VO O R D E BA R B E CU E LI E FH E B B E R
van hobbyist tot fanaat,
voor elk wat wils

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

Gasbarbecues, houtskoolbarbecues,
elektrische barbecues en rookovens!

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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www.rijmenants.be
Rijmenants Wuustwezel - Kruisweg 79 - 03 669 60 24
Rijmenants Massenhoven - Liersebaan 121 - 03 484 44 84

GRATIS
SCHATTING
Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

Art & Design

KO M S
G
LAN

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 10-17 u.

!

NIEUWE BURDA-PATRONEN

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat
Open : Di t/m Za
van 10u tot 18u
Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

Wij maken er
iets moois van!
*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera
$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

Bredabaan 1003
2930 Brasschaat
Tel. 03 633 09 88
info@o-j-h.be
www.o-j-h.be

Wegens einde handelshuur

TOTALE UITVERKOOP
UURWERKEN & JUWELEN

tot -50%
"--ÊUÊ  Ê",-ÊUÊ  - ÊUÊ/--"/
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Alleen in Shopping Promenade.
De winkel in Donk Patio blijft open.
*Vraag naar onze voorwaarden in de winkel, niet cumuleerbaar met andere acties

SHOPPING PROMENADE KAPELLEN
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INSTALLATEUR

sanitair - verwarming
ventilatie - groene energie

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

Klaar terwijl U wacht

Op zoek naar

LEUKEmetCOLLEGA’S
ervaring.
Contact: 0495/57.63.41
info@gevaert-bvba.be • www.gevaert-bvba.be

Gratis offerte aanvraag.

potgrondfabrikant • compost •
molmmest • champignonmest •
boomschors • turf •
stalmest •

zwarte grond •
bigbags • bielzen •
dolomiet • ....

www.meeussen.be
Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31
ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn
Rijbewijs met L ???

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

L

Gebit
gebroken?

INFO: 0496/70.80.80

Gyproc
Renovatie
Herstellingen
Keukens
Binnendeuren
Laminaat
Omkastingen

Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

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

Met garantie

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

COBRA GAAT NAAR SPANJE
EEN WERVELEND CONCERT

Op 8 en 9 mei nam de Conceptband Brasschaat in Theater Hemelhoeve het publiek mee op hun concertreis door Spanje. Don
Calderone en zijn knappe dochters mochten dit Brasschaats
Harmonieorkest verwelkomen op hun landgoed in het Spaanse
dorpje "Los Hermanas" voor een unieke muzikale ervaring. Een
prachtig geïllustreerd reisverhaal van en door het orkest , voor 2
goed gevulde zalen, verpakt in een indrukwekkende voorstelling,
met romantiek, humor en natuurlijk muzikaal mooi afgewerkt.
Voor zij dit dit gemist hebben, op 21 december is uw volgende
kans! alle info en een uitgebreide fotoreportage op: www.cobravzw.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
tel 0497/67.69.31
info@dedriehoekjes.be

www.dedriehoekjes.be
facebook.com/dedriehoekjes
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Nieuw bij

30 AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

BRASSCHAATSE WIJKEN
SPELEN PETANQUE

De wijken Kaart, Mariaburg, Centrum, Vriesdonk, Bethanië, Mariater-Heide en Driehoek kampen tegen elkaar tijdens het jaarlijkse
petanquetornooi op zondag 7 juli. Dit interwijken petanquetornooi
wordt georganiseerd op de velden van Petanque Club Hemelhof in het gemeentepark van Brasschaat om 13u30. Elke ploeg
bestaat uit 3 personen en iedereen kan een ploeg aanmelden.
Inschrijven kan vóór 21 juni bij de wijkverantwoordelijke of bij
Mon Gruythuysen. Iedere winnende ploeg van een wijk ontvangt
een mooie trofee. Het is een gezellige dag voor alle deelnemers!
Meer info en inschrijvingen:
Sportdienst Brasschaat, T 03 650 03 30, sport@brasschaat.be

Bredabaan 225 - Brasschaat
Open woe - za: 10u-18u

Gevraagd
FLEXI-JOBBERS
STUDENTEN
m/v - zat. en/of zo.

Slagerij

RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

NIEUW

t de

in ons

imen
assort

se
y Mou
Micke ast
koelk

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

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
KLEIN EN GROOT
RENOVATIEWERK
Interieur, exterieur,
bezetten, gyproc,
isolatie, tegels,
elektriciteit,
schilderen,
ramen, deuren,
speciale projecten.

0496/781 768

zibi.arte@gmail.com

Shop 24/7 op

Nu

0%

instapkosten*

Wist je dat ook jij
een persoonlijke
beleggingsadviseur
hebt?
Kennismaken?
Kom gerust eens langs.

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
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
Zie ook www.argenta.be
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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
Creatieve Open-Art Shop en Ambachtenmarkt”. Hiervoor bieden we ruimte
aan mensen buiten onze vereniging om op een standje hun ding aan het
publiek te presenteren. De markt gaat door aan het Vormingscentrum,
Gasthuisstraat 7, Gooreind-Wuustwezel op zondag 23 juni van 11 tot 17u.
De voorinschrijving bedraagt € 30, waarvan 20 € waarborg die u wordt
WHUXJEHWDDOGDOVXKHWWHUUHLQRSJHUXLPGYHUODDWQDDÀRRSYDQGH2SHQ$UW
shop. U krijgt ook 2 consumptiebonnetjes. Opstellen vanaf 9.30u., auto’s
enkel toegelaten op het terrein om te lossen en te laden. Om 16u. sluiten
we de markt en breekt de standplaats af, geeft onze medewerkers door
dat alles is opgeruimd, en ontvangt u uw waarborg terug. Voor vragen
kan u terecht via mail hermano-jr@skynet.be (tot de avond voordien)
of op GSM 0499/39.22.33 ( de dag zelf) of via atelier@kratje.be. We
vragen om vooraf in te schrijven via onze website www.kratje.be met als
cursus: “Open-art shop” en vermelding wat u verkoopt en te betalen op
rekening BE11 7331 6109 9448 van Volwassenenatelier ‘t KRATJE vzw.
Bij overschrijving noteert u uw naam, Open Art Shop en wat u verkoopt.

Hoge Akkersbloei vzw
organiseert grote garageverkoop

Voor leden en niet-leden
Wijk Kaart Brasschaat. Zondag
23 juni 2019 van 8 h 30 tot 16
h 00 Deelname is gratis. Zet
je spullen te koop in je garage
en/of op je oprit. (enkel op privéterrein) Gelieve je wel in te
schrijven voor 16/06/2018 via
email: sandyvanbladel@yahoo.
com telefonisch: 0477/232707
of 03/3663108 (enkel ‘s avonds
of in het weekend) Bezoekers
kunnen lijst met deelnemers
afhalen aan startpunt (Middelkaart 9) Bekijk ook onze
aankondiging op de website:
www.vlo-rommelmarkt.eu



Gezocht Poetsvrouw
 X SHU ZHHN 1/WDOLJ
liefst op vrijdag, omgeving Dennehof te Brasschaat goede verloning inl


ROSIBATCONSTRUCT

Crepiebezetting,
gyproc, gevelschilderen.
Ervaring & ref.


Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Co
%UHGDEDDQ  %UDV
VFKDDW

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

504WH 24 KG

INCLUSIEF

Hydraulische
remmen

HUIS LIPPENS
)LHWVHQ%URP¿HWVHQ0RWR¶V
Alle herstellingen • Depannage

Hoogboomsteenweg 37
2930 Brasschaat • Tel. 03 651 48 54
€ 1999

€ 1699

B-READY

€ 2199

€ 1999

B-ONROAD

WIE ECHT VERGELIJKT, FIETST MET EEN ...



Te koop: Fiets in orde vr ne werken, binnen de week
M PHLVMH RI NO GDPH uitgevoerd. Erk. vakman,
MDDUHUY
¼7HO



0475 489 131

Te huur: Brass. C. in rust.
JHEDSSH9OLIWVOSN
 WRLO ]RQWHU 'RQNVHVW
7

Te koop: Combioven
:KLUOSRRO SRWN 7HO


Te huur: Gooreind, Wie]HOR E H YHUGLHS YHU
nieuwd appartement, in
rustige groene omgeving,
 VOSNV HQ JDUDJH 9ULM 
RNWREHU7HO


CURSUSSEN VOOR KIDS EN JONGEREN IN DE ZOMERVAKANTIE

0475/259 545
of 0472/233 044

€ 2299

418WH 22,5 KG



In augustus biedt DAKHUUS cursussen aan voor kids en jongeren van 11 tot 18 jaar.
In de week van 26 augustus is er een cursus dactylo gepland voor 11 tot 14 jarigen. In diezelfde
week start de cursus assertiviteit voor 15 tot 18 jarigen. Graag meer info? Neem een kijkje op
www.dakhuus.org, bel naar 03/633 16 96 (ma en do, 13.30-16.30u, woe 17.00-18.30u) of mail naar
info@dakhuus.org

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

€ 2499

€ 1799

Afbreken voor uw garage, betonnen hok. Gratis
RႇHUWH

Huis te koop: Lage Kaart
VOSNVEDGNVWXGLRJD
rage. Nu verlaagde prijs.
Te huur: $SSVOSN9HOG ¼ 7HO 
VWUDDW  YULM  *VP 


Alle pleisterwerken, klei-

Gewoon bellen!!

Voor al uw tuinwerken

€ 1999

0465/213 985



Uw tuinonderhoud

S-MOTIVE DI2 + MAGURA HS11

Te huur: Gr. gemeub.
mod. studio Schoten C.
¼

ZORGELOOS UW
WONING LATEN
LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER

Wij ruimen uw groenafval op met container.


S-MOTIVE SPORT





GEZOCHT: Lieve dame
voor opvang na school van
 NLQGHUHQ YDQ M HQ M
Afhalen van school, eten
klaarmaken, huiswerk.
Drie dagen per week.
Regio Brasschaat. Goede bereikbaarheid met
RSHQEDDU YHUYRHU 7HO
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Volwassenenatelier ’t Kratje organiseert
“Kunstige en Creatieve Open-Art Shop en Ambachtenmarkt”

MET 2 IS ALLES
ZOVEEL LEUKER!
Actieve, leuke
m/v vinden hier
nieuwe liefde

Grootste bureau
in de regio

+32 474 263 751

www.b-loved.com

Zetelgarnierderij

KEMPENAERS J.
Herbekleden van
zetels, stoelen,
kussens, enz.
Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09
www.zetelgarnierderijkempenaers.be

JUWELIER YOLANDE VIERT DIT
JAAR HAAR 50 JARIG BESTAAN!

Reeds 50 jaar zijn wij een vaste waarde voor juwelen en uurwerken op de Bredabaan te Merksem. Onze zaak opende haar
deuren in 1969 tijdens het Pinksterweekend. 5 jaar geleden openden we een tweede zaak te Brasschaat (ook tijdens het pinksterweekend -in het voormalig pand van de Zoete inval.) Dochter
Christine nam in 2006 de zaak over van mama Justine. Justine is
ook nog steeds actief in de zaak. De voorbije jaren zijn de trends
qua juwelen en uurwerken ontzettend veranderd, dat zie je dan
ook in ons assortiment, zo kunnen onze klanten genieten van de
allerlaatste nieuwigheden.
Een juweel blijft nog altijd een mooi geschenk om te geven of te
krijgen. Want, een juweel heeft vaak een emotionele betekenis
of herinnert ons aan een speciale gelegenheid. Bovendien maakt
een goed gekozen juweel of uurwerk je outfit af. Ons motto is en
blijft een juwelierszaak te zijn voor iedereen. Zoek je een geschikt
geschenk, heb je een juweeltje of uurwerk dat hersteld moet worden, voor dit alles staan wij dagelijks voor je klaar. Ook de traditionele juwelen en uurwerken behoren nog steeds tot ons gamma.
Wij hebben een jarenlange expertise op dit gebied.
Naast onze twee fysieke winkels kan je ook steeds terecht op
onze webshop. Hier kan je in vertrouwen je online bestellingen
thuis of in de winkel laten leveren.

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM
TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65
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Te koop: Caravan Adria
typ 390. Prijs overeen te
komen. 03/653 48 18



Wij zijn op zoek naar een:

z¥áFèࡹòþFè
Anubis Care is een familiare groothandel voor de
professionele schoonheidsspecialiste, podologe, pedicure,
spa hotels en andere verzorgende beroepen.
Voor ons gedreven team zoeken wij een enthousiaste collega die
20 uur per week ondersteuning kan bieden bij het inpakken van
onze cosmetica-pakketten, gebruikmakend van een computer.
Iemand die tevens bereid is lichte huishoudelijke werkzaamheden
in onze showroom en trainingsruimte te verrichten.
íɖɡƜƜǼʀǗƜʀɖɡȫ˛ƜȂƜȚƉƜŵɡőȚžǗƜǴƜőőȚƜȚŵƜȚǴƜ¡ƜƉƜɡȂőȚƉɱʀőȂǠǅ
in woord en geschrift? Stuur dan een mail met je CV naar
margret@anubiscare.be.

www.anubiscare.be

Te koop gezocht: Twijfel zeker niet om ons te
contacteren indien u uw
wagen wenst te verkopen.
Snelle en correcte afhandeling. Ook met schade of
zonder keuring. Contante
betaling. Steeds bereikbaar (7d7 en 24/24h) Tel.
0476/34.58.00



Snoeien en vellen gevaarlijke bomen, hoogtewerker
en hakselaar. Snoeien
van hagen. Gratis prijsofferte. Tel 0470/03 75 16


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

Herstellingen en eigen ontwerpen: Juwelier Denys & Co.
Bredabaan 246 Brasschaat. 03/430 20 83

www.denoogst.com

GORDELUITREIKING JIU-JITSUSCHOOL MAGDA DE SUTTER

Patisserie Charlotte
Patisserie x Tea-Room x Traiteur x Godiva Chocolade

Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u
za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12
Zondag 26 mei was een dag om naar uit te kijken voor verschillende leden van de Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter. Na maanden trainen, was het tijd om de proef af te leggen voor het behalen van een hogere gordel of kyu (Janpanse term) voor diegene
die er klaar voor waren. Jong of oud demonstreerde hun kwaliteiten voor de jury in het Sportcentrum Peerdsbos. Een opdracht
die moed, doorzettingsvermogen en concentratie vergt voor elke
deelnemer. De trainers en het bestuur feliciteren iedereen die
zijn grenzen weer wat verlegd heeft, en daardoor de volgende
stap heeft gezet in zijn of haar jiu-jitsu carrière.

Zetelbedrijf
Filip Meyvis

RAAMGARNIERING
Raamdecoratie,tezamen
met uw zetels, mooi op
elkaar afgestemd, het is
perfect mogelijk.
Stores, sierpanden
of sluitgordijnen,
binnenzonnewering.
Plicé-, paneel- en
rolgordijnen.
Wij staan garant voor
een perfecte confectie
en plaatsing.
3DXZHOVOHL÷%UDVVFKDDW
7HO

www.HERFIL.be

www.patisseriecharlotte.be

Summer Sound openluchtconcert in Wuustwezel door
Kon. Harmonie De Jonge Scheuten en coverband 2Blond.
%HQMHYDQSODQRPRSMXQLHHQ¿HWVHQRIZDQGHOWRFKWMHWHPDNHQRIZLOMHGHYDNDQWLHRQWVSDQQHQ
inzetten en zoek je een goed terras met gratis muziek. Dat kan in Wuustwezel, Trefpunt 1 vanaf 16.00
uur. Er wordt ook gezorgd voor een springkasteel voor de kleintjes zodat ze zich kunnen uitleven terwijl
de ouders een heerlijk koel drankje nuttigen. Ook hotdogs en ijsjes worden verkocht tegen democratische prijzen. Hou ook een plaatsje vrij in je agenda op 4 oktober om 19.00 uur voor een optreden met
,,Reginald en de Bosbeesten’’ een rock and roll orkest voor de kids (gekend van Gentse Feesten en
6¿Q[IHVWLYDOLQ%RRP HQRSRNWREHURPXXUYRRUHHQFRQFHUWPHWGHKDUPRQLHJHSUHVHQWHHUG
door Jeron Dewulf (Foute Vrienden), i.s.m. een sopraanzangeres en zandkunstenares. Op die dagen
vieren wij het 140-jarig bestaan van onze harmonie in G.C. Kadans te Wuustwezel.

ZKBM

Zakenkantoor Magerman bvba

Ruim 20 jaar ervaring in:
Leningen en beleggingen
Groepsverzekering
Brandverzekering
Fiscaal sparen
Ondernemingsverzekering
en meer

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO
AUDI
BMW
CITROEN
FORD
MERCEDES
OPEL
VW

A3-A4 1.6
A3-A4 DI
316 I
520 D
C1 1.4D
C3 1.4
Fiesta 1.2I
KA 1.3
C-E 220D
E 200
Astra 1.4
Corsa 1.3
Golf 1.4
Passat

74 kw
66 kw
90 kw
120 kw
40 kw
54 kw
60 kw
44 kw
85 kw
110 kw
81 kw
55 kw
77 kw
100 kw

ΦϮϰϲ͕ϳϱ
ΦϮϯϵ͕Ϯϭ
ΦϮϲϭ͕ϴϰ
ΦϮϵϬ͕Ϯϰ
Φϭϴϴ͕ϭϳ
ΦϮϮϳ͕ϲϲ
ΦϮϯϯ͕ϰϯ
ΦϮϬϬ͕ϲϬ
ΦϮϱϲ͕ϵϱ
ΦϮϴϬ͕ϵϭ
ΦϮϱϯ͕ϰϭ
ΦϮϮϴ͕ϱϱ
ΦϮϰϵ͕ϰϭ
ΦϮϳϭ͕ϭϲ

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN
/E>h^/&͕DϬͳϮd^͘ϮϰͳϳϬ:ZΎ
ΎŽŶĚĞƌǀŽŽƌďĞŚŽƵĚǀĂŶĂĐĐĞƉƚĂƟĞʹŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉǀƌĂĂŐďĂĂƌǀŝĂŬĂŶƚŽŽƌ

YDNPDQVFKDS

VLQGV

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be
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ART@BRASSCHAAT
BY DONK PATIO
In het kader van ‘Art@Brasschaat by Donk Patio’ presenteert
Winkelcentrum Donk Patio in Brasschaat, in samenwerking met
NIQUI Gallery, werk van kunstenares Ingrid van der Hoeven.
Ingrid van der Hoeven maakt drie dimensionale sculpturen, met
RYHUZHJHQGGHYURXZHOLMNH¿JXXUDOVWRUVRRIVWDDQG'HEHHOden zijn samengesteld uit op elkaar verlijmde plaatmaterialen
]RDOV0')JDDWMHVERDUGHQ]DFKWERDUGRINXQVWKDUVPDWHULDOHQ
De plaatmaterialen worden verticaal verlijmd en met behulp van
zaagsneden wordt de kledinglijn aangegeven. De lijmnaad tusVHQGHODJHQEOLMIW]LFKWEDDUZDWGHURQGLQJHQYDQGHYURXZHQ
DFFHQWXHHUWHQGHEHHOGHQG\QDPLHNHQVFKHUSWHJHHIW,QKXQ
houding zijn de vrouwbeelden zowel uitdagend als alert maar
ook bedachtzaam.
1LTXLYDQ2OSKHQLVVLQGVYHOHMDUHQDFWLHILQGHFXOWXUHOHVHFWRURSYHUVFKLOOHQGHJHELHGHQYDQKHW
RQGHUEUHQJHQYDQNXQVWYHU]DPHOLQJHQKHWXLWYRHUHQYDQSURMHFWHQLQPXVHDWRWDFWLHYHIRQGVHQZHUYLQJ
voor grote projecten. Zij baat tevens haar eigen kunstgallerij uit. Haar passie ligt in het bij elkaar brengen
van mensen met verschillende (artistieke) talenten tot het bekomen van een gezamenlijk resultaat. (niquiconsultancy.eu)
De kunstwerken zijn nog de hele zomer te bewonderen op Donk Patio. Bovendien organiseert Art@BrasVFKDDWE\'RQN3DWLRHHQOHXNHVHO¿HZHGVWULMGPDDNHHQRULJLQHOHVHO¿HELMppQYDQGHNXQVWZHUNHQ
SODDWVGH]HRS,QVWDJUDP #DUWDWEUDVVFKDDW HQZLQPRJHOLMNppQYDQGHPRRLHSULM]HQ'HHOQHPHQNDQ
tot 1 september 2019. Art@Brasschaat, een jaarlijks wederkerend evenement, wordt georganiseerd door
de Handelaarsvereniging van Donk Patio, met de steun van het gemeentebestuur. De opbrengst van het
event gaat deze keer naar Tejo VZW (www.tejo.be).
:LQNHOFHQWUXP'RQN3DWLRLQ%UDVVFKDDWLVppQYDQGHHHUVWHZLQNHOFHQWUDLQ%HOJLs8NDQHUWHUHFKWYRRU
een brede waaier aan winkels en eetgelegenheden waar service en klantvriendelijkheid centraal staan.
:LQNHOFHQWUXP'RQN3DWLR±+HW%HOHHIFHQWUXP
Donksesteenweg 212 - 2930 Brasschaat - @donk_patio_winkelcentrum - @artatbrasschaat

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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



Poolse mannen doen
renovatiewerken: bezetting, gyproc, betegelen, parket, schilderen,
afbraakwerk, Nederlandstalig. Gratis prijsofferte.
Referenties. Tel. 0496/084
168 of 0496/637 978

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Er beweegt een en ander in de sociale economie in de
parkgemeente. Maatwerkbedrĳf Aralea heeft een nieuwe
directeur en Perron Noord krĳgt een private partner om de
werking te optimaliseren.
Na de sociale onrust die er enige tĳd heerste, zette de Raad
van Bestuur de samenwerking met de vorige directeur stop.
Peter Pittevils werd opgevolgd door Lieve Vermeiren, voorheen diensthoofd bĳ de gemeente Schoten.
Lieve Vermeiren heeft al heel wat ervaring opgebouwd in de
sociale economie. Ze ziet haar taak bĳ Aralea dan ook met
vertrouwen tegemoet. “Het is een nieuwe uitdaging voor mĳ.
Maar ik moet zeggen dat mĳn voorgangers hier iets moois
op de kaart hebben gezet. We moeten nu eerst en vooral
werk maken van de nieuwbouw naast het recyclagepark. Die
bouw komt er vanaf het voorjaar 2020. Onze mensen die nu
in de gemeentemagazĳnen aan de Ploegsebaan zitten, kunnen niet allemaal naar ons gebouw in het gemeentepark”,
zegt Lieve Vermeiren.
Ook bĳ Perron Noord verandert er een en ander. Deze vzw
gaat in zee met private partners. Vier ondernemers zullen de
uitbating van café en spoorﬁetsen op zich nemen. Er werden
al heel wat verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. Bedoeling is wel dat Perron Noord een sociale brasserie blĳft
onder toezicht van de vzw Rotonde. Gert-Jan Van Looveren,
Tĳs Baum, Vincent Van der Veken en Michael Schnurrer hebben het interieur helemaal opgesmukt. De buitenbar werd
verdubbeld. De prĳzen worden lichtjes aangepast, maar blĳven zeer democratisch. Het viertal moet de werking van de
brasserie optimaliseren.
Aan het systeem van de spoorﬁetsen verandert er niets. Het
vertrekpunt ligt in Kapellen en aan Perron Noord is het keerpunt. Eind juni is de ofﬁciële opening van de vernieuwde
Perron Noord, maar terwĳl de verbouwingswerken lopen,
kan men al wel iets nuttigen aan de buitenbar.

Brasschaatse Film,

Nr. 25,

19-6-2019

7

BAKKERIJ

STELT VOOR:
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’S22 JUNI vanaf 17

WEZEL ZOMERT @
KERKSTRAAT, WI

JNEGEMSTEENW

CENTRUM ‘S-GRA

EG, LODEWIJK DE

VOCHTPLEIN

u

VENWEZEL

FEESTMARKT
ACTS & MUZIEK
KERMIS
MODESHOW
OM 23u SPETT
EREND VUURWERK
MET
AANSLUITEND:

sGRAVENbal - A

FTERPARTY

vanaf 23u15 - 03u
@DORPSHUIS,
KERKSTRAAT 24

De DORPSDAG
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wij zoeken voor
onze vestiging in Kapellen:

WINKELMEISJE
VOLTIJDS

Weekend werken, weekend thuis
Nederlandstalig vereist

Meer info: 0475 311 804

TE HUUR
assistentie
woningen
Brasschaat

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

ALTIJD IETS TE VIEREN

Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er
JGGTNĎM XGKNKI GP \GNHUVCPFKI YQPGP OGV
QQI QR FG VQGMQOUV 2TKPU -CXGNJQH DKGFV
GGP IG\GNNKIG ITQGPG QOIGXKPI OGV VCN XCP
UQEKCNG QPVURCPPKPIUOQIGNĎMJGFGP \QFCV LG
NGXGPUNCPIMCPIGPKGVGP1P\GYQQPCUUKUVGPV
JGGHVQQIXQQTYKGLĎDGPVGPYCVJGVDGUVG
DĎ LQW RCUV 2TKPU -CXGNJQH YCCT JGV NGXGP
ÅEJVDGIKPV
8CP*GOGNTĎEMNGK$TCUUEJCCV

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

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

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.
Geldig t.e.m. 1/08/2019

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

OPENINGSUREN
Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten
Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

Adres: .......................................................
kaveltafel@meeza.be • t. 0493 89 14 44 • www.prinskavelhof.be
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BRASSCHAATS GEMEENTEBESTUUR VIERT HUWELIJKSJUBILARISSEN
'H*HPHHQWH%UDVVFKDDWRQWYDQJWRPGHPDDQGHQNRSSHOVGLH MDDU
of langer gehuwd zijn. Deze keer werden de gevierden ontvangen in Salons De
*URHQH-DJHU0DDUOLHIVWNRSSHOVGLHMDDUJHKXZG]LMQHQNRSSHOVGLH
HU MDDURSGHWHOOHUKHEEHQVWDDQ,HGHUHHQZHUGSHUVRRQOLMNRQWYDQJHQ
GRRUHHQXLWJHEUHLGHGHOHJDWLHYDQKHW*HPHHQWHEHVWXXU-DDUJHKXZGZHUG
PHWHHQXLWJHEUHLGHUHFHSWLHJHYLHUG(HQH[WUDVWLPXODQVZDVHUYRRUGH 
jaar gehuwden...deze werden vergast op een uitgebreid diner. Burgemeester Jan
-DPERQKHHWWHRS]LMQOXGLHNHPDQLHUGHJHYLHUGHQKDUWHOLMNZHONRP7RHQMXOOLH
RSKXZHOLMNVUHLVJLQJHQNRQGLWQRJKHHOUXVWLJJHHQ*60LQWHUQHWHQ]$OOH
NRSSHOVYDQKDUWHJHIHOLFLWHHUG

AANKOOP VAN ALLE
WAGENS, PHWRI]RQGHU
VFKDGH9ORWHQFRUUHFWDI
JHKDQGHOG(UNHQGHKDQ
GHODDU 7  

Strips gezocht. Ik koop
RXGHHQQLHXZHVWULSV7HO


Dakherstellingen, vernieuwen, isolatie, dakgoWHQ

QQQQQQQQQQQQ
Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

GEVRAAGD
VERKOPER/
VERKOOPSTER
RIJMENANTS

QQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQ
Te huur: =RQQLJDSSGH
YHUGPHWOLIWVOSNEHU
JLQJWHUUDVQDELM$+9ULM
MXOL7HO



PARKETVLOER: reinigen,
KHUVWHOOHQRIRSVFKXUHQ
*89$SDUNHW7HO
LQIR#JXYDEH
QQQQQQQQQQQQ

Ontruimingen van huis,
DSSPDJD]LMQHQHQ]%HO
.OXV =R

Jou kapster aan huis!
*VP


Te huur: JU JHPHXE
STB Triatlon
PRG VWXGLR 6FKRWHQ & Doe eens een trialonneke. Je bent
PLQVWHQVMDDU"-H]ZHPWYORWMHV
¼
 P"-H¿HWVWHYHQYORWNP"
Te koop:$DQKDQJZDJHQV (Q ORRSW PHW SOH]LHU P"
doe je met ons op zondag
DOV QLHXZ 2SHQ 'LFKW Dan
 MXQL WRFK JHZRRQ HHQ WULDW
%DFKH:DJHQDFKWHUPR ORQQHNH ]HNHU" -XVW IRU WKH IXQ
ELOKRPH52&$]DQGYOLHW Schrijf snel in op www.triatlonRRN ZHHNHQGV,1)2" brasschaat.be of mail inschrijvingen@triatlonbrasschaat.be

 
Kaartlegger
Ik koop collecties /3¶V
voorspelt
toekomst.
7 &' MD]] SRS HWF
,QIR
ERHNVWULSVSLFNXSVGYG
%HVWHSULMV QQQQQQQQQQQQ

Medische pedicure
Te koop: 3LDQR +3
9RHWUHÀH[RORJLH
5 R O D Q G  G L J L W D O   7H O 

Manicure

Zoek gratis gerief YULHP
GLHUHJHOPRSURPPHOP QQQQQQQQQQQQ
VWDDW Mon, Gezocht: kinderopvang/
 KXLVKRXG 7DNHQ NRNHQ

0486/02.66.02

Afloop verstopt RI MH
NUDDQNDSRW%HOQX.OXV 
=R



Uurwerkbatterijtjes
vervangen: JuweOLHU 'HQ\V &R %UH
GDEDDQ  %UDV
VFKDDW   



Last van rattenLQMHKXLV
RIWXLQ":LMKHOSHQMHYDQ
MHSUREOHHPDI9RRUPHHU
LQIR

VWULMNHQ  RS PDGLGRYU


Vrijgezel van 43 zkt lieve
YURXZ WV  MDDU YRRU
UHODWLH



Vrouw zoekt werk, poetVHQ VWULMN (QJ 1HG
'XLWV



Te koop gevr.: 6FKLOGH
ULMHQ VSXOOHQ YDQ ]ROGHU
FXULRVDHQ]

Slagerij

%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW
7HO

Voor een klus groot of
NOHLQPRHWMHELM.OXV =R
]LMQ


Alle schilderwerken binQHQHQEXLWHQGRRU3RROVH
PDQQHQ 7HO 
RI
QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ
FONOPLATEN. Koop
/3¶V PD[LVLQJOHV GLVFR
VRXO URFN MD]] KRXVH
 %HWDDO EHVWH
SULMV*60


DRINGEND
GEZOCHT
Koks • Hulpkoks
Kelners m/v
Jobstudenten M/V

Brasserie
De Hoge Boom
+RRJERRPVWHHQZ
2350 Kapellen


Aankoop van oude zaken
× Alle voorwerpen in glas of kristal
× Alles in zilver en verzilverd (ook bestekken)
× %HVWHNNRႇHUV&KULVWRÀHHQ:LVNHPDQQ
×Alles in porselein en biscuit
× 2XGHGHOIWKXPPHO¿JXUHQHQRXGHSRVWXXUWMHV
× 2XGHPHGDLOOHVRXGHPXQWHQ
× 2XGHSRVWNDDUWHQGRRGVSUHQWMHV/LHELJ
× $OOHRXGHNOHLQPHXEHOHQ
× 2XGH]DNKRUORJHVHQSROVXXUZHUNHQ
× Oude kerstballen
× 2XGHIDQWDVLHMXZHOHQ RRNJRXGHQHQ]LOYHUHQ

Indien u iets te koop hebt, kom ik graag kijken.
Tel. Peter Claes 0496/86.01.65

AVONDWANDELING:
COGELS OSYLEI MET ALEX
ELAUT VRIJDAG 5 JULI.
Vrijdagavond 5 juli gaan we Antwerpen even verkennen.
Onder de deskundige leiding van Alex Elaut verkennen we
de Cogels-Osylei en omgeving. Hij heeft er een boek over
geschreven. De Cogels-Osylei en haar zijstraten zijn de
architecturale staalkaart van de belle époque in onze stad.
Laat je op sleeptouw nemen langs statige herenwoningen
in art nouveau, die pronken als de mooiste stadspaleizen
van de Antwerpse burgerij en verbeeld je hoe de Antwerpse
burgerij ooit langs deze statige herenhuizen en stadspalei]HQÀDQHHUGH:HVSUHNHQDIRPKDDQKHWFDIp'H
:DWWPDQ7UDPSOHLQWH$QWZHUSHQ'HZDQGHOLQJGXXUW
RQJHYHHUK3ULMVYDQGH]HDYRQGZDQGHOLQJPHWJLGV
¼SSOHGHQSULMV¼SSQLHWOHGHQ,QOLFKWLQJHQHQLQVFKULM
YHQELM(VWKHU:H\PHHUVFK±WHO*HOLHYHHHUVW
telefonisch te reserveren en dan pas te betalen op reknr
%(YDQ)HPPD%UDVVFKDDW&HQWUXP

DANKBETUIGING
Graag danken wij langs deze weg nog eens
alle dierbare vrienden, buren en kennissen
die met ons meeleefden en ons omringden op de
uitvaartdienst van ons geliefde Moeke

Mariette Peeters
Weduwe van Marcel Verberck
Uw betrokkenheid was voor ons een grote steun
in deze moeilijke dagen.
Vanwege haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon
demeyeruitvaart.be
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03 225 50 00

www.goetstouwers.be
BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

TE HUUR

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

€ 695

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

+ € 65 kosten

BRASSCHAAT

TE HUUR

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

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

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

€ 99.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

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

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

LANGESTRAAT 39
Gunstig gelegen halfopen bebouwing met 3 slaapkamers 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

(VG)

€ 269.000

€ 192.000

(VG)

€ 398.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BREDABAAN 344
Zeer gunstig gelegen opbrengsteigendom
bestaande uit handelsgelijkvloers met tuin. Hogerop 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

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

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

€ 530.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 185.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 329.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

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

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

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 14.500

€ 349.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 298.500

BRASSCHAAT

EKEREN

HOEVENEN

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 centrum. Ook ideale woning voor ‘samengesteld’ gezin. Mog. bijgel.
gar.-box bij te kopen mits meerprijs 20.000,- euro. EPC: 205

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

KASTANJELAAN 18
Ruim appartement met 2 slaapkamers, vernieuwd
terrasje en garagebox gelegen in een rustige woonwijk
met zicht op een parkje. Ruime living met open keuken,
afzonderlijk toilet en praktische berging. Het dak werd
vernieuwd en geïsoleerd in 2018. EPC: 372

€ 369.000

(VG-WG)

€ 229.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 169.000

KAPELLEN

KAPELLEN

KAPELLEN

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

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 autostnplts. Dak vernieuwd en geïoleerd in 2018. EPC: 209

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

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

€ 168.800

€ 269.000

(VG-WG)

€ 595.000

MERKSEM

MERKSEM

SINT-JOB IN ‘T GOOR

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 “Runcvoortpark”. EPC: 376

DEURNSEBAAN 7
In het centrum van Merksem gelegen rijwoning met
op het gelijkvloers een grote garage/magazijnruimte (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

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

€

179.000

(WG)

€

195.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€

345.000

STABROEK

STABROEK

WUUSTWEZEL

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

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

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

€

163.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€

289.000

(VG-WG)

€

245.000

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

Stabroek/Hoevenen
Markt 33
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SCHILDERWERKEN
• Specialiteit: schilderen van gevels, ook op bepleisteringen.

ONTMOSSEN EN HERSPUITEN VAN DAKEN

3x
uitgero
epe
tot bes n
te
daksch
ilder
van Be
lgië

DEZE MAAND NOG SPECIALE WINTERKORTING
• Alle schilderwerken binnen en buiten
• Spuitwerken - kalleien

• Reinigen en waterdicht maken van gevels
• Ontmossen en herspuiten van daken, ook pannen

Kwalite
it
is onze
speciali
teit

WIJ RADEN HET BESTE VERFSYSTEEM AAN VOOR UW GEVEL AANGEPAST AAN UW ONDERGROND
Vraag nu gratis en vrijblijvend prijsopgave. Referenties in uw buurt. Geen verplaatsingskosten in de provincie Anrtwerpen.

Dirk Schoonvliet
Bouwbedrijf J. Valckenborgh B.V.B.A.
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 !
GEVRAAGD:

• Kraanman
• Meestergast metser
• Metser
• Schrijnwerker

WIJ BIEDEN:
• Goed loon
• Werven
n
ten noorde
pen
van Antwer

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

Te huur: In rustig geb. recent 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 verwijderen
van bomen, hagen, coniferen. Gratis offerte.
0487/715 534

Zaaien van nieuwe
gazons. Gratis offerte.
0487/715 534

$OOH JURQGZHUNHQ en
nivileren, gratis offerte.
0487/715 534

Te koop Renault Megane
benzine 17/5/02 km st
84.000, € 2000. Prima
staat 03/652 06 49

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

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

Te koop: Crosstrainer
p.o.t.k. Tel. 0474/868 368


7H NRRS JHYUDDJG 2de
H. aanhangwagen, mag
werk aan zijn. Geen geremde. 0492/263 118

Te koop: Houtcomb. Robland K26 dakp. ±100 st.
dbl sluiting rood. P.o.t.k.
Inl. 03/663 10 25

0RWRWHNRRSJHYUDDJG
0496/533 827 Dirk

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

# UDS PRHW JDDQ bel:
Klus & Zo. 0499/103 000

Binnen - buiten Rommelmarkt 13/7 van 9u - 17u.
14/7 van 10u - 17u. D’ouwe kerk Lage Kaart 644.
,QNRP ¼  JUDWLV NRႈH
en thee. Informatie: stefan.
vanwerde@outlook.com. Tel. 0493/825 756

Pulsebaan 50/6 - 2240 Zandhoven
Tel. 03-484 34 77 - 0473-888 400 - Fax 03-484 63 34
info@dirkschoonvliet.be • www.dirkschoonvliet.be

43ste Stratenloop van
JH HOB NOB

Op zaterdag 24 augustus is het
weer zover: de jaarlijkse Stratenloop
van JH HOB NOB, voor de 43ste
keer voorzien we weer een leuk
gevuld programma: Ons feestelijk
programma ziet er als volgt uit: •
Tussen 16:00 en 18:00 doorlopend
kinderanimatie met springkasteel,
ballonplooien en glittertattoos • 16:00
– start inschrijvingen • 17:00 – start
Babyloop • 17:30 – start 1KM • 19:00
– start 5,25KM en 10,5 KM • 21:30 –
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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.
GSM 0495/51 77 14
Gratis prijsofferte Tel. 03/653 21 56
MANNELIJK 4-GESLACHT


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

QQQQQQQQQQQQ

Alle metsel- beton - chape
bezetting - riolering - plastiek en URR¿QJdakwerken
vloeren - tegels - schouwen en verbouwingen.
Meer dan 20 jr. ervaring.
Gratis bestek! Eerlijke prijzen
Ben Bogaerts bvba
Tel. 03/313 61 57
0475/98 16 67

Bij de familie Goossens is er reden tot feest. Uiteraard is de
geboorte van kleine Mil al reden genoeg, maar hij was de ontbrekende telg voor een onvervalst 4-geslacht bestaande uit:
Jef Goossens (1930), Luc Goossens (1963), Yorick Goossens
(1989) en Mil Goossens (2019)

www.verbouwingenbenbogaerts.be
QQQQQQQQQQQQ
BELASTINGBRIEF !!!
Belastingadviseur
komt bij u thuis
en berekent uw voordeel.
Inlichtingen: 0486 382 228

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

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

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…
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Lid B.I.V. - C.I.B.
Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

HANDELSPANDEN TE HUUR TE BRASSCHAAT

Bredabaan MtH – handelsgelijkvloers
van ca 120m² met keukentje, bureau/
berging en sanitair – geschikt voor winkel, kantoor, vrij beroep, beautyzaak etc.

Bredabaan centrum – handelspand met woonst;
winkel met bureau/berging, kelder, overdekt
terr. met tn, gar. en achteruitgang. De woonst
heeft oa 2 slpks, woonkamer, keuken en badk.

Bredabaan centrum – prachtig afgewerkt handelsglvl van ca 140m² op hoek Bredabaan met
Door Verstraetenlei met extra verwarmde kelder
van 55m², 1 vaste staanplaats, berging etc.

€ 1.495/maand

€ 1.500/maand

€ 2.050/maand

11

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

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³
DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

TOPSTORAGE

sdhZ͗ZsZEd,E/<Zͳmail uw CV

HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS
Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be

Wesley Reestman
UW SCHILDERBEHANG- &
GYPROCSPECIALIST
Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75 | 0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.
Trappen - Leuningen - Inox design.
Seth Van der Velde
Goordijk 10
2930 Brasschaat
tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41
swslaswerken@gmail.com
www.s-w-s.be

WWW.TOPSTORAGE.BE | +32 3 651 30 30
Ophalen van oude elektr.
toestellen en oude metalen. 0495/789 031
QQQQQQQQQQQQ
www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863
QQQQQQQQQQQQ
Te huur: Bredabaan 426
Brasschaat, app.3de verdiep, grote living, slaapkamer, dressing of bureel,
bergplaats, balkon, onm.
vrij, € 685 + € 75 kosten (water-lift) tel 0470/313 126.

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

Gezocht: Occasie
draai-uitschuifbare autostoel. Tel. 0494/265 289

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

Ik zoek schoonmaakwerk, strijken, tuin, enz.
0488/711 803





Mooi app. te huur in centr. Brass. 2e Verd; lft, 1 slk,
open ing. kk., inloopdouche, terras, berg. gn huisd.
0475/903 853



Te koop: 2 grijze ligzetels
met kussens €50. 1 elektrische tuinschaar € 15,
 PLQL ¿HWVHQ HOHNWULVFK
0473/186 205





Flexi-Job, part-time
kamermeisje/jongen
voor hotel Dennenhof,
1HGHUODQGVWDOLJ ÀH[LEHO
gemotiveerd,
ervaring
poetsen. Contacteer via
housekeeping@dennen
hof.valk.com



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

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

Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be

Brasschaatse Film,
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.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 bebouwing met hal, keuken, eetkamer, living met kachel,
berging met CV, wc, kelder, 3 slaapkamers, badkamer met
zitbad en lavabo, zolder met mogelijkheid tot uitbreiding,
diepe tuin en garage.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met
weekendwoning.
KALMTHOUT: Beeklei 1 - Bungalow-woning met 2 slaapkamers, hal , keuken, woonkamer, badkamer, zolder,
garage, veranda, tuin met waterput.
Bijkomende info en foto’s:

www.notarisdeferm.be

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en
tegelwerken
Aanleg terrassen
Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342
stevedecuyper76@gmail.com

Uitbreken bestaande
vloeren en chapes

Wandel gratis mee met een natuurgids in domein
‘Wolvenbos’ te Kapellen. Zondag 23 juni 2019
Op het 42 hectare grote domein staan vijf gebouwen en er zijn verschillende goed bewaard gebleven loopgraven te vinden uit de Eerste
Wereldoorlog. Ze waren onderdeel van de Antwerpen-Turnhoutstellung
en verbinden een aantal bunkers met elkaar. Centraal in het bos bevindt
zich het door architect P. Smekens in 1919 ontworpen neoclassisistisch
kasteel. Het werd opgetrokken in opdracht van het echtpaar Robert en
Alicia Julia Fester-Good. In 1952 werd het domein gekocht door een
neef van Fester, baron Paul Georges Kronacker (1897-1994), industrieel, beheerder van vennootschappen, liberaal politicus en minister van
Staat. In het bos groeit een kampioenboom: een Perzische die op de
erfgoedlijst staat.[ Sinds 2017 worden het kasteel en de Engelse tuin op
het domein gebruikt voor evenementen. Kom mee het domein verkennen.
De wandeling heeft als thema ‘Zomers gevoel’. Vertrek om 10 uur aan
het scoutslokaal in de Wolvenbosdreef te Kapellen.

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com
Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

WĲ WERVEN AAN: ERVAREN FĲNSCHILDERS, TOFFE COLLEGA’S. 0478/264 871

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
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 condensatieketel. Dak en lift van het gebouw zijn conform. EPC 142 kWh, elektrische keuring
conform, K.I.: € 951 (VG, WG, GDV, GVKR, GVV) (Immoweb: 8168050)

Voor al onze panden zie onze website
www.notarisbuytaert.be of www.immoweb.be
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN
Wij zoeken

BOUWVAKKERS

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer

M/V

Voor plaatsen aluminium ramen/deuren
incl. beglazing.

$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW

Je werkt in ploegen van 2 à 3 monteurs.

*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

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

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

CONTACT

ACOBO NV, Helleven 20, 2920 Kalmthout

9ROZDVVHQHQDWHOLHU¶W.UDWMHY]Z2SHQGHXUGDJHQLQ¶W.UDWMHHQMXQL
Het volwassenenatelier ’t Kratje in Gooreind Wuustwezel sluit zijn creatief werkjaar af met een tentoonstelling,
demonstraties, workshops en op zondag een Open-Art ambachtenmarkt. 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-atelier. 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 handvaardigheden van de cursisten
weerspiegelen, wordt tentoongesteld in de gebouwen van ’t Kratje: Gasthuisstraat 7, Gooreind. Wij zijn dan
RRN]HHU¿HURPXZ]LQWXLJHQWHPRJHQSULNNHOHQWLMGHQVRQVRSHQGHXUZHHNHQGYDQHQMXQL=DWHQ
]RQMXQLRSHQGHXUGDJPHWWHQWRRQVWHOOLQJYDQZHUNHQGLHLQGHORRSYDQGLWZHUNMDDUJHPDDNW]LMQLQRQV
atelier en door onze cursisten. Tentoonstelling van de creaties gemaakt rond ons jaarthema “deur ‘t sleutelgat”.
9DQDIXGRRUORSHQGGHPRQVWUDWLHNHUDPLHN5DNXHQ1DNHG5DNXJOD]XUHQSLW¿UHHQKRXWRYHQ=RQ
MXQLRSHQGHXUGDJPHWWHQWRRQVWHOOLQJ]RDOV]DWHUGDJ9DQDIXWRWX³.XQVWLJHHQ&UHDWLHYH2SHQ$UW
6KRS´HQ³$PEDFKWHQPDUNW´$IVOXLWHQGURQGXPHWHHQDSHULWLHIMHHQEHNHQGPDNLQJYDQGHZLQQDDUV
van de wedstrijd, uitreiking van de trofeeën rond het jaarthema.

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
,QVWDOODWLH9HUZDUPLQJ VDQLWDLU
2QGHUKRXG KHUVWHOOLQJHQ
*HXUGHWHFWLH &DPHUD,QVSHFWLH
2QWVWRSSLQJHQ
Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com
Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

eigendom verkopen?

GRATIS SCHATTING
Nieuwbouw en renovatie
Binnen- en buitenwerk
Gratis prijsofferte
Eikendreef 50 • 2310 Rijkevorsel • 0498 278 814
info@schilderwerkenmeyvisdennis.be
www.schilderwerkenmeyvisdennis.be

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
Mortsel Antwerpsestraat 158

Deurne Turnhoutsebaan 121
Stabroek/Hoevenen Markt 33
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WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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
'RNWHUYDQGLHQVW
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.

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
,QGH]RPHUPDDQGHQ¿HWVHQZHWHONHQVRS]RQGDJYRRUPLGGDJ2SYROJHQGHGDJHQMXQLMXOL
MXOLMXOLDXJXVWXVHQDXJXVWXV:HYHUWUHNNHQVWLSWRPXXURSGHSDUNLQJYDQ216
0,''(/+((0:(¿HWVHQLQHQURQG%UDVVFKDDWHQULMGHQWXVVHQHQNP:HGUDJHQDOOHQHHQ
ÀXRKHVMHKHEHUQRJLQYRRUUDDGLQJHYDOYDQ«%LMZDUPZHHUHHQÀHVMHRIGULQNEXVPHHEUHQJHQ
0HHULQIR0RQLTXH%RXFTXH\WHOJVP9(5=$0(/,1*.85.(1
67233(1 9RRU KHW VRFLDDO SURMHFW YDQ GH 9ODVSLW JDDQ ZH LQ MXOL ZHHU HHQ KHOH ODGLQJ .XUNHQ
VWRSSHQOHYHUHQLQ6FKHUSHQKHXYHO2SGH]HPDQLHUKHOSHQZHZHHUKHHOZDWPHQVHQDDQZHUN
:LHQRJNXUNHQKHHIWNDQGH]HQRJDOWLMGEUHQJHQQDDU2QV0LGGHOKHHP2SGRQGHUGDJMXQL
YDQDIXXURIRSDIVSUDDN,QIR0RQLTXH%RXFTXH\WHOJVP

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
OVERKAPPINGEN • CARPORTS

NIEUWE TOONZAAL 300M²

GRATIS
MOTOR

Kom langs in onze
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
zonwering van het
kwalitatieve merk
Verano
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

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.
Ophaling
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

17
18
19
20
21
22

RestAfval
rode
straten

Ophaling
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

24
25
26
27
28
29

RestAfval
oranje
straten

huisvuil
GFT

PMD

huisvuil
GFT

juni

juni

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):
22-23/06 Slegers Cathy 0476/467 337
Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind
(weekenddienst):
22-23/06 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.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

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

PEDICURE
MEDICAL
Nu ook thuispraktijk
Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

FRIEDA
LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat

Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

0475/31.33.95
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DE VILLASPECIALIST ZOEKT VILLA’S TE KOOP
CONTACTEER ONS VOOR EEN SCHATTING & ADVIES

ONZE TROEVEN
43 jaar gespecialiseerd in verkoop/verhuur van vastgoed
Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop
Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed
Professioneel team met kennis van zaken

T 03 281 08 08 | www.sorenco.be | vastgoedexperts

Minder Mobielen Centrale QQQQQQQQQQQQ
Brasschaat zoekt
GROTE JAARLIJKSE
FKDXႇHXUYULMZLOOLJHUV
ROMMELMARKT
Er is altijd iemand uit je buurt t.v.v. Samana (ziekenzorg)
op zoek naar iemand die met aan de Kerkedreef in Brashen even naar de dokter, een
winkel, een woonzorgcentrum, schaat Maria-Ter-Heide
enz. wil rijden. Wij verzorgen op zondag 15 september
het contact tussen onze leden van 10 tot 17u. Prijs: €
en een groep vrijwilligers voor 3 per meter. Opbrengst
dit vervoer. Wil jij ook vrijwil- voor de verkoper. Inlichliger worden bij de MMC, tegen tingen en inschrijvingen
kostenvergoeding (0,33 euro/
Betty Germain 03/663
km + omnium), en ons daarbij
helpen? We zoeken ook vrij- 38 80. Bij afwezigheid
willigers om met ons liftbusje Rita Wens. 03633 21 65
(rijbewijs B) rolstoelgebruikers QQQQQQQQQQQQ
te vervoeren. Voor meer inlichSchilderw., plam., bezett.,
tingen contacteer Bart Gijsel,
coördinator MMC Brasschaat tegel., dakw., isol. €10 p.u.
Bart.gijsel@zorgbedrijf.be of of afgespr. Prijs. 0485/585
825
03 650 25 82

Armwoedekwis vrijdag 11 oktober 2019
Op vrijdag 11 oktober 2019 organiseert beweging.net Brasschaat voor de derde keer de “Armwoedekwis”. Deze originele quiz met ludieke prijzen heeft plaats in zaal Ons Middelheem,
Bredabaan 425, Brasschaat, met aanvang om 19.30 uur. De quiz richt zich tot alle organisaties,
verenigingen en mensen met sociaal gevoel. Maximum 20 ploegen (maximaal 6 deelnemers
per ploeg) kunnen deelnemen. Snel inschrijven is dus gewenst, ten laatste voor 20 september.
Na telefonisch contact met Carina Rotthier (03 295 63 40) kan de deelnameprijs van 12 euro
per ploeg overgeschreven worden op rekeningnummer BE26 7895 5028 2129 van beweging.
net Brasschaat.

NIEUW TE BRASSCHAAT
Eigen design creaties en maatwerk in staal en inox
Exclusieve decoratie- en geschenkartikelen

www.poortencentrale.be

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

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens
Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,
hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

19-6-2019

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
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Verkopen? Verhuren?
Op zoek naar vastgoed?

QQQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
YULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQQ
Te huur app. 2de verd.
De aard 115 Brasschaat,
2slpk-groot zonneterras-garage-onm.vrij- 800€
tel 0470/313 126


Bijles wiskunde, fysica,
alle niv., jaren erv., @huis.
0474/976 466
QQQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging
Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

- www.sinjoor.be
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Volg ons op social media
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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
3UR¿HO
• 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.

INNOVATIVE HEATING AND COOLING

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

