, ter-
ras, gar, 2 slpks + dressing, badk,… 
EPC308. vg,wg,gmo,gvv,gvkr

€ 265.000

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.

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

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

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):

15-16/06 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

15-16/06 Slegers Cathy 0476/467 337

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  

MAANDAG    10
DINSDAG    11
WOENSDAG  12
DONDERDAG   13
VRIJDAG      14
ZATERDAG    15

Ophaling huisvuil mei/juni

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Ophaling huisvuil juni

GFT

MAANDAG   16
DINSDAG   17
WOENSDAG  18
DONDERDAG   19
VRIJDAG     20
ZATERDAG     21

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

GEEN OPHALING
OP MAANDAG 10 MEI
OPHALING HUISVUIL

VERSCHUIVD NAAR 14/6 
(RECYCLAGEPARK 10/6 

GESLOTEN)

Christophe werkt met een uitvaartverzekering die
geen medische vragenlijst oplegt.
Deze uitvaartverzekering is tevens de goedkoopste
op de markt. Vraag meer informatie aan Christophe.
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

Te  k o o p :  Z u i d  F r . 
app. 30m² vlakbij win-
kels, resto’s en strand. 
Zeer goed bereikbaar. 
0475/963 757

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

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

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

Te huur: gerenoveerd ap-
partement 1ev te Schoten, 
Ridder Karel v Praetstraat 
27, 3slk, living, kk, bk, wc, 
veiligheidsdeur, gvl: inpan-
dige autostnplts, berging, 
gem wasplts en tuin. Epc 
261, € 755 gem kost € 40. 
Contact : 0476 231 276

Ik zoek werk: poetsen, 
strijken, restaurant, tuin, 
enz. 0489 636 583

Alle renov. werken lami-
naat, schilderen, plamu-
ren. 0487/357 145

Flexi-Job, part-time 
kamermeisje/jongen
voor hotel Dennenhof, 

gemotiveerd, ervaring
poetsen. Contacteer via 
housekeeping@dennen
hof.valk.com

Last van ratten in je huis 
of tuin ? Wij helpen je van 
je probleem af . Voor meer 
info : 0473 518 031

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
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BEVEILIGING IS 
BELANGRIJK VOOR 

IEDEREEN!

Echte inbrekers maken natuurlijk exact dezelfde overweging. Geen 
enkele villa, appartement of rijhuis is heilig voor deze professionals. 
Statistieken bewijzen dat ze met gemak tot de tweede of zelfs derde 
verdieping geraken, zonder (brand)ladder.

Wim Staessens, zaakvoerder van Taki, beveiligingsspecialist in 
Brasschaat, hoort vaak van mensen dat er bij hen toch niets te stelen 
valt. Dat klopt niet helemaal! Er zit waarschijnlijk wel een briefje van 
50 euro in je portemonnee. Of er ligt een juweel dat nog van je oma 
was in je nachtkastje. Als inbrekers een paar keer per dag inbreken 
in particuliere woningen of bedrijven, dan halen ze met gemak een 
mooie buit binnen.

Beveiliging is daarom belangrijk voor iedereen! Eens je inbrekers op 
bezoek hebt gehad, is je veiligheidsgevoel weg voor een lange tijd. 
De inbrekers hebben in je privé gezeten, in de kinderkamers. En weg 
is weg, dat juweel met grote emotionele waarde, of de spaarcenten. 
En dan is er nog de schade die inbrekers aanbrengen aan ramen en 
deuren en de bende die ze achterlaten. Inbrekers trekken al je kasten 
leeg, te beginnen in de slaapkamer en dressing.

Privé is privé, en dat bescherm je in eerste instantie met raam- en 
deurbeveiliging. Daar kunnen de vakmannen van Taki je bij helpen! 

Je woning of bedrijf beveiligen is een investering. Maar, een betere 
beveiliging zorgt ervoor dat inbrekers niet aan je spullen komen. 
Privé blijft privé. Net dat veiligheidsgevoel is onbetaalbaar. En door je 
huis van een professionele beveiliging te voorzien, bekom je ook een 
korting op je woonpolis.

Stel, je bent je huissleutels verloren. Daar sta je 
dan, voor je eigen voordeur. Hoe zou je in je eigen 
huis ‘inbreken’? Langs welk raam of welke deur ge-
raak je binnen? Het keldergat misschien? De kan-
telpoort van de garage? Het slaapkamerraam op 
kiepstand? Of gewoon een stevige duw tegen de 
voordeur die nog een verouderd slot heeft?

Advies nodig? 

Loop even binnen op 
de Bredabaan 340 in 
Brasschaat of contacteer 
Wim Staessens op 
03 646 13 78 voor een 
afspraak bij je thuis.
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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- 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

AARSCHOT | BALEN | EKEREN | GOUVY | LOUVAIN-LA-NEUVE | NANINNE | NINOVE 
OLEN | SAINT-GEORGES | SINT-KATELIJNE-WAVER | TOURNAI  | ZWIJNDRECHT

Walter Van Gastel by Oh’Green Ekeren - Kapelsesteenweg 511-517, 2180 Ekeren

www.ohgreen.be

STUNTPROMO!! 
GERMINI BOEKET

SLECHTS 1299

by

Actie geldig van 10/06 t.e.m. 16/06

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

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


