WIJ ZIJN AL OM 8.00u
GEOPEND OP MOEDERDAG.
Kom langs voor een leuke
attentie of een fleurig
299,boeket voor mama!

Teak bartafel
95 cm (l) x 55 cm (b) x 108 cm (h)

BEREID JE VOOR
OP EEN HEERLIJKE
Zuiderse olijfboom - hoogte 165 cm
NAZOMER

99,-*

Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRPLQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP

64e Jaargang

nr. 32

7 augustus 2019

*excl. sierpot. Prijs incl. sierpot: 169,-

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
Nieuwe openingsuren:
Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u
Zaterdag: 10u-17u

KO M S
G
LAN

Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

LAATSTE

GLWRWYULMYDQX]DWX

KANS

!

U kan ook altijd bellen voor
een afspraak: 03/ 636 43 90
Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor
03/636 43 90
GRATIS PARKING 100m verder

www.kostuums.be

Wij maken er
iets moois van!

LAATSTE
KANS
Nog vele zomerartikelen
tegen knallende prijzen
te verkrijgen!

SHORTEN • POLO’S
BROEKEN • HEMDEN
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SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera

Christ

Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

Wekelijks welkom op de MARKT

GEZOCHT

Maandag: BRASSCHAAT - Dinsdag: Merksem
Woensdag: Gitschotellei - Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem
Zaterdag: Schoten

DAMES
HEREN

3+1
GRATIS

WHOGDYHSDU\V#SUR[LPXVEH

spring eens
BINNEN
voor je
BUITEN

Tel

ervaren
Interieur & exterieur
ploegbaas
ook speciale technieken
en
o.a. kaleien, kalktechnieken
schilders
decoratie, behang
0475 56 97 06 Xwww.schilderwerken-antonissen.be

Wegens einde handelshuur

TOTALE UITVERKOOP
UURWERKEN & JUWELEN

Tot
einde
sept.

%
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en vele andere
topmerken
uit voorraad

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

Alleen in Shopping Promenade.
De winkel in Donk Patio in Brasschaat blijft open.
SHOPPING PROMENADE KAPELLEN
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wij werken voor ALLE ziekenfondsen

Zo lang als mogelijk thuis blijven wonen met grote of kleine hulpmiddelen!

Rollators, Rolstoelen of seniorenscooters in volledige
terugbetaling = € 0 of met de laagste opleg :info: 03 66 999 60

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Kaart 324
EVANGELISCHE KERK LageBrasschaat

Eredienst

elke zondag om 10 uur.

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

Want een beetje klasse…kan geen kwaad!
BREDABAAN 469 Wuustwezel, aan de stoplichten (parking achter winkel)

Din-Don-Vrij 14-18u Woe 09-13u Zat 10.30-17.00u

VIJFDE BUITENSPEELDAG
JONG CD&V

HULPMIDDELEN & ADVIES door zorgprofessionals!

Peter
De Cock

Piet
Tulkens

Advocaat in
België

Advocaat in
België

Rechtsanwalt
in Duitsland
Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schadevergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS
WWW.TOPSTORAGE.BE | +32 3 651 30 30

Op zondag 30 juni organiseerde JONG CD&V haar jaarlijkse buitenspeeldag. Dit jaar werd het speelterrein De Aard uitgekozen. Om
de start van de zomervakantie goed in te zetten, werden er verschillende activiteiten voorzien. De kinderen konden een hindernissenSDUFRXUVDÀHJJHQRSKHWEORWHQYRHWHQSDGWUXFVXLWSUREHUHQPHWGH
circusattributen en was ook grime voorzien.
“Buiten spelen is leuk en gezond en daarom organiseren we elk jaar
een buitenspeeldag” zegt Stijn Van Thielen, voorzitter Jong CD&V
Brasschaat. “Er waren dit jaar ook enkele skaters en steppers aanwezig. Zij hebben ons uitgelegd welke skatetoestellen de gemeente
zou moeten aankopen om het speelterrein nog beter te maken” aldus nog Stijn Van Thielen.

Begrafenissen
Christophe Bruyneel
Bij overlijden kan u Christophe dag en nacht contacteren. Hij staat klaar om u bij te staan met raad
en daad.
Van de plechtigheid tot de
koffietafel, Christophe regelt
het voor u.
Christophe is gediplomeerd,
onafhankelijk en heeft 14 jaar
ervaring.
Funerarium en kantoren:
Kapelsesteenweg 639
Ekeren-Mariaburg
christophebruyneel.be

Dag en nacht bereikbaar:
03/336 14 33 of 0468/299 225
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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT

Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

SUPER
SALE

Voel je goed !

Wandelzoektocht

Fietszoektocht (Architectuurroute)

Fietstocht van zo’n 38 km doorheen de groene zones van
Brasschaat en Kalmthout.
<ŽƐƚƉƌŝũƐ͗Φϳ͕ϬϬ͖ƟĞŶŵŽŽŝĞƉƌŝũǌĞŶƚĞǁŝŶŶĞŶ͊

Van 1 juni t.e.m. 30 september 2019
Deelnemingsformulieren:
Dienst Toerisme, Bredabaan 407, Brasschaat
Dienst Toerisme, Putsestw. 131, Kalmthout
Arboretum, Heuvel 8, Kalmthout
Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat
Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat
ŝũŬŽŵĞŶĚĞŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ͗
0476 45 20 43 of 0473 60 59 66 - brasschaat@vtbkultuur.be

LAATSTE
ING
AFPRIJZ

Klokkenspecialist J.
Bouten. 03/663 33 73.
Durentijdlei 15 MtH
GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

Halve tijd*
* Getest met de Samsung WW8800M en vergeleken met de WW8500K
(5kg, 40°C katoen was).

ELECTRO QUIRIJNEN
Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat
T: 03 663 57 25 - info@electroquirijnen.be

RONDE
PRIJZEN

-70%
QQQQQQQQQQQQ

Volle
waskracht

Vanaf 28/5/2019

F A S H I O N

Brasschaat
Wandeling van zo’n 6,5 km doorheen de mooie en groene
wijk Maria-ter-Heide (Polygoon).
Kostprijs: € 5,00; vijf mooie prijzen te winnen!

TOTALE
UITVERKOOP

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

Dameskapper aan huis,
ervaren en lage prijs.
0471/038 747

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

Medische pedicure
9RHWUHÀH[RORJLH
Manicure

0486/02.66.02

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

Bredabaan 832 • 2930 Brasschaat
OPEN: DIN-ZAT van 10 tot 17 uur

Welkom in de familie
van zij die te snel groot worden

V.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - Tel.: 03 285 51 11, e-mail: info@argenta.be, website: www.argenta.be — ALG/SPA-AF-Jongeren NL-062019

Brasschaatse Film,

Zorg nu al voor hun financiële toekomst.
Voor ze écht groot zijn. Kom langs en ontdek onze
mogelijkheden om te sparen voor je kinderen.
Meer info op argenta.be/jongeren.

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

Brasschaatse Film,
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Dat is aangenaam genieten...
restaurant

Moederdagmenu €49,25
Serronaham, rucola en zongedroogde tomaten met parmezaankrullen
of
Gebakken zeebaars met garnaaltjes en mousseline van pastinaak
of
Driemaal Schotse zalm: gemarineerd, tartaar en gerookt
~
Tomatenroomsoep
~
Ierse gegrilde entrecote met pepersaus
of
Lamsfilet met zomergroentjes in bordelaisesaus met rozemarijn
of
Kabeljauwhaasje met spinazie en amandelboter
~
Waaier van dessertjes

Liever een snelle lunch? Dat kan reeds vanaf €29,50
Jaarlijks verlof

Cadeau 45 jaar E10 Hoeve

Wij zijn er even tussenuit van
21 augustus tot en met 3 september.
Vanaf 4 september staan we weer
klaar met nieuwe suggesties.

Ontvang in ruil voor deze bon
1 fles cava bij uw bezoek
aan het restaurant
1 bon per tafel geldig t.e.m. september 2019
E10.03

www.e10hoeve.be

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
De grote vakantie is halfweg. Wie de maand juli in Brasschaat doorbracht, kon getuige zĳn van heel wat activiteiten. Op 8 juli entertainde Jeron De Wulf een massa volk aan het kasteel. Het was een
bĳzonder geslaagde ATV-vertelling. Drie dagen later zorgden onder meer Barbara Dex en de leerlingen van Pivolte voor een mooie
11-juli-viering. Een diervriendelĳk vuurwerk sloot het feest af.
Toen werd al koortsachtig gewerkt aan de zesde editie van Klassiek
in het Park. Wie erbĳ was, zal het bevestigen. Carmen van de componist Bizet was een uitstekende keuze. De talrĳke aanwezigen werden
in vervoering en verleiding gebracht door de topvocaliste Héloise
Mas.
Enkele dagen later was er The Day Before Tomorrow. Deze zevende editie kreeg een prinselĳk karakter want niemand minder dan
prins Laurent kwam samen met vrouw en dochter een kĳkje nemen.
Dochter Louise houdt van Gers Pardoel. Zĳ was een van de 10.000
enthousiaste festivalgangers. Volgens de organisatie was dit een topeditie.
Ook tĳdens de maand augustus valt er nog een en ander te beleven
in Brasschaat. Er komt nog een wĳkconcert aan de Rerum Novarumlei in de wĳk Driehoek. Die vindt plaats op donderdag 8 augustus.
Patio Donk sluit het rĳtje af op donderdag 29 augustus. Daar speelt
een band vanuit een omgebouwde oldtimer-VW.
Intussen wordt er achter de schermen al volop gewerkt aan de grote
festiviteiten van de laatste week van augustus en de eerste week van
september.
Een nieuwigheid is de ﬁlmavond. Die vindt plaats op zaterdagavond
31 augustus in Theaterzaal Hemelhoeve. De organisatie biedt de
keuze tussen vier ﬁlms: The Monuments Men, Zwartboek, The Book
Thief en Inglorious Bastards. Er kan worden gestemd.
Zondag 1 september is het dan weer Dorpsdag. De Kapittelloop
vindt dit jaar voor het eerst plaats op vrĳdagavond, twee dagen voor
de dorpsdag. Twee dagen na de Dorpsdag is er dan de N8 van Brasschaat, de nieuw leven ingeblazen Acht van Brasschaat, maar dan in
een moderner kleedje gestoken.

Kapelstraat 8a, 2960 Brecht - 03 330 13 30 - info@e10hoeve.be

ALLROUND KLUSJESMAN
Wij zijn op zoek naar een allround klusjesman die instaat voor het
algemeen groenonderhoud van) het park, alsook opkuis- en
herstelwerken kan uitvoeren. Werk je graag zelfstandig in een
groene omgeving?
Stuur dan je CV naar eline.verellen@dennenbad.be
(fulltime betrekking, vereisten: Nederlandstalig, rijbewijs B +E,
kennis van planten/techniek)

Garageverkoop: Wuustwezel - buurtschap Rijstvennen. Zaterdag 10
augustus van 9-15u Deelnemende straten: Jan
Breydelstr., Vlaanderenstr., Looike, en Rijsvennenstraat

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Te koop: Renault Megane
benzine 17/5/2002. kmstand 84.450. Prima staat
p.o.t.k. 03/652 06 49



Gepensioneerde man
zoekt tuinwerk en klusjes.
0479/271 417

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

Man van 46 zonder kinderen zoekt vrouw dei
JUDDJ¿HWVWHQQRJDQGHre plezante dingen. Ik kan
je enkel een gouden hart
aanbieden. GSM: 0486/
398 446



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



Rommelmarkt
10-11
aug. 9-17u oude hoeveweg, de hele straat doet
mee.



Brasschaat

vtbKultuur Brasschaat PICKNICKT
Zaterdag 24 augustus 2019 van 12 u tot 15 u
Picknick voor jong en oud, met Perronnekesbrood, beleg en
garnituur; één drankje inbegrepen. En met vertellingen door
vzw Echt Gebeurd en Hoorakelbende.
Kostprijs: € 9,00 per volwassene; € 6,00 per kind.
/ŶůŝĐŚƟŶŐĞŶͬŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ͗
0473 60 59 66 of 0476 45 20 43 - brasschaat@vtbkultuur.be

59 jarige jonge man zoekt
lieve vriendin. 0472/641
207

Bezetten, tegelen, afbraak, schild., tuinwerk,
betonneren. 0483/720 562

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

Dakherstel, vernieuwde
dakgoten, isolatiewerken.
0489/717 125





Ik zoek werk, klusjes,
schild., tegels, boodschappen. 0487/608 078



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

Te huur: ‘s Gravenwezel
app. 1ste verd., 3 slpks,
buitenterras. 0473/945 648

Tuinwerken en schilder.
Tel. 0497/231 373

Te koop gevraagd: 2de h.
aanhangwagen, mag werk
aan zijn. Geen geremde.
0492/263 118

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

Brasschaatse Film,
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Gyproc
Renovatie
Herstellingen
Keukens
Binnendeuren
Laminaat
Omkastingen



Gezocht ervaren poetsvrouw / oppas moeder
voor 2 dag per week en 3
dagen per week in andere
week (op / af) Voorz. van
auto en rijbewijs. Ruime
compensatie
geboden
voor de juiste ervaren
hulp. Tel 03 501 70 72 na
18.00 uur.



Leraar leest je thesis,
paper... na en corrigeert
op taalfouten, slechte
zinsbouw, spelling enz..
Voor een helder en foutloos Nederlands. Tel.
0470 20 10 32.

5

SUPER
SALE

TOTALE
UITVERKOOP
Vanaf 28/5/2019

-70%
LAATSTE
ING
AFPRIJZ

RONDE
PRIJZEN

easy to wear, easy to love
Bredabaan 169 • 2930 Brasschaat
OPEN: DIN-ZAT van 10 tot 18 uur

DORPSDAG
zondag 1 september
extra open van 13u tot 17u

Nareka wandelingen
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen is
welkom! Augustus: Za 03.08.2019 -Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide- Start: 19u ? parking Zuid, VerbinGLQJVVWUDDW.DOPWKRXW*LGV/HR-X௺HUPDQV
Za 17.08.2019 -Polder&Kempen- Start:14u ? Steenovenstraat 89, 2040 Berendrecht (afrit 12) Thema: Op de grens van nat en
droog.-Gids: Rita Thibau
Za 31.08.2019 -Klein Schietveld- Start: 14u ? Franseweg/Beauvoislaan, 2920 Kalmthout
Thema: Klein Schietveld, gebied in het Natura 2000-netwerk. Gids: Dirk Verbist
Organisatie: “Natuurgidsen regio Kalmthout” Info: Vander Sypt Chris 047 667 65 41 chrisvandersypt@skynet.be - www.nareka.be



GEZOCHT: Handige harry voor kleine klusjes &
tuinwerken, helpen in de
groententuin. Regio Kapellen/Hoogboom. Kandidatuur via: hk@kegelsvanantwerpen.be


43ste Stratenloop van
JH HOB NOB

Florema

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

Bloemen en planten
Bruids- en grafwerk

15 augustus

Moederdag
open van 9 tot 14 uur
Bezorg ons tijdig uw bestelling!



Goedkoop vellen van
bomen, hagen, coniferen.
0487/715 534



Grond en graafwerken,
omspitten van tuinen.
*UDWLV RႇHUWH 
534

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

Tel. 03 677 13 00 | di-za 9-18u | zo 9-14u



Verwijderen van tuinplanten, struiken en afvoeren. 0487/715 534

Like ons op Facebook | Volg ons op Instagram
Met steun van

Brasschaatse Film,
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JUWELIER

PA U L D E B E E N H O U W E R
Dr. Roosensplein 13 (aan’t gemeentehuis)
2930 Brasschaat • Tel. 03/651 80 15

We gaan er even tussenuit. Gesloten van 10 augustus tot en met 15 augustus 2019
8 GEMEENTEN KAMPEN TEGEN ELKAAR IN HET REGIONAAL PETANQUETORNOOI

SPEEDDATING
35 tot 50 jaar
22 aug 2019
om 19.30u
Stapelhoef

Veldstraat 92, Brecht

Info & inschrijven:
info@njoylife.be
0486/21 95 41
www.njoylife.be
De gemeenten Brasschaat, Schoten, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel kampen tegen elkaar tijdens het
jaarlijkse regionale petanquetornooi op donderdag 12 september. Dit regionaal petanquetornooi wordt georganiseerd door de sportregio Antwerpse Kempen voor alle 50 plussers van de deelnemende gemeenten. Het tornooi gaat door op de velden van Petanque
&OXE+HPHOKRILQKHWJHPHHQWHSDUNYDQ%UDVVFKDDWYDQXWRWX:HVOXLWHQDIPHWHHQOHNNHUVWXNMHFDNHHQNRH+HWLVHHQ
gezellige dag voor alle deelnemers! Inschrijven kan bij de sportdienst van jouw gemeente vóór 25 augustus. Elke ploeg bestaat uit 3
personen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevorderden en beginners. Je kan inschrijven per ploeg of alleen. De eerste
ploeg van elke gemeente wint een trofee. Meer info: Sportdienst Brasschaat, 03 650 03 30, sport@brasschaat.be, www.brasschaat.be


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

NIEUW IN MERKSEM
Zin in een snelle lunch of heerlijk diner,
met authentieke, eerlijke ingrediënten, maar zonder gedoe?
Dan ben je hier aan het juiste adres!

TOT EN MET 31/08
Jouw
kennismakingsgeschenk!
GRATIS
GLAASJE CAVA

of
GRATIS
HOMEMADE ICE TEA

voor de hele tafel!
Geldig tot en met 31/08/2019 bij afgifte van deze bon,
bij een gerecht naar keuze. Niet cumuleerbaar met
andere acties of promoties.

www.milliesrestobar.be

www.milliesrestobar.be
2019/03
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Ik zoek tuinwerk, schilderen. Engelse les, wisk.
0499/135 872



Ik zoek werk tuinwerk. Tel.
0465/746 931 - 0486/619
068



Ik zoek alle tuinwerk, hagen scheren, onderhoud.
0474/453 834

Jij bent de
liefste mama
ter wereld!



Gevraagd: Jong gepensioneerde om gras te maaien en te wieden op een
vast voormiddag, elke
14 dagen. Ekeren-Donk.
€13 per/u. 03/664 88 92
(Telefoneren tussen 19u
en 20u aub.)



Gezocht werk, huishoudhulp, poetsen, strijken, enz.
Goede ref. 0484/500 433



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


Ophalen van oude elektr.
toestellen en oude metalen. 0495/789 031


En er zijn er veel hoor,
we hebben ze geteld

Terrasrenovatie: Aanleg
en heraanleg van terrassen, plaatsen van tegels
op balkons, uitslijpen voegen + heropvoegen, enz.
0491/883 597



30 AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

M 43j zkt lieve vr ts 20-70
v relatie of latrelatie. 0486
065 285



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


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

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

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Shop 24/7 op

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

DIAMANTEN
HUWELIJKSJUBILEUM

PORTUGAL

TE KOOP
deel van dorp
± 70 huizen of
70 bouwplaatsen
(Serra de Estrela)

0495/504 635

www.portugaltekoophuizenenander.be

Bezoek vrijblijvend onze toonzaal:
Jos Tilborghsstraat 57
Kalmthout-Nieuwmoer
Tel. 03/677.10.26

•
•
•
•
•
•
Stefaan en Maria Janssens - Swaenen waren op 24 juli 60 jaar
getrouwd, 60 jaar lid van Hoge Akkersbloei en 60 jaar gelukkig
samen in de Hulshout op de Kaart. Gefeliciteerd!

met de
leukste
moederd
ag
geschen
kjes!

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

www.guva.be
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Met haar twee woonzorgcentra en dagverzorgingscentrum, kan de Woonzorggroep
Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener. Wij bieden aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis in een aangenaam
woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien als een partner in de
zorg. Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij
respect en waardigheid voorop staan. Dit betekent dat de bewoner centraal staat in
de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige zorg. In deze
relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen: het gevoel en verlangen iemand te zijn en het gevoel en verlangen aanvaard te worden zoals men is.
Voor ons woonzorgcentrum Verbert – Verrijdt, gelegen Verbertstraat 25
te Schoten, zijn wij op zoek naar een:

ANIMATOR-COÖRDINATOR
VOLTIJDS

Schrijf jij straks mee aan
ons succesverhaal?
Altoni-Kelderman is een jong, dynamisch
ĞŶ ŐƌŽĞŝĞŶĚ ǀŽĞĚŝŶŐƐďĞĚƌŧĨ ŝŶ ^ĐŚŽƚĞŶ͕
gespecialiseerd in het bereiden van
ŵĂĂůƟũĚĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ ǀĂŶ ŚŽŽŐƐƚĂĂŶĚĞ
kwaliteit. Achter Altoni-Kelderman staat een sterk dynamisch team waarin samenwerking, betrokkenheid en de passie voor voeding vooropstaan. We zijn op zoek
naar uitbreiding van ons team en misschien ben jij wel de persoon die we zoeken ?

Technieker
sŽůƟũĚƐZĞŐŝŽŶƚǁĞƌƉĞŶ

welzijnsvereniging

Functie: Als animator-coördinator organiseer je activiteiten die afgestemd zijn op de
noden en wensen van onze bewoners. Je zorgt voor een prettige leefomgeving en bent
belangrijke schakel in de creatie van een thuisgevoel voor onze bewoners. Je werkt als
animator en coördineert ook afdelingsoverschrijdende activiteiten. Je ondersteunt het team
animatoren en hebt een brugfunctie naar andere disciplines.
Proﬁel: Je bent in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type of
gelijkwaardig onderwijs en van een getuigschrift waaruit de deskundigheid voor animatie
en activatie van bejaarden blijkt. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Om te proeven van de sfeer en de werking van “ons” huis ben je als kandidaat animator-coördinator van harte welkom op maandag 12 augustus,
dinsdag 13 augustus of woensdag 14 augustus van 14u tot 17u. Loop
even binnen en de campusdirecteur staat klaar om de functie van animator-coördinator concreet toe te lichten. Tijdens de rondleiding komen we
collega’s van allerlei disciplines tegen. We sluiten af met een drankje.
Kom je liever op afspraak (ook op weekend- en feestdagen): het volstaat om
contact op te nemen met de campusdirecteur, de heer Jean Van Humbeeck.
Deze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op 03 680 05 63 of op
het volgende mailadres: jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be

Wie ben je?
ͻ:ĞŚĞďƚĞĞŶƚĞĐŚŶŝƐĐŚĚŝƉůŽŵĂŽƉǌĂŬ͖ϮŽĨŚŽŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘
• Voldoende technische kennis (kennis elektriciteit en goede basiskennis van mechanica).
• Minimaal 4 jaar werkervaring
ͻ:ĞŬĂŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐũĞĞŝŐĞŶǁĞƌŬŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĞŶƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚĞŶƐƚĞůůĞŶ͘
• Je bent nauwkeurig, kwaliteitsbewust en werkt veilig.
ͻ:ĞƐƉƌĞĞŬƚĞŶƐĐŚƌŝũŌǀůŽĞŝĞŶĚEĞĚĞƌůĂŶĚƐ͘
• Bereid tot het werken in 2 ploegen.
Welke boeiende job hebben we voor jou?
tĞǌŧŶŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶĂůůƌŽƵŶĚƚĞĐŚŶŝĞŬĞƌĚŝĞŝŶͲ
staat voor het dagelijks onderhoud, de herstellingen
ĞŶĚĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶŽŶƐƐƚĂƚĞͲŽŌŚĞͲĂƌƚŵĂĐŚŝŶĞƉĂƌŬ
ďĞƐƚĂĂŶĚĞƵŝƚϳƉƌŽĚƵŬƟĞůŝũŶĞŶ͘
Wat mag je van ons verwachten?
We bieden je een uitdagende job in een snelgroeiend
ďĞĚƌŧĨŵĞƚĞĞŶĂĂŶŐĞŶĂŵĞǁĞƌŬƐĨĞĞƌĞŶŵĞƚǀŽůĚŽĞŶͲ
ĚĞƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌĞŝŐĞŶŝŶďƌĞŶŐĞŶǌĞůĨŽŶƚƉůŽŽŝŝŶŐ͘ĞŶ
ũŝũŝĞŵĂŶĚĚŝĞŐĞƉĂƐƐŝŽŶĞĞƌĚŝƐĚŽŽƌǀŽĞĚŝŶŐĞŶŽŽŐ
ŚĞĞŌǀŽŽƌĚĞƚĂŝů͍ĞŶũŝũĚĞƉĞƌƐŽŽŶĚŝĞǁŝũǌŽĞŬĞŶ͍

Ons aanbod: • Een voltijds contract van onbepaalde duur • Verloning op B-niveau. Dit
betekent een maandelijks brutoloon van min. 2.460 euro en max. 4.146 euro (naargelang het
aantal jaren relevante ervaring in de publieke sector) • Tal van extralegale voordelen, zoals
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, … • Aanleg van een wervingsreserve voor de
duur van één jaar met opname van de kandidaten die slaagden in de selectieprocedure.
Interesse? Richt je sollicitatiebrief, samen met je cv, een kopie van het gevraagde
diploma en rijbewijs aan WZG Voorkempen, t.a.v. personeelsdienst, Koolsveldlaan 94
te 2110 Wijnegem. Dit kan via: personeelsdienst@wzgvoorkempen.be of per post,
tegen ontvangstbewijs. We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 19/08/2019. De
datum van ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop
de kandidatuur is ingediend.

DĂŝůĚĂŶũŽƵǁsĞŶƐŽůůŝĐŝƚĂƟĞďƌŝĞĨŶĂĂƌ
ũŽďƐΛĂůƚŽŶŝͲŬĞůĚĞƌŵĂŶ͘ďĞ

ůƚŽŶŝͲ<ĞůĚĞƌŵĂŶ
Sluizenstraat 101, 2900 Schoten
Minder Mobielen Centrale Brasschaat zoekt chauffeur-vrijwilligers!
Er is altijd iemand uit je buurt op zoek naar iemand die met hen even naar de
dokter, een winkel, een woonzorgcentrum, enz. wil rijden. Wij verzorgen het
contact tussen onze leden en een groep vrijwilligers voor dit vervoer. Wil jij ook
vrijwilliger worden bij de MMC, tegen kostenvergoeding (0,33 euro/km + omnium),
en ons daarbij helpen? We zoeken ook vrijwilligers om met ons liftbusje (rijbewijs
B) rolstoelgebruikers te vervoeren. Voor meer inlichtingen contacteer Bart Gijsel, coördinator MMC Brasschaat Bart.gijsel@zorgbedrijf.be of 03 650 25 82



Te huur: garage te Brasschaat. € 75/mnd.
Tel. 0476 328 864



Het is goed zo ... eindelijk rust.



Lena Fornet

Te huur: garage met gepolijste vloer te Gooreind.
€ 90/mnd. 03 651 35 15

Europese
goudstandaard
GOUD & ZILVER
BAREN & MUNTEN

AANKOOP VAN ALLE
WAGENS, met of zonder
schade. Vlot en correct afgehandeld! Erkende handelaar. T. 0476/749 178



BEZOEK ONZE

WEBSITE

Hugo Broos
geboren te Borgerhout op 6 oktober 1943
en overleden te Ekeren op 13 juli 2019
Voor uw medeleven en warmte
zijn wij oprecht dankbaar
Hugo, kinderen en kleinkinderen
De families Fornet en Broos

Veilig en verzekerd investeren in fysiek goud of zilver met hoge jaarlijkse meerwaarde van 5,5%. Notarieel vastgelegd. Vrij van taksen.
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

echtgenote van

Volg on ook op
Facebook

www.condoleances.be/lenafornet
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OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken
familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht
huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL

INFO: 0496/70.80.80

T. 03 653.28.32
GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be



Te huur De Haan: kamer
in kl. villa vr (vak.)huur,
badk.+ WC. Max. 2 pers.,
nt rok., nt drink.
Tel. 0476 422 692

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

2 dagen in de week- gepensioneerd persoon,
gewezen chauffeur, technisch onderlegd,
op de hoogte van huidige nieuwe technieken.
DIERVRIENDELĲK voor bĳstand in gezien
Eigen vervoer, werkdagen overeen te komen

Tel. 0475/261 111
in omstreken van Antwerpen

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

Massage vanuit mijn hart
Verpleegkundige geeft professionele massage

Last gehad van de extreme temperaturen? Hier niet hoor.
In mijn praktijk blijft het zalig. Voor mij wordt het soms
warm, maar voor u zeker niet.
Masseren vanuit mijn hart, geeft ons beide energie.
Een hele ervaring, voor sporters,
voor mensen die het te druk hebben, voor iedereen.
Cadeaubons voor een zalig geschenk.
%H]RHNPLMQZHEVLWHHQEHNLMN]HNHUGH¿OP

www.massagevanuitmijnhart.com

praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be
Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Kapster aan huis Tel.
0497/736 371

GEZOCHT: (gepensioQHHUG"  SULYp FKDXႇHXU
regelmatig
vervoeren
vanuit
Kapellen/HoogERRP .DQGLGDWXXU YLD
hk@kegelsvanantwerpen.be

Gezocht:
poetshulp
voor slagerij. Avondwerk.
Leeuwenstraat 23, BrasVFKDDW7HO

1969 - 2019

PERSOON GEVRAAGD

cel

e brate

JA AR

Gevraagd

Wij zoeken voor ons leuke bar Valère een nieuwe
collega op vaste basis.
Goede verloning. Fantastische collega’s met een
hoek af. Leuke werksfeer
en waanzinnige klanten.


WINKELBEDIENDE
Part-time
met ervaring
voor

Slagerij Maes
0491 105 828

omdat hier
een goed advies
en mooi passende lingerie
belangrijk zijn

gesloten van
12 tot 19 augustus
“Doe mee
aan onze
postkaartactie”
Denk aan ons en stuur tijdens je vakantie
een postkaart met een leuk moment of verhaal
van bij Lingerie An en win tijdens de dorpsdag
een waardebon van €50 en een goodiebag

Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be
like us on
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HET CIRCUS VAN THE GREATEST SHOWMAN OP
GROOT SCHERM, EN EEN VERRASSINGSACT
OP KAPELLEN ZINGT.

11 SEPTEMBER
OM 19 UUR

De derde editie van Kapellen Zingt wordt een 2 -daagse.
Om het KidConcert en Kapellen Zingt dit jaar extra kracht bij
te zetten, bouwt DBV Events – samen met de Cultuurdienst
van Kapellen – een heuse openluchtcinema. Kortom, 4 events
RSWZHHGDJHQMHXJG¿OPIDPLOLH¿OP.LG&RQFHUWHQ.DSHOOHQ
Zingt in het gemeentepark van Kapellen.
DBV Events (twee Kapellenaren Thomas De Bruyn en Wim
Versées, die trots zijn dat ze opnieuw plezier kunnen organiseUHQLQ.DSHOOHQ VWDUWWHLQPHWHHQ¿NVH]RPHUDIVOXLWHULQ
het gemeentepark: meteen 3000 bezoekers op de eerste editie
van Kapellen Zingt. In 2018 werd het concept uitgebreid met
een eerste samenwerking met de jeugddienst, voor de organisatie van het KidConcert: een gigantisch springkastelendorp,
HHQQDPLGGDJIXQSUHWHQHHQOLYHRSWUHGHQ
De planning voor 2019 is opnieuw uitgebreid met Film in het
Park, de avond voordien. Op woensdag 21 augustus worden er
WZHH¿OPVJHVSHHOGGH9ODDPVHYHUVLHYDQ$QJU\%LUGV X 
DOV MHXJG¿OP HQ QLHWV PLQGHU GDQ GH SUDFKWLJH 7KH *UHDWHVW
Showman bij het vallen van de avond (20u). Het concept is simSHOEUHQJMHHLJHQVWRHOWMHGHNHQRI]LW]DNPHH'%9]RUJWYRRU
GH UDQGDQLPDWLH HHQ EHNHQGH SUHVHQWDWRU HQ ]HOIV YXXUVSXwers... Om het cinemagevoel kracht bij te zetten, zijn drankjes,
SRSFRUQ LMV XLWHUDDUG YRRU]LHQ 'H PLGGDJ¿OP ZRUGW JUDWLV
DDQJHERGHQ YRRU GH DYRQG¿OP EHWDDO MH VOHFKWV  HXUR YRRU
een ticketje.
2SGRQGHUGDJDXJXVWXVLVDOOHMHXJGYDQ.DSHOOHQYDQDIX
ZHHUZHONRPRPKHW.LG&RQFHUWLQJDQJWHVSULQJHQ0DDUOLHIVW
10 springkastelen, allerhande workshops, animatie, grim,... en
DOVDIVOXLWHUHHQOLYHRSWUHGHQYDQ5DGLR2RUZRXG
9DQDIXJDDQZHRYHUWRWGHRSZDUPLQJYDQ.DSHOOHQ=LQJW
PHWGH0(173DUW\EDQG9DQDIXVWDUWHQZHDDQGHH
editie van Kapellen Zingt. Een verrassingsact maakt de avond
compleet! De toegang is uiteraard gratis.
Iedereen die graag wil meezingen vanop het podium, kan zich
PHOGHQYLDLQIR#NDSHOOHQ]LQJWEH

TENTOONSTELLING ROND 8 VAN BRASSCHAAT

,Q]DOKHWSUHFLHVMDDUJHOHGHQ]LMQGDWHUYRRUKHWHHUVWJHNRHUVWZHUGRSGHYDQ%UDVVFKDDW$OOHJURWHQDPHQYDQ
ZHOHHUNZDPHQQDDU%UDVVFKDDWYRRUGH³KHUNDQVLQJRSKHWZHUHOGNDPSLRHQVFKDS´,QGHDDQORRSQDDUGLWHHXZIHHVWZRUGWGH
komende jaren een tentoonstelling georganiseerd die telkens wat groter en grootser zal zijn. De eerste editie van de tentoonstelling
gaat door in de gemeentelijke Bib aan het kerplein in Brasschaat-Centrum van 16 augustus tot en met 4 september. Niet te missen
YRRUGHZDUHZLHOHUOLHIKHEEHU

%DQNUHN%(
%7:%(
535$QWZHUSHQ
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten.
%RHWHV HQRI VDQFWLHV GLH
YRRUWYORHLHQ XLW RQMXLVWH RI
onvolledige publicaties en
inbreuken op de geldende
regelgeving ter zake, worden
steeds doorberekend aan
de adverteerder. Opname
van advertenties betekent
niet dat de redactie het met
GH LQKRXG RI GH VWUHNNLQJ
ervan in alle opzichten eens
is. De redactie behoudt het
recht teksten te weigeren
zonder opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder toelating van de
XLWJHYHU *HEUXLN YDQ IRWR¶V
WHNHQLQJHQRIRQWZHUSHQYDQ
DGYHUWHQWLHV ]HOIV GRRUJHspeeld door derden, ontslaat
de gebruiker geenszins van
rechtsvervolging.
Verschijnt elke woensdag
JUDWLV ¶KXLV DDQ KXLV¶ LQ DOOH
wijken van Brasschaat, alsook
WH *RRUHLQG WH :XXVWZH]HO
Kapelsesteenweg.
2SOH[
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Dat is aangenaam genieten...
Brunches

Een plezier voor jong & oud!
Geniet met de ganse familie van uitgebreide buffetten
met culinaire klasse, zoals u dat van ons gewoon bent.
Het menu voor elke brunch kan u steeds online terug
vinden of vraag naar onze brochure.
Voor de kinderen is er een apart kinderbuffet en extra
animatie gebracht door August & Zonneschijntje!
Prijs:

€ 59,00 all-in van aperitief tot en met de koffie
Kinderen tot 10 jaar gratis, 10-15 jaar € 25,00 all-in

Culinaire agenda
15 augustus:
15 september:
20 oktober:

moederdag brunch
nazomer brunch
herfst brunch

Heeft u zelf iets te vieren?
Vraag naar de mogelijkheden in onze feestzalen.

www.e10hoeve.be

Kapelstraat 8a, 2960 Brecht - 03 330 13 30 - info@e10hoeve.be

MIJN PEUK DOE IK IN

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

Wij zoeken

KELNER
voltijds
en

KOK
voltijds

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03
Melkerij Peerdsbos
Bredabaan 93 • 2930 Brasschaat
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parkbodeactueel
Hoe wonen we in de
toekomst?
Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen
wonen? Hebben ze bossen en weiden om in te
spelen? Kopen zĳ nog groenten, fruit en vlees uit
de buurt? Staan zĳ met hun auto in de file?
De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te
wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken
maken over ons ruimtegebruik. De druk op het klimaat maakt
het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. De eerste versie van het nieuwe
Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen noemen we de
conceptnota. Ze bestaat uit een strategische visie voor de
lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie.
Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie
Antwerpen en erop reageren. Ze is ook te vinden op
www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Ook
jouw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen hebben een belangrijke meerwaarde. Reageren
doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk,
van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op
één van de volgende manieren:

•
•
•
•

per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen,
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van de infomarkten, tussen
19 en 21 uur (je komt langs wanneer het jou past:
*
donderdag 19 september 2019 in het (nieuwe) provinciehuis van
Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
*
maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De Warande,
Warandestraat 42, 2300 Turnhout

Blĳf op de hoogte
Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot het definitieve Beleidsplan Ruimte te komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief op
www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Op die webpagina vind je
ook altijd de meest actuele informatie over het proces en de aankondiging
van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.

Stel je kandidaat voor onze
duurzaamheidsraad!
Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen op vlak van duurzaamheid, het gemeentelĳk bestuursakkoord en de doelstellingen van
het meerjarenplan van de gemeente, heeft het gemeentebestuur
haar milieuraad hervormd naar een duurzaamheidsraad. We willen
meer de focus leggen op de zogenaamde prioritaire duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s.
Naast een vertegenwoordiging van de milieu- en natuurverenigingen (2) en wijkverenigingen (2)
zal deze raad eveneens bestaan uit 7 externe deskundigen. We zijn dan ook op zoek naar
experten met competenties op vlak van:
1. duurzame ontwikkeling
2. innovatie/technologie
3. hernieuwbare energie
4. duurzame mobiliteit
5. duurzame ruimtelijke ontwikkeling
6. sociale inclusie
7. klimaat
Wat is de taak van de duurzaamheidsraad?
1. formuleren van gemotiveerde adviezen en voorstellen om de SDG’s te realiseren;
2. vertalen van de prioritaire strategische doelstellingen van de VN agenda 2030 op maat van Brasschaat;
3. detecteren van nieuwe technologieën, trends, innovaties en het pro-actief formuleren van voorstellen aan
het schepencollege;
4. bespreken en evalueren van de diverse beleidsopties met een brede gemeentelijke impact;
5. behandelen van beleidsmatige en projectmatige thema’s;
• creëren van een visie rond duurzaamheid, acties opzetten rond duurzaamheid voor de meerjarenplanning, acties opzetten rond CO2-reductie, energie-efficiëntie, voorstellen doen voor energietransitie en voorstellen voor het SECAP (sustainable energy and climate actionplan), …
• allerlei projecten opzetten rond energie, klimaat, milieu, sociale inclusie, innovatieve mobiliteit
(deelvoertuigen, elektrische voertuigen, ...)
Als vertegenwoordiger-expert in de duurzaamheidsraad word je benoemd voor een periode
van 2 jaar. De duurzaamheidsraad komt vier keer per jaar samen. Indien nodig, kan er een
extra adviesraad worden ingeroepen. Je ontvangt voor iedere zitting die je bijwoont een zitpenning van 200 euro. De eerste duurzaamheidsraad vindt plaats op dinsdag 1 oktober 2019
om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11.
Heb je interesse?
Neem dan zeker contact met ons op en stel je kandidaat. Bezorg ons je CV
en motivatiebrief vóór maandag 26 augustus 2019, dit kan via mail naar
duurzaamheid@brasschaat.be
Uit alle kandidaturen zal het schepencollege een selectie van 7 experts
kiezen aan de hand van aangetoonde relevante ervaring in de verschillende expertises, referenties, referentieprojecten, diploma’s, ....

Meer weten?
dienst duurzaamheid
T 03 650 06 58
duurzaamheid@brasschaat.be

kermis
Maria-ter-Heide
Kom naar onze gezellige kermis vol
leuke attracties! Van 10 tot 13 augustus

Domo, elk kind
kansen geven
Wil jĳ wat tĳd maken om kinderen kansen te geven? Domo is een organisatie die werkt met vrĳwilligers en opvoedingsondersteuning biedt aan
kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar.
Domo wil een gezin ondersteunen, als vriend aan huis, om vooral kinderen kansen te geven. Door omstandigheden kunnen ouders steun nodig
hebben in hun thuissituatie en bij de opvoeding van kinderen. Domo zoekt
vrijwilligers met een hart voor kinderen die zich enkele uren per week willen
vrijmaken voor deze gezinnen. Samen op stap gaan, met de kinderen spelen
en aan ouders een luisterend oor bieden.
Wil je deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers van uiteenlopende achtergrond en leeftijd? Regelmatig geeft Domo opleiding en krijg je
de kans om ervaringen te delen en vragen te stellen.
Meer weten?
Domo vzw - Brasschaat
T 0492 25 03 81

e-nieuws
ondernemers

een organisatie die werkt met vrijwilligers en
opvoedingsondersteuning biedt aan kwetsbare
gezinnen met kinderen tot 12 jaar.

een gezin ondersteunen, als vriend aan huis,
om vooral kinderen kansen te geven.
Door omstandigheden kunnen ouders steun
nodig hebben in hun thuissituatie en
bij de opvoeding van kinderen.

vrijwilligers met een hart voor kinderen die
zich enkele uren per week willen vrijmaken
voor deze gezinnen. Samen op stap gaan,
met de kinderen spelen en aan ouders een
luisterend oor bieden.

Een nieuwsbrief
op maat
voor de
van een enthousiaste
groep vrijwilligers
vanhandelaar en ondernemer van Brasschaat.
uiteenlopende
achtergrond
en leeftijd? van
Regelmatig
We houden
je op
de hoogte
nieuws rond lokale economie zoals evenegeeft Domo opleidingen en krijg je de kans om
menten,ervaringen
subsidies,
wegenwerking
in detailhandel zones, nieuwigheden,
te delen en
vragen te stellen.
opportuniteiten,…. Maar ook thema’s rond duurzaamheid en toerisme komen
aanbod. Abonneren is gratis en kan via
https://www.brasschaat.be/ondernemen/e-nieuwsbrief
Je kan op elk moment uitschrĳven.
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DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Uw makerlaar op Kreta in Griekenland.
Wij verkopen en bouwen vakantie huizen,
villas, hotels, appartementen en
verhuur van luxe villas.

LAATSTE VERSTERKINGEN
VOOR KHC DRAGONS

Meer informatie vind u op onze website
WWW.KRETAIMMO.COM
Email: info@kretaimmo.com
Tel: +32(0)460942802

DRINGEND
GEZOCHT
Ierse International Matthew Bell en Nederlands talent
Bas van Valburg komen KHC Dragons versterken
Voor het seizoen 2019-2020 heeft KHC Dragons de 25-jarige
Ierse verdediger & tevens international Matthew Bell, alsook de
Nederlander Bas van Valburg aangetrokken waardoor het eerste
WHDPGH¿QLWLHIYDVWHYRUPKHHIWJHNUHJHQ0DWWKHZ]DO]LMQ,HUVH
ploegmakker en spelmaker van het Iers Nationaal Hockeyteam
6KDQH2 'RQRJKXHYHUYRHJHQELMKHW'UDJRQV+WHDP0DWWKHZ
Bell is sinds 2013 speler van de Ierse Nationale hockeyploeg en
KHHIWLQPLGGHOVFDSVRS]LMQQDDPVWDDQ'HDIJHORSHQWZHH
VHL]RHQHQVSHHOGH%HOOELM&UHIHOGHU+RFNH\&OXELQ'XLWVODQG
Bas van Valburg debuteerde en heeft een lange staat van (hockey)dienst bij MHC Oranje Zwart (nu Hockeyclub Oranje-Rood)
LQ(LQGKRYHQ+LMGRRUOLHSELM0+&2UDQMH=ZDUWDOOHMHXJGUHHN
VHQHQVSHHOGHHULQKHWHHUVWHWHDP/DWHUPDDNWHKLMGHRYHU
gang naar de Belgische competitie waar hij de kleuren van R
$QWZHUS+&YHUGHGLJGH0HWGHWRHYRHJLQJYDQGH]HWZHHDE
solute toppers aan het eerst team, is KHC Dragons ervan overtuigd dat zij haar hoge sportieve ambities voor volgend seizoen
]DONXQQHQZDDUPDNHQ

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v
Jobstudenten M/V

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

+32 475 861 947

Steeds
rtingen
aantrekkelijke ko

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

Nu ook thuispraktijk

Rolluiken
Zonnetenten
Screens
Verandascreens
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

FRIEDA
LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat

0475/31.33.95

Rustig huisje
op 50 m van strand,
volledig ingericht,
3 slaapkamers,
799ODDQGHUHQ:L¿

RIJMENANTS

Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

VAKANTIE MALAGA
SEPTEMBER

Slagerij

Brasserie
De Hoge Boom
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
03/605.84.72

www.poortencentrale.be
PEDICURE
MEDICAL

GEVRAAGD
VERKOPER/
VERKOOPSTER

25 jaar ervaring

-

zelfwerkend patroon

Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e

•

info@poor tencentrale.be
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03 225 50 00

www.goetstouwers.be
BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

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

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

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

€ 99.000

(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)

€ 398.000

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

€ 530.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

ROCHUSLEI 41/2DE
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

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

(VG)

€ 169.000

(VG)

€ 299.000

€ 14.500

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD.
Verzorgd en netjes onderh. app. in aangenaam gebouw.
Living ca. 50 m², voll. inger. eetkkn en bdkr, apart toilet en 3
ruime slpks, terr. voor- en achteraan. Bwjr 1990. Opp. ca. 135
m². Recente renov.; verw.-ketel, ramen met hoogrend.-begl., dak conform.EPC is nog van voor de renovatiewerken.
Gunstig gel. in centrum nabij winkels, scholen en openb.
vervoer. Park van Brasschaat en ‘Peerdsbos’ EPC: 233

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

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

€ 298.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 340.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 415.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

EKEREN

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

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

BIST 185 2DE LINKS
Mooi appartement met 2 slaapkamers en zuid gericht
terras. EPC: 374

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 295.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 269.000

€ 600

TE HUUR

+ € 45 kosten

EKEREN

EKEREN

HOEVENEN

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

BUND 60 VERD.2
Mooi gelegen appartement met op de 2de verdieping:
hal, living, keuken, badkamer en 2 slaapkamers. Op
het gelijkvloers: inpandige garage met automatische
poort (extra staanplaats ervoor), berging en polyvalente ruimte met toegang tot de tuin van 150 m².
Individuele verwarming op gas. EPC: 758

MARKT 29 V2 ACHTER
Gerenoveerd duplexappartement met 1 slaapkamer
en terras van 8 m² gelegen in het centrum van Hoevenen. Onmiddellijk beschikbaar. EPC: 572

(VG-WG)

€ 209.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 169.000

HOEVENEN

KAPELLEN

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

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

€ 299.000

€ 810

+ € 15 kosten

KAPELLEN

TE HUUR

+ € 65 kosten

€ 560

TE HUUR

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
(VG-WG)

€ 155.000

KAPELLEN

KAPELLEN

MERKSEM

LINDENDREEF 20
Prachtig gelegen perceel bouwgrond met oppervlakte van 2 236 m² geschikt voor het bouwen van
een open bebouwing. Perceelbreedte bedraagt 33
meter. Rustige en groene woonomgeving nabij het
centrum van Putte-Kapellen. Vlotte verbinding naar
autostrade. EPC: 49

ANTWERPSESTEENWEG 273
Ruim app. gelegen in resid. Vijverhof nabij winkels
en openb. verv. Dit app. beschikt over een inkomhal
met gastentoilet, ruime liv., kkn, terras van 15 m² met
prachtig zicht op groen en vijver (ZW-oriëntatie), bdkr
met bubbelbad en 2 slpks waarvan 1 met dressing.
In de kelderverd. 2 individuele bergkelders en autostnplts. Dak vernieuwd en geïoleerd in 2018. EPC: 209

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

(WG)

€ 339.000

€

249.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€

99.000

MERKSEM

SINT-JOB IN ‘T GOOR

STABROEK

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

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

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

€

140.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€

319.000

(VG-WG)

€

163.000

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Brasschaatse Film,

Nr. 32,

7-8-2019

16

VLOER- & TEGELWERKEN

A MICHIELSE & ZONEN

KMAN
VA

S

S

HAP
SC

Algemene vloer en
tegelwerken

Dakwerken

SIND

NIEUWBOUW & RENOVATIE

1938

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

Uitbreken bestaande
vloeren en chapes

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

Kleur, een passie...
Goordijk 29
Gsm 0496 426 823
johan@vanderzijp.be

=(3+<526
%9%$

Freelance Commerciële en admiŶŝƐƚƌĂƟĞǀĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐŶŽĚŝŐ͍
Advies en ondersteuning mbt inƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůǌĂŬĞŶĚŽĞŶ͘^ŚŝƉƉŝŶŐ͘
ǀŽŽƌͬŶĂͬƟũĚĞŶƐŬĂŶƚŽŽƌƵƌĞŶ͘
tĞĞŬĞŶĚǁĞƌŬ͘
hƵƌƚĂƌŝĞĨŽĨǀĂƐƚƚĂƌŝĞĨ;ƉƌŽũĞĐƚͿ͘
KƉůŽĐĂƟĞŽĨƌĞŵŽƚĞ͘

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

2930 Brasschaat
Fax 03 653 39 85
www.vanderzijp.be

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

GROENE
DAKEN

DAKGOTEN

DAKISOLATIE

DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

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

AANNEMER ZOEKT

appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

PIVOLTÉ SCHITTERDE OP 11 EN 13 JULI
IN HET PARK VAN BRASSCHAAT!

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

NIEUWE TOONZAAL 300M²

GRATIS
MOTOR

(foto Robert Biesemans)
Op 11 en 13 juli gaven veel jonge dansers van Pivolté het beste
van zichzelf geven in een spetterend tempo. Op 11 juli brachten
meer dan 100 dansers hun ‘’Celebration”. Een heel mooie show
die een langdurig applaus kreeg van het talrijke publiek. En dit
naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Pivolté. De nacht
werd feestelijk afgesloten met een spetterend vuurwerk. Op 13
juli brachten de demodansers van Pivolté met het Symfonisch
RUNHVWµ7KH*URORW*DOD2UFKHVWUD¶HHQPRRLHFKRUHRJUD¿HRSGH
tonen van The Sleeping Beauty. In deze prachtige wals schitterden 65 dansers van de demogroepen. Een mooi evenement zowel voor de ogen als voor de oren. Op de dorpsdag is iedereen
alvast welkom in het sportdorp om de dansers nog een laatste
keer deze zomer te bewonderen. Meer info op www.pivolte.be
over onze optredens en activiteiten!

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

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

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.
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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: Oude Galgenstraat 168 – Instapklare
villa hoevestijl met GLVL : inkom, wc, vestiaire, living,
eetkamer, ingerichte keuken, berging, dubbele garage,
wasplaats, terras en tuin – 1steV : hal, 4 slaapkamers,
badkamer met wc, aparte wc - kelder en zolder.
KAPELLEN: Weerstandersdreef 5 – Villa met hal, wc,
bureel, keuken, living met open haard, garage, wasplaats,
overloop, 3 tot 4 slaapkamers, badkamer, bergkamer
met lavabo, zolder, terras, diepe tuin doorlopend in bos.
KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer,
veranda, tuin en garage.
SCHOTEN: Fluitbergstraat 3 - Bouwgrond – eengezinswoning ( momenteel verhuurde garages ), oppervlakte :
175m² . Bouwvoorschriften voor glvl : 12m ; 1ste V : 9m
en tuin 10m.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met
weekendwoning.

info@tilborghshout.be I www.tilborghshout.be

www.notarisdeferm.be

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

Centrale verwarming

4e RETROFIETSTOERTOCHT t.g.v. Zandbergrun:
Zaterdag 31 augustus 2019

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Te koop: Aanhangwagens
als nieuw, Open, Dicht,
Bache. Wagen achter mobilhome. ROCA zandvliet.
ook weekends.INFO?
0473/193 453.
QQQQQQQQQQQQ
Tuinaanleg - onderhoud,
snoeiwerken, renovatie
van tuinen
Ronny Kanora
0477 306 423
9ULMEOLMYHQGHRႇHUWH
QQQQQQQQQQQQ

Maatkasten in bouwpakket I Terras- en gevelbekleding
Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout I t +32 3 666 81 14

Bijkomende info en foto’s:

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Algemene houthandel I Binnendeuren I Parket & laminaat

1DKHWVXFFHVYDQGHYRULJHGULHHGLWLHVNRSSHOHQZLMPHW¶W:H]HOV2PVODJSXQWRSQLHXZHHQ
UHWUR¿HWVWRHUWRFKWDDQ'H=DQGEHUJUXQZZZ]DQGEHUJUXQEH+HEMH]LQRPRQGHUEHJHOHLGLQJ
YDQHQNHOHPRWRUHQHQGHµ52'$1,$:$*(1¶DDQHHQPRRLH¿HWVWRFKWGHHOWHQHPHQKHEMH
HHQUHWUR¿HWVHQHHQUHWURRXW¿W" 5HWUR¿HWVPDJMHUXLPLQWHUSUHWHUHQPDDUMHRXW¿WGLHQWZHOXLW
‘de oude doos’ te zijn, retrotruitjes worden ter beschikking gesteld!) Kom dan op zaterdag 31 auJXVWXVWXVVHQXHQXQDDUGHVWDUWORFDWLHYDQ'H=DQGEHUJUXQLQGH%UHPVWUDDW
WH:XXVWZH]HO-HNDQMHWHUSODDWVHLQVFKULMYHQGRRU¼WHEHWDOHQ,QUXLOKLHUYRRUNULMJMHWZHH
FRQVXPSWLHVHQJUDWLVNRHNRHNHQELMGHWXVVHQVWRS'HVWDUWLVYRRU]LHQRPK:HULMGHQ
een rit van ongeveer 45 km tot de stopplaats. Na de onderbreking vervolgen we de tocht om dan
RPVWUHHNVXWHUXJLQ:XXVWZH]HODDQWHNRPHQ WRWDOHDIVWDQGjNP ,QIRHQLQVFKULMYLQJHQPDUFEHYHUV#JPDLOFRPRIWHOHIRQLVFKEUDVSHQQLQJWLQQH#KRWPDLOFRP
RIWHOHIRQLVFK 'Up%LOOHW

2 JEUGDTEAMS VAN BRASSCHAAT BRAVES
OP BASEBALL STAGE NAAR ST. LOUIS (USA)

op 1 augustus vertrokken 2 jeugdteams (U14 en U17) van
de Brasschaat Braves voor 11 dagen naar St. Louis, Missouri
(USA) voor een baseball stage. Elke baseballer droomt ervan
om ooit eens in Amerika te kunnen spelen of toch zeker eens
live een Major League Baseball wedstrijd te kunnen zien. Met
dit in het achterhoofd kwamen we zo’n anderhalf jaar geleden
op het idee om onze jongens (en meisje) gedurende 11 daJHQHHQRQJHORRÀLMNHHUYDULQJWHEH]RUJHQLQKHW:DOKDOODYDQ
baseball. De vooraf bepaalde doelstelling van dit project was
de deelnemende spelers hun baseball skills te verbeteren,
een MLB experience te beleven, USA life & feel experience,
teambuilding en vergroten van de clubsfeer. Het plaatselijk
programma zit dan ook behoorlijk vol.
De dag na hun aankomst zullen de teams deelnemen aan een
3-daags tornooi in Fairview Heights, IL (vlakbij St. Louis) waar
ze zich kunnen meten met hun Amerikaanse leeftijdsgenoten.
Verder staan er op het programma nog verschillende baseball

clinics door Amerikaanse coaches, enkele avondwedstrijden
tegen plaatselijke teams, een bezoek aan het demo center
van Rawlings (waar ze kunnen zien hoe ballen en handschoenen gemaakt worden en batten getest kunnen worden) en als
klap op de vuurpijl zullen ze een wedstrijd bijwonen van de
Saint Louis Cardinals in Busch Stadium tegen de Pitsburg Pirates.
Omdat de baseball boog niet altijd gespannen kan zijn is er
ook afwisseling voorzien in de vorm van een bezoek aan Six
)ODJV:HW¶Q:LOGHQKHWEH]RHNHQYDQGHVWDG6DLQW/RXLV
Om de USA life & feel experience compleet te maken zullen
de spelers verblijven bij gastgezinnen. Om dit alles geregeld
te krijgen hebben we als Brasschaat Braves samengewerkt
met International Athletic Foundation (IAF Belgium). In het
verleden hadden zij al verschillende baseball teams naar St.
Louis gebracht, waaronder ook in 1988 een cadettenteam van
Brasschaat Braves.
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BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
Kwaliteitsvolle
grafzerken

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

op een verticale
en horizontale
fundering

TE HUUR
Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.
Handelspand met woonst. Nieuwe
ramen en deuren + dak- en muurisolatie. 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.
Onmiddelijk beschikbaar
(zonder overname). Bezichtigen alleen na afspraak. Zeer lage EPC: 128

€ 1.500 p/mnd

afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be

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

KRAANMAN GEVRAAGD

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

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.

TANKRECYCLING

Leegmaken
van
huizen
INBOEDEL
OPRUIMING

Reinigen - Verwijderen
en opvullen
van tanks

EINDELIJK LEEG

Marc Van de Berckt bvba

KLEIN EN GROOT
RENOVATIEWERK

Conform Vlarem II

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

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

Tel. 03/636 11 48
Fax. 03/663 81 51
E-mail: info@tankrecycling.be

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

Jos Meeussen & Zn

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

Problemen met uw
verwarming, gas of
mazout?
Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7
HQJUDWLVSULMVRႇHUWH
Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0484/429 232

Interieur, exterieur,
bezetten, gyproc,
isolatie, tegels,
elektriciteit,
schilderen,
ramen, deuren,
speciale projecten.

0496/781 768

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

zibi.arte@gmail.com

D&D Interieurs

Uw tuinonderhoud

Kasten op maat
Keuken- en badkamerkasten

Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

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

0475/259 545
of 0472/233 044
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Bouwbedrijf J. Valckenborgh B.V.B.A.
STARRENHOFLAAN 5 - 2950 KAPELLEN
TEL. (03) 660 14 20 - FAX (03) 605 36 04 - www.valckenborgh.be

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

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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.
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4 jaar garantie op
alle nieuwe installaties

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

Tel: 0496 33 57 13
info@poortenhersteller.be

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

Kapelsesteenweg 169
Ekeren

T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

www.poortenhersteller.be
!! Nieuw: Lamellendak !!

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

'ĞǌĞůůŝŐ͕ĚƌŽŽŐ͕ƐĐŚĂĚƵǁŽĨǌŽŶ͕ŵĂĂƚǁĞƌŬ͕ǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐ͕
ǀĞƌůŝĐŚƚŝŶŐ͕͙ŝĚĞĂĂůǀŽŽƌƚĞƌƌĂƐŽĨƚƵŝŶ͘DĞĞƌŝŶĨŽ͍DĂŝůͬďĞů


2SUXLPHQ LQERHGHOV
Leeg van kelder tot zolder. Bel 0473 883 938
QQQQQQQQQQQQ
$OJHPHQH
schilderwerken
%HKDQJZHUNHQ
6SHFLDOLWHLW
KRRJJODQVODN
*UDWLVSULMVRSJDYH
Tel. 03/663 32 92
QQQQQQQQQQQQ
'DNKHUVWHOOLQJHQ vernieuwen, isolatie, dakgoten. 0489/717 125

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

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

QQQQQQQQQQQQ
3RHWVHQ YDQ WUDSSHQ
JURRWHQNOHLQ%HOQDDU
0498/938 711
WRPZX\WV#WHOHQHWEH
QQQQQQQQQQQQ
ZRHNW X HHQ ORRGJLHter? Bel Koen 03/663
60 79. Ook voor kleinigheden



Te huur: 3x1 geren. app.,
2 slpk, ing. kkn, inloopdouche, € 750. Bredabaan 209, centr. Brassch.
03/652 17 12

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN
Werft aan:

ZAALMEDEWERKER
Ben jij gemotiveerd,
NODQWJHULFKWHQÀH[LEHO"
Dan ben jij misschien onze nieuwe collega.
Horeca-ervaring is een pluspunt,
maar geen must.
Mail je c.v. naar:
info@patisseriemanus.be
of neem telefonisch contact op via
0496 128 766

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP
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Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.

1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

GSM 0495/51 77 14
Gratis prijsofferte Tel. 03/653 21 56
Te koop: Marklin sprint
autobn. ± 50m baanl.
vele toebeh, 18 auto’s, €
690,potk. 0486 065 285



Gepensioneerde aannemer bouw doet nog
klusjes zoals kleine verbouwingen, metsel -en
betonwerken, terrassen,
rioleringswerken ea Tel
0494/160 412



Te koop: App. Centr.
Brassch., 2slpk, gr. berg.,
EGN NNQ JDU 3ULMV EHspreekb. Tel. 03/664 30
26 - 0474/640 541



Ik zoek werk als tuinman, schilderwerk, bezetten.0487/566 652



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

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

Alle pleisterwerken, kleine werken, binnen de week
uitgevoerd. Erk. vakman,
35 jaar erv. 0468/328 347


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

Te huur: 3x1 gerenoveerd
app., 2 slaapkamers, ingerichte keuken, inloopdouche, € 750. Bredabaan
209, centrum Brasschaat
03/652 17 12

Te koop: 5HWURNRHUV¿HWV
Raleigh, wielen voor tuben en banden, uitrusting
Campagnolo, Deltaremmen. Verzamelobject. Tel.
0477/55 63 63

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas
in bestaande ramen
Spiegels
Glazen deuren
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring

ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door zandstralen,
gommen, logen.
Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
*UDWLVRႇHUWHRIEHVWHN
info@air-concept.be

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

Wesley Reestman
UW SCHILDERBEHANG- &
GYPROCSPECIALIST
3ULQV.DYHOOHL$_%UDVVFKDDW
_

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

ZHV#ZZLQWHULRUEH_ZZZZZLQWHULRUEH

Zetelgarnierderij

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

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

BE 0897.708.571/02.25.10

www.zetelgarnierderijkempenaers.be

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

Slagerij

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

TEL. 03/651 30 41
0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

RIJMENANTS

Verheyen Bart

+32(0)486/354.763
Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be

KMO-ZONE BOSDUIN

Geregistreerd installateur
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SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE

DAKWERKEN

-10% KORTING

GRATIS
OFFERTE
0479 946 932

50
JAAR
FA M I L I E B E D R I J F
Goedons, Gregoire, Stoffels
I N D U S T R I E PA R K 2 0 – U N I T 6
2900 SCHOTEN
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

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

Last van ratten in je huis
of tuin: wij helpen van dit
probleem af. Korte opvolging engagement zijn
voor ons kernwoorden:
0470/103 121

ramen & deuren

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

rijf
miliebed
40 jaar fa
ductie
eigen pro naservice
de
uitsteken
www.groven-ramen.be

Bestratingen Omega
bvba

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

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


Te huur: mooi app 2 slpk
gr liv gr terras garbox
nieuwe keuk met toest
Hoogboomstweg 24 1e
verd epc 115 prijs 720+40
kosten zimmo JDFBW
0475/447 886

Man 43 zkt lieve vr ts 2075 jaar voor latrelatie of
relatie 0486 065 285

//Renovatiewerken//
Zoekt u iemand voor uw
renovatiewerken zowel
binnen- als buitenshuis?
Dan bent u bij ons op het
juiste adres. Bel, SMS of
E-mail naar
0483/003 382 of
yassinekri@hotmail.com

•

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

REE
DS
50%
VER
KO
CHT

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports.
*HPHHQVFKDSSHOLMNH¿HWVHQDIYDOEHUJLQJ
Prijzen vanaf 275.365 euro exclusief kosten

03/292.50.50
info@batimmo-vastgoed.be

www.batimmo-vastgoed.be

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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Brasschaat Open Golf
& Country Club

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

NODIGT U UIT OP DE

OPENDEURDAG
VAN ZONDAG 1 SEPTEMBER

Elke deelnemer krijgt een gratis initiatie van 50 min.
Onder begeleiding van onze leraren & een wandeling van 1 uur
over de golfbaan met de nodige uitleg over de golfsport.
INSCHRIJVEN KAN VIA E-MAIL NAAR info@brasschaatgolf.be
GELIEVE UW KEUZE VAN TIJDSBLOK DOOR TE GEVEN
ALSOOK HET AANTAL DEELNEMERS
11u tot 13u / 12u tot 14u / 13u tot 15u of 14u tot 16u

TIJDENS DE OPENDEURDAG:
€ 20 KORTING OP ALLE GOLFSCHOOLPAKKETTEN
BRASSCHAAT OPEN GOLF & COUNTRY CLUB
MIKSEBAAN 248 • 2930 BRASSCHAAT • Tel 03/653.10.84 • info@brasschaatgolf.be

WWW.BRASSCHAATGOLF.BE

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.
Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):
10-11/08 Mertens Els 0478/259 198
Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind
(weekenddienst):
10-11/08 Mertens Els 0478/259 198
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, coördinatie thuiszorg,
secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10
Dierenarts van dienst
10-11/08 Dr. Van Den Maegdenbergh 03/663 33 07
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

Ophaling huisvuil augustus
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

05
06
07
08
09
10

RestAfval
oranje
straten

Ophaling
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

12
13
14
15
16
17

RestAfval
rode
straten

GFT

Papier

Papier

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat
huisvuil
GFT

Chemokar komt
in je buurt

PMD

juli

GEEN OPHALING
OP MAANDAG 15 AUGUSTUS
OPHALING HUISVUIL
VERSCHUIVD NAAR 16/08
(RECYCLAGEPARK 15/08
GESLOTEN)

Steven Aerts

|

Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen

+32 3 651 22 83

|

advocaat@stevenaerts.eu
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Dienstencentra Brasschaat
De burelen van de dienstencentra zullen gesloten zijn op donderdag 15 augustus.
In Vesalius zijn restaurant en cafetaria wel open!
Start online inschrijvingen nieuwe reeks Sport Overdag : ma 26/08 vanaf 08u (in
het NAC) en vanaf 09u (in de Dienstencentra).
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/feestmenu): kaarten RIKKEN
Elke vrijdag namiddag: kaarten SLAGEN HALEN
STOELYOGA : in augustus kan je ook mee aan stoelyoga doen. De lessen van
maandag en donderdag worden dan samengevoegd op maandag. Nieuwe mensen,
RIPHQVHQGLHJUDDJHHQSURHÀHVYROJHQ]LMQ]HNHUZHONRP
Di 06/08 om 14 uur : op deze vriendschapsdag introduceren wij graag de ‘Kletspot’.
Zet je gezellig in kleine groepjes en doe een grabbel in de pot met leuke zinnen en
YUDJHQ:HGGHQGDWMHHHQ¿MQHQDPLGGDJ]DOKHEEHQ"*UDWLV ZpOLQVFKULMYHQ 
ZLMYRRU]LHQNRH FDNH
Di 06+13+20+27/08 om 14 uur : kinderatelier
'RRPXXU]RPHUEDU³$SpURO6SULW] ,WDOLDDQVHKDSMHV´
Ma 12/08 om 14u : SMUL bavarois
Ma 19/08 om 12u15 : Moederdagmenu (inschrijven ; eur 11)
Do 22/08 om 09u30 : PC club
Do 22/08 om 14 uur : Griekse zomerbar
Ma 26/08 om 14 uur : BINGO, ook voor kinderen !
Do 29/08 om 09u : patchwork
'RRPXXU]RPHUEDU³PRMLWR WH[PH[´
2) Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77, 2930 BRASSCHAAT
Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Do 08/08 om 14.00u : familieBINGO. Kom samen met je kinderen, kleinkinderen,
vrienden en familie je kans wagen en een aangename namiddag doorbrengen in
ons cafetaria. Er zijn mooie prijzen voor iedereen. Prijs 0,50 euro/per bingoblaadje
en het plezier en de gezelligheid krijg je er gratis bij.
Do 08/08 en do 22/08 vanaf 10.00u : vrije workshop ‘quilting bee’. Kom kennismaken met patchwork of meedoen met onze vaste cursisten. Er wordt tijdens de
workshops geen les gegeven, maar iedereen brengt zijn eigen patchworkwerkje
mee, om aan verder te werken. Alle patchworkliefhebbers zijn welkom, ook diegenen die nog geen cursus hebben gevolgd. Inkom is gratis.
Vrij 09/08 om 14.00 : ‘Brasschaatse Dodentocht’. Op deze dag wordt de dodentocht gewandeld in Bornem. Wij dagen jullie uit, om ervoor te zorgen dat ook wij,
allemaal samen, aan 100 km geraken. Tussen 14u en 15u vertrek je in het park
van Brasschaat, alleen of in groep, voor een wandeling van 3, 5 of 8 kilometer.
Deelname is gratis, wel inschrijven vóór 7 augustus.
Vrij 16/08 om 14.00u : ‘Moederdaggebak’, smulnamiddag in ons cafetaria. Graag
op voorhand inschrijven aan 2,00 euro/gebakje.
3) Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97 2930 BRASSCHAAT
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Maandagnamiddag(13u30-16u) zangstonde: gratis (wij zoeken nog mannenstemmen)
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan sportoase
(9u45-11u15); gratis
Op dinsdagnamiddag: (14u) is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis
Woensdagnamiddag: (14u) schaken: iedereen welkom = gratis
(ONHGDJNDQMHWHUHFKWLQRQVEXLWHQ¿WQHVVSDUNLGHDDOELMJRHGZHHU
Tot half september: WANDELZOEKTOCHT van Wijkwerking: brochures in Antverpia te bekomen.
Di 6/08: 9.30u vakantie les YOGA
Woe 7/08: 10u vakantie les PILATES
13u vakantie les YOGA
13.30u FIETSEN met Ann en Armand
Do 8/08: 14u Open Atelier (terug gestart)
Vrij 9/08: 9.30u vakantieles YOGA
9.30u Spaanse conversatie
10.45u vakantieles STOELYOGA
Ma 12/08 14u BINGO
DI 13/08 9.30u vakantieles YOGA
13.30u Erfgoedwandeling Mariadomein
Woe 14/08 10u vakantie les PILATES
13u vakantie les YOGA
Vrij 16/08 9.30u vakantieles YOGA
9.30u Spaanse conversatie
10.45u vakantieles STOELYOGA
Ma 19/08 12u MOEDERDAGMENU
Di 20/08
9.30u vakantie les YOGA
10u start PATCHWORK
Dringend VRIJWILLIGERS gezocht voor onze minibus !!! (= ophalen en brengen
bezoekers)
Meer info over de activiteiten in het dienstencentrum.

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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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
Mortsel Antwerpsestraat 158

Deurne Turnhoutsebaan 121
Stabroek/Hoevenen Markt 33

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
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Metaal- en houtatelier StudioTank

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

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels
Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …
Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be
Volg en like ons op Instagram en Facebook
Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A, 2930 Brasschaat

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- 750€
tel 0470/313 126


by

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

VOOR DE
ALLERLIEFSTE
MAMA

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Walter Van Gastel by Oh’Green Ekeren - Kapelsesteenweg 511-517, 2180 Ekeren
Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

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

www.asluc.be

FRIGO-TECHNIEK
UW KOELINGSPECIALIST

Verkoeling nodig deze zomer?
Creëer uw ideale binnenklimaat en
laat de hitte uw nachtrust niet verstoren!

SPLIT AIRCO
geplaatst vanaf € 1.599 excl. btw

WHIRLPOOL 3500W
12000 BTU/u
GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 630 incl. btw
KAYSON 3500 W
12000 BTU/u
GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 599.99 incl.btw

MOBIELE AIRCO'S

6WLOVWHWRHVWHOOHQRSGHPDUNW3ODVPD¿OWHU
tegen hooikoorts Inverter motor Energiezuinig

Geen plaats voor een split unit, of wil je meerdere kamers koelen?
Oplossing een mobiele airco

Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat - www.frigo-techniek.be - info@frigo-techniek.be - tel. 03/651.68.43

