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Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

VAKANTIE
Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

Optiek De Beenhouwer
Dr Roosensplein 19
2930 Brasschaat 
Tel 03 651 84 45

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

De nieuwe
QLED 8K 2019
One giant leap for reality

Bredabaan 1003 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 633 09 88

info@o-j-h.be   -   www.o-j-h.be

KINDERBRILACTIE!
Koop een kinderbril
op sterkte + € 10,-

EN KRIJG ER EEN
EXTRA KINDERBRIL BIJ!

Tot zolang de voorraad strekt

Start
to Dance

www.spillemaeckers.be

ALLE MOGELIJKE DANSVORMEN ONDER ÉÉN DAK

Inschrijven gebeurt op voorhand per mail! marc@spillemaeckers.be

DO RADO RADO 
R

RADO RADO

ADO RADO RAD
RADO RADO RA

DO RADO RADO 
RADO RADO RAD

RADO GOLDEN HORSE AUTOMATIC

Geïnspireerd op de klassieker uit 1957, 
is dit nieuwe Golden Horse uurwerk
een krachtig ontwerp. 
Veelzijdig eigentijds met 
elementen in baanbrekend 
plasma hightech keramiek. 
Kom deze unieke Rado aanpassen.
                                        - Luc Spooren -

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10 - (rechtover de Post) - Tel. 0497/621 562

Antwoord op al uw vragen
tijdens de Dorpsdag!

op zondag 1 september 2019

Kom langs voor info
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Problemen met je buur?

Samen leven kan soms  
leiden tot moeilijke 
situaties: luide muziek, 

niet over praten?

GRATIS

Al aan burenbemiddeling gedacht?

Meer weten?

T 03 650 02 00

1ste jaar aanstelling met vervangingscontract aansluitend grote kans op onbepaalde duur.

functie: Als afdelingshoofd interne organisatie heb je de leiding over een enthousiast team. Je bent 
verantwoordelijk voor het ordenen, opmaken en versturen van de agenda’s van het college van 
burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad, de controle van de notulen van gemeenteraad 
en college van burgemeester en schepenen. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de 
verzekeringsdossiers BA, Brand, Voertuigen.

profiel: Masterdiploma en minstens 2 jaar leidinggevende ervaring • je bent goed in procesbeheer en 
probleemanalyse • nieuwe wetgeving eigen maken is geen probleem • je werkt zorgvuldig en klantgericht 
• je hebt ervaring met coachend leidinggeven.

 
Ontdek alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job 
via www.brasschaat.be en klik door naar vacatures. Hier dien je je ook online in te schrijven.

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende 
aanwerving met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

AFDELINGSHOOFD 
INTERNE 
ORGANISATIE

• Niveau A1a-A2a-A3a

• Contractueel

• Voltijds

• Opbouw wervingsreserve: 
voor een contract onbepaalde duur

Schrijf je uiterlijk online in op 12 september 2019 om 12u00. Enkel wanneer we samen met jouw 

kandidatuur een motivatiebrief, cv, een kopie van je masterdiploma en een recent uittreksel van het 

strafregister ontvangen, wordt jouw kandidatuur in aanmerking genomen voor het verdere verloop van 

de selectieprocedure.

4-GESLACHT MET
BRASSCHAATSE WORTELS

Vic Van der Jonckheyd werd geboren op 13/08 in het UZ te Leu-
ven. Hij ligt op de arm van vader Yannis Van der Jonckheyd die 
Brasschaat ruilde voor Begijnendijk. Trotse grootvader Frank 

Van der Jonckheyd, die eerder dit jaar als al eens tegenkwamen 
als ouderdomsdeken van een ander Brasschaats 4-geslacht.

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

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

KFC BRASSCHAAT 
ZOEKT BENJAMINTJES

KFC Brasschaat zoekt Benjamintjes om te leren voetballen, ben je geboren in 2015 en 4,5 jaar 
oud? Kom het dan proberen. Elke woensdag vanaf 13u15 tot 14u30 op het kunstgrasveld B 
terrein in het gemeentepark van de gemeente Brasschaat nabij de Hemelhoeve en basketbal-
velden. Inlichtingen: kfcbrasschaat@gmail.com of Frans Van Bergen: 0477/575 411
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30 AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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

Bredabaan 225 - Brasschaat
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Het perfecte team:
jij drukt op de knop, 
de Miele TwinDos®

doseert zelf de juiste 
hoeveelheid wasmiddel.

Tot

€300
voordeel

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

*

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

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

Welkom in de familie
van zij die te snel groot worden
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Zorg nu al voor hun 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.

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

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u

za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

Patisserie Charlotte

www.patisseriecharlotte.be

Patisserie x Tea-Room x Traiteur x Godiva Chocolade

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

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

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

Remise
English course

The “Remise” in the  “Park van 
Brasschaat”  organizes langu-
age - courses  for the seniors 
[ 55+ ] of the community of 
Brasschaat. Lessons are gi-
ven by volunteers from Octo-
ber until May. We are looking 
for one or two native English 
speakers to give conversation 
lessons on Friday-morning or 
-afternoon. The teachers and 
their partner are offered a 
Christmas-dinner and  some 
pocket-money. Hopefully the-
re are some interested people 
between you!
Contact: 03 651 24 87 or se-
nioren@brasschaat.be
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klassiek ballet 

pointes 

jazzdans  

moderne dans 

kleuterdans 

kinderdans 

musical 

urban dance 

hiphop 

zumba

Pivolté 
bruist 
van 
energie

!

Voor meer informatie:

0496/10 18 17 of info@pivolte.be

www.pivolte.be

Brasschaat     Schoten!

Werft aan:

Ben jij gemotiveerd,

info@patisseriemanus.be

0496 128 766

ZAALMEDEWERKER
KAPELLEN

Interesse in jiu-jitsu? Op 2 september start het nieuwe seizoen.

Met kennis van jiu-jitsu sta je sterker in je schoenen. Het is goed 
voor je conditie en je zelfvertrouwen.

In onze afdelingen in Maria Ter Heide, Schoten en Stabroek 
wordt ingegaan op weerbaarheid tegen agressie, met bijzon-
dere aandacht voor je eigen lichaamstaal en de manier waar-
op je zelf reageert. Aan de hand van dagdagelijkse voorbeel-
den (lastiggevallen worden, grijpen, wurging) leer je hoe je je 
lichaam kan beschermen.

U bent steeds welkom in één van onze clubs om een 
te volgen. Er wordt getraind van maandag tot en met zaterdag 
in 3 leeftijdscategorieën (start vanaf 5 jaar).

Voor meer info, bezoek onze stand op de Dorpsdag en/of de 
parkhappening. Op onze website vindt u ook meer informatie 
over onze club.

www.jiujitsuschoolmds.be  -  magda.de.sutter@telenet.be
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Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op www.sanidump.eu

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

SANI-DUMP MERKSPLAS SANI-DUMP ANTWERPEN SANI-DUMP GEEL
Steenweg op Hoogstraten 72a Bredabaan 1303c Schoten/Antwerpen Snelwegstraat 9 Geel/Westerlo

Naast de MediaMarkt Aan rondpunt/Watertoren

*

*Actie loopt t/m zondag 1 september 2019 en geldt niet op netto aanbiedingen en lopende acties. Vraag naar de voorwaarden.
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Back home
Actie - Actie - Actie

Bredabaan 352 - 2930 Brasschaat
Tel. 03 653 37 79 - Met en zonder afspraak

Openingsuren:
Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 18u.

Zaterdag van 9 tot 17u.
Zondag en maandag gesloten

Actie geldig vanaf 3 september tot en met 28 september

Keratinebehandeling

kort haar €90  -  €80

halfl ang haar €110  -  €100

lang haar €130 -  €110

Dames

knippen/brushing

kort haar €35  -  €30

halfl ang haar €40  -  €35

lang haar €45  -  €40

Heren

Bĳ  een knipbeurt krĳ gt u 

een potje wax of after shave

               GRATIS

+GRATIS keratineshampoo
Kleuring/

knippen/brushing

kort haar €70  -  €60

halfl ang haar €80  -  €70

lang haar €90  -  €80

+GRATIS potje 

haarmasker

Balayage/knippen/brushingkort haar €75  -  €65halfl ang haar €90  -  €80lang haar €105  -  €95+GRATIS potje haarmasker

Wimperextensions new set
€80 - €50

DENNIE DAMARO FANDAG
& CD-VOORSTELLINGZONDAG 6 OKTOBER 2019

RUITERHAL - GEMEENTEPARK  - BRASSCHAAT

Aanvang: 14.30u tot 18.30u (deuren 13.30u)
Volwassene: € 18 (incl. CD-single)
Kinderen -10j.: € 5 (incl. CD-single)
Geen ticketverkoop vooraf (enkel aan de zaal de dag zelf)

Info: 0477 253 195 - www.denniedamaro.be

DENNIE DAMARO  •  DE ROMEO’S
SAM GOORIS

GARRY HAGGER • LUC CAALS
MICHA MARAH • STEVE TIELENS

SALIM SEGHERS • INGRII

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

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

Te koop dames en heren-

Te huur: Brasschaat Berg-
straat  10 app.2de ver-
diep-2slpk-garage, onm.
vrij € 685. Tel 0470/313 126

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

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

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

L I N G E R I E

Bredabaan 180   •   2930 Brasschaat

T. 03 651 49 71 • www.lingeriean.be

DORPSDAG 2019
zondag 1 september

Een
dag vol

verrassingen!

50
winnaars

van een mooi

cadeau ! Wordt jij één van hen?

MODESHOW

Medische pedicure

Manicure
0486/02.66.02
Ik let op uw huisdieren 
tijdens uw afwezigh. of 
vakantie 003 363 356 33 
61

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

Spaans. Info Tel. 0494/265 
289 of e-mail: dagelsen-
jef@telenet.be

Zoekt u een loodgie-
ter? Bel Koen 03/663 
60 79. Ook voor klei-
nigheden

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

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

Te huur: Ondergrondse 
parkeerplaats omg. Lage 
Kaart, Magdalenalei.  Vrij 
vanaf 1 oktober. 
0475/897 634

Strijk ophalen en terug-
brengen met diensten-
cheques. 0476/631 335. 
Tanja
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Bestel nu je
LENTE

op hubo.be
MOVINGBOX

Bestel je GEVULDE MOVINGBOX* tussen
maandag 26 AUGUSTUS en zondag 8 SEPTEMBER
(of zolang de voorraad strekt) op HUBO.BE en haal je
box af op vrijdag 20 of  zaterdag 21 september ‘19
in de door jou gekozen Hubo-winkel. 
Snel, want het aanbod is beperkt!

201935B geldig van 28/08 tot en met 08/09/2019

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

STUNT

Wij zijn open 
van MAANDAG
tot ZATERDAG 
van 9u.tot 18u. 

RUITENREINIGER WV50 PLUS
- accu: 3,6 V Li-Ion
- opp. per accu: 40–60 m²
- sproeifles met wisseropzetstuk, detergent en 

absorberende micro-vezel.

Advies-verkoopprijs: €79,95
+

€39,99
151,69

KOOP EEN MOVINGBOX EN
MAAK KANS OP ÉÉN VAN 

DEZE PRACHTIGE PRIJZEN!

Prijzenpot:
€ 24.665,-

w
w

w.hubo.be. Verm
elde prijzen zijn adviesverkoopprijzen en incl. recupelbijdrage (zie w

w
w.recupel.be).

Prijzenpot
€ 24.665,-

Mits registratie binnen de 4 weken na aankoop.

VIA HUBO.BE

MET 2e ACCU EN 
SYSTEMBOX MET 
241 ACCESSOIRES!

Met klopboorfunctie: 22250 s.p.m.!

 ACCU KLOPBOORMACHINE 
“PSB 1800 LI-2” 
 - accu: 18 V Li-Ion 1,5 Ah
- 0-400/1350 t.p.m.
- max. koppel: 38 Nm
- snelspanboorkop: 10 mm
- 1-uurslader. 
 883310 -46%

149,-
279,-
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véronique de kock

1995
BRADERIJ MET DEFILÉ

ZONDAG 1 SEPTEMBER

DEFILÉ IN DE WINKEL
DONDERDAG 12 SEPTEMBER

Bredabaan 170 | 2930 Brasschaat

Ma 13u - 18u | Di - Za 10u - 18u

Tel.: 03 636 44 70
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YOGA
Rama Saenen

A. De lessen voor totale beginners starten als volgt:

BRASSCHAAT:
- op dinsdag 10 september te 20.45u,
- ADRES: Bovenzaal G.I.B., Door Verstraetelei 50, Brasschaat
 N.B. De les wordt gegeven door Devi Van Hove, kinesiste en
 yogadocente.

DEURNE:
- op maandag 2 september te 20.45u,
- ADRES: Feestzaal Ruggehof ( Heilig Hart ), 
 Frans Van Dijckstraat 46, Deurne,
 N.B. De les wordt gegeven door Devi Van Hove, kinesiste en
 yogadocente.

ANTWERPEN – ZURENBORG:
- donderdag 5 september te 19.30u 
- dinsdag 10 september te 20.45u
- ADRES: School De Brug, Steenbokstraat 3,
 Antwerpen (Zurenborg),

Totale beginners kunnen de daarop volgende weken 
gemakkelijk nog starten.

Al onze lessen worden gegeven door, of staan onder 

yogafederatie. Dit is een kwaliteitsgarantie.

B. Alle leerlingen, die reeds yoga hebben gevolgd, 
keren terug of sluiten aan bij de lessen voor

niet-beginners, die doorgaan op dezelfde plaats,
dag en uur als vorig schooljaar.

- INSCHRIJVINGEN: ter  plaatse 15 minuten voor begin van de les,
- PRIJS: € 45 voor uw eerste 5 lessen samen, daarna € 9/les.
- BENODIGDHEDEN: oefenmatje en gemakkelijke kledij
- INLICHTINGEN: voor lessen op andere dagen en andere plaat-
 sen dan vermeld: 03/449 40 89 of  03/455 60 00

www.yoga-rama-saenen.be

50e

jaar authentieke yoga

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal

Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS 

Nareka wandelingen
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 
3 uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen is 

parking Familyland, Groene Papegaai 19, 4631 RX Hoogerheide 
NL. Thema: Op zoek naar paddenstoelen. Gids: Marike de Haan
Za 14.09.2019 Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmt-
houtse Heide, 14u, infobord Korte Heuvelstraat, 2920 Kalmthout. 

mans Za 28.09.2019° Grenspark: Kriekelareduinen, 14u, parking 
Hazeduinen, 1ste Verdelingsweg 6, 4654 RT Putte NL. Thema: 
Wandelen van top naar top. Gids: Fred Severin °  wandeling in 
samenwerking met IVN

Koks • Hulpkoks
Kelners m/v

Jobstudenten M/V 
 

Brasserie
De Hoge Boom

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
 03/605.84.72

DRINGEND
GEZOCHT

Slagerij
RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

GEVRAAGD
VERKOPER/

VERKOOPSTER

Mensen met een goed hart en een uurtje tijd 
In de regio Antwerpen Noord loopt er een initiatief dat aan jongeren, ouder dan 12 jaar huiswerkbegeleiding 
aanbiedt. Ook in onze streek is huiswerk thuis maken niet voor elke jongere mogelijk. We bieden extra 
kansen aan om dit op een rustige plaats en onder begeleiding te kunnen doen. We hebben hiervoor heel 
wat vrijwilligers maar moeten onze ploeg uitbreiden. Vandaar de oproep : heeft u een goed hart en een 
uurtje, (of 2) beschikbaar ik de week of om de 14 dagen om jongeren extra kansen te bieden dan kan u bij 
ons mooi werk verrichten als vrijwilliger. We gaan niet bij de jongere thuis, de jongere komt ook niet bij jou 
thuis. We gaan op neutraal terrein. Dat kan op een school zijn of  in een gemeentelijk gebouw. Je staat er 
ook nooit alleen voor. Het gaat om jongeren middelbare school, zowel BSO TSO als ASO.  De vrijwilligers 
op de huiswerkbegeleiding zijn er voor toezicht,  om de jongeren te motiveren en om hier en daar uitleg te 
geven.  Schoolmotivatie is soms ver te zoeken, daarom zorgen we er voor dat de huiswerkbegeleiding geen 
“klas” is maar een ontspannen en leuk gebeuren.  En uiteraard vrijwillig en vrijblijvend. Parate kennis van de 
lesvakken is niet vereist.  Voor “vakkennis” is er in elke groep altijd wel een specialist aanwezig, en anders 
zoeken we die als het nodig is. Alle praktische organisatie van lokalen, verzekering, documenten, afspraken 
met de scholen of de CLB’s , brengen wij in orde. Wat bieden wij :  op elke locatie worden de vrijwilligers 

een heel positieve respons, en dankbaarheid.  Jongeren die kansen zoeken waarderen een geboden kans 
heel erg. We kunnen u geen vergoeding geven maar wel een heel goed gevoel. Voldoening om te kunnen 
helpen. En het helpt echt wel. De huiswerkbegeleiding  werkt binnen de structuren van Auxilia° vzw een 
grote organisatie die reeds decennia lang kinderen en jongeren individueel hulp biedt in onderwijs. Dit 
initiatief wordt gesteund door 4ALLIONS vzw, een sociaal initiatief van Lions Club Antwerpen Moerland om 
kans zoekende jongeren ook kansen te bieden. Praktisch : we zoeken mannen en vrouwen, jong en oud, 
in Essen, Kalmthout, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, die een paar uurtjes per week of per 14 
dagen hun goed hart willen tonen en mee huiswerkbegeleiding willen doen.  Als je interesse hebt stuur je 
naam dan aan  nagels@telenet.be . Wij nodigen u dan uit voor meer info. We zijn er van overtuigd dat er 
veel goede wil is bij veel mensen om samen iets te doen als ze kunnen helpen.  Is dat er ook bij u, neem dan 
contact op, we verzekeren u dat u er geen spijt van zal hebben. Het wordt een leuke en verrijkende ervaring. 

Tai Chi activiteit van Femma Kaart
Elke dinsdag vanaf 3 september. In de bovenzaal van De Eekhoorn, Hoge Kaart 80. Inkom via de 
achterdeur, telkens om 20.00u. Nieuwkomers kunnen mee starten. €2,- per les. Stapbewegingen, 
gevolgd door een reeks oefeningen die het lichaam soepel maken en energie doet opwekken. 
Na een korte meditatie volgen verschillende zachte bewegingen die op een vloeiende manier in 
elkaar over gaan.



  9

Thai cuisine
te Brasschaat

Mudaeng is een nieuw Thais Take-away restaurant in Brasschaat.
Een culinaire ervaring met de fijnste ingrediënten en vers bereide Thaise gerechten.

Kapelsesteenweg 308 | 2930 Brasschaat | www.mudaengbrasschaat.be 
Open: woe., do., vrij.: 12u.-15u. en 17u. - 22u. | zat. 17u .- 22u. | zon. 12u.- 15u. en 17u. - 22u | ma. en di. gesloten

Tel. 0492 92 26 00 

Dranken
1. Huiswijn per fles wit/rood € 12,50
2. Cava per fles € 14,00
3. Singha bier € 3,50

Voorgerecht 
1. Popia thod € 9,00
 Loempia’s, kip, groenten, glasnoedel met zoet zure saus
2. Saam liam € 9,00
 Gouden driehoek, kippen gehakt, waterkastanje, rijstdeeg
3. Kai sate € 9,00
 Kipsaté met pinda saus
4. Khanom jiib € 9,00
 Gestoomde dumplings met scampi serveerd 
 met zoet zuur soja saus
5. Khong waang ruammit € 12,00
 Assortiment hapjes : 2 loempia, 2 gouden drie hoek, 
 2 kipsaté, 2 gestoomde dumplings

Soep
6. Tom yam kung  € 12,50
 Pikante garnaalsoep, champignon, koriander, citroengras, chili
7. Tom kha kai € 9,00
 Kip en galangal in kokossoep, champignon, babymais, 
 koriander, citroengras

Salade 
8. Laab kai € 16,00
 Pittige kipsalade met gedroogde chili en kruiden
9. Yam nuea € 16,00
 Pittige rundvleessalade, koriander, komkommer, munt, 
 chili, citroen dressing
10.  Phlaa kung € 16,00
 Pittige scampisalade koriander, komkommer, munt, chili, 
 citroen dressing

Hoofgerecht kip 
11.  Kaeng khiaaw waan kai € 14,00
 Groene kerrie met kip, aubergine, bonen, bamboescheuten, 
 baby mais, basilicum
12.  Kaeng phed kai nomai € 14,00
 Rode kerrie met kip, bamboescheuten 
 en kaffir limoenbladeren, basilicum
13.  Kaeng karii kai € 14,00
 Gele kerrie met kip, aardappelen, bonen, bamboescheuten, 
 baby mais en Thaise kruiden
14.  Phad kaphrao kai € 14,00
 Gewokte kip met basilicum en groenten
15.  Khao phad kai € 14,00
 Thaise gebakken rijst met kip en groenten
16.  Phad thai kai € 14,00
 Thaise gebakken noedels met kip, pinda noten en groenten

Hoofdgerecht rundsvlees 
17.  Kaeng khiaaw waan nuea € 16,00
 Groene kerrie met rundvlees, aubergine, bonen, bamboe
 scheuten, babymais, basilicum
18.  Kaeng phed nuea nomai € 16,00
 Rode kerrie met rundvlees, bamboescheuten en kaffir  
 limoenbladeren, basilicum
19. Nuea phad phrik thai dam € 16,00
 Gewokt rundsvlees met zwartepepersaus en groenten

Hoofdgerecht scampi 
20. Kaeng khiaaw waan kung € 16,00
 Groene kerrie met scampi, aubergine en basilicum
21.  Shu shi kung € 16,00
 Scampi in rode kerrie met groenten
22. Kaeng karii kung € 16,00
 Gele kerrie met scampi en Thaise kruiden
23. Khao phad kung € 16,00
 Thaise gebakken rijst met scampi
24.  Phad thai kung € 16,00
 Thaise gebakken noedels met

Hoofdgerecht vegetarisch 
25. Kaeng khiaaw waan phak € 14,00
 Groene kerrie met groenten, aubergine en basilicum
26. Khao phad phak € 14,00
 Gebakken rijst met groenten
27.  Phad thai phak € 14,00
 Gebakken noedels met groenten

Bijgerechten € 5,00 
28. Gebakken rijst     29. Gebakken noedels

Dessert € 6.00
1.  Citroen sorbet     2. Sinaasappel sorbet     3. Kokos ijs

MENU
Thais afhaalmenu
Bij onze hoofdgerechten is thaise jasmijn rijst inbegrepen, behalve bij 
noedelgerechten

licht pikant  pikant  zeer pikant

4. Chang bier € 3,50
5. Frisdranken € 2,50 
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UURROOSTER SEIZOEN 2019-2020
ACRO II GYM zal ook aanwezig zijn 

op de dorpsdag (Sportdorp-kerkplein) 
met demonstraties 13u45-15u30-17u15

OPEN-DEUR-WEEK (meer info zie website)
 23/09/2019-28/09/2019

29 september: brevetjesdag 
IEDEREEN WELKOMw

w
w

.a
c

ro
2

y
m

.b
e

Start seizoen:  2 SEPTEMBER 2019
Basisturnen Turnzaal Leeuwenstraat - Gilo Kaart
Woensdag 15.00 – 16.30  Basis 3-4 (3de-4de leerjaar) 
Woensdag 16.30 – 18.00  Basis 5 (vanaf 5de lj en ouder lj) 
Woensdag 18.00 – 19.30  Basis 2 (2de leerjaar) 
Woensdag 21.00 – 22.30  Heren 

Basisturnen Turnzaal Middelkaart - Basisschool De Vlinder 
Dinsdag 18.00 – 19.30 Basis 1 (1ste lj)
Woensdag 16.00 – 17.00 Kleuters 1
Woensdag 17.00 – 18.00 Kleuters 2
Woensdag 20.00 – 21.00 Dames

SPECIALISATIES (enkel na selectie)  in Turnhal Driehoek met olympische turnvloer, 
volwaardige tumblingbaan en longes
Pré-specialisatie: woensdag en zaterdag
Acro: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag
Tumbling/trampoline: maandag, donderdag en vrijdag
Demoteams: zondag

Inlichtingen: Josée Hendrickx (03/651.88.06) - website: www.acro2gym.be

Maatschappelijke Zetel  AcroIIGym vzw: de Borrekenslei 157 - 2930 Brasschaat
Tel: 03/651.71.67 - Fax: 03/651.35.84 - E-mail: AcroIIGym@skynet.be

Uren specialisatiegroepen: zie website: www.acro2gym.be

Basisturnen Turnhal Driehoek
Maandag 20.30 – 22.00 Ex-gymnasten (indien voldoende kandidaten/lesgever)

Donderdag 17.00 – 18.30 Airtrack + initiatie trampoline

Werft aan:

Voor zaterdag
variërende uren

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

of neem telefonisch contact op via
0496 128 766

KEUKENHULP
FLEXIJOB

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

Info@proclima.be
03/645.87.47

Ben jij ook gepassioneerd
door gereedschap en werk?

Teamspeler • Technisch • Communicatief • Flexibel

Z e t e l b e d r i j f
Filip Meyvis 

STOFFERING

 
www.HERFIL.be

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

N8 VAN BRASSCHAAT
VANAF NU ‘SPORTOASE
N8 VAN BRASSCHAAT’

De N8 van Brasschaat is trots te mogen aankondigen dat ze met 
Sportoase een nieuwe hoofdsponsor hebben gevonden voor de 
komende 8 jaar. Na het succes van de eerste editie zijn we ervan 
overtuigd dat deze N8 enkel maar kan groeien in de positieve zin. 
Dat vorig jaar toppers zoals Niki Terpstra en Fabio Jakobsen aan 
de start stonden, toont het enorme potentieel aan van deze Bras-
schaatse wielerwedstrijd. Ook dit jaar hebben we weer enkele 
toppers kunnen strikken. Naast Jasper De Buyst & Oliver Naesen 
zullen er nog andere vedetten aan de start verschijnen. Vorig jaar 
zagen we Dries De Bondt zegevieren waardoor hij dit jaar - mits 
een tweede zege - kans maakt om met de trofee naar huis te gaan. 
Deze mooie trofee van MAS TU VU, met een gouden juweeltje 
van 18 karaat, staat op een voet gemaakt van een restant uit het 
Oud Gemeentehuis. Vanaf dit jaar hebben we voor de komende 
8(!) jaar dus ook een nieuwe hoofd- en titelsponsor: Sportoase. 
Groep Sportoase NV, opgericht in 2005, realiseert en exploiteert 
multi-sportcomplexen in een PPS Structuur. Met haar 2 sterke en 
solvabele aandeelhouders, Groep Van Roey & Cofely Services, 
baat het ondertussen maar liefst 15 operationele vestigingen uit en 
zijn er 2 nakende openingen in Heist-op-den-berg en Deurne. Na 
het allereerste complex in Leuven, opende in 2006 Sportoase de 
deuren in Brasschaat. Een samenwerking met de gemeentes Bras-
schaat en Schoten die tot op heden nog steeds een succesverhaal 
is. Sportoase staat voor gezondheid en het uitdragen ervan in de 
breedste zin van het woord. Het is meer dan enkel een zwembad of 

dan maar al te graag aan prachtige sportieve evenementen als de 

titelsponsor te zijn van een gevestigde waarde in de wielerwereld. 
De eerste editie van de ‘Sportoase N8 van Brasschaat’ gaat door op 
dinsdag 3 september 2019!  www.n8cycling.be

Gyproc
Renovatie

Herstellingen
Keukens

Binnendeuren
Laminaat

Omkastingen

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
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Geachte klant,
Een nieuwe start, een nieuw concept

Vanaf dinsdag 3 september 
starten wij met de verkoop van kleding

GIOVANE en JULIA JUNE dit in combinatie met 
schoenen en handtassen.

Ons adres: Bredabaan 169 te Brasschaat
Openingsuren: Maandag gesloten
Dinsdag t.e.m. zaterdag: 10u-18u

Wij zullen u met veel plezier in onze winkel verwelkomen 
om u professioneel te helpen in uw keuzes.

Onze website: www.ScarpimbyJulie.be 
vanaf 15 september - Tel. 03/651 55 35

OPENDEURDAGEN: 
Zaterdag 21/9 van 10u t.e.m. 18u.
Zondag 22/9 van 10u t.e.m. 18u.

Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

Julie, Brigitte, Philippe

SophroAtelier
relaxatie psychosomatiek
stresshantering zelfrealisatie

8 sofrologie-oefeningen voor een betere 
stressbeheersing thuis en op het werk

Start cursus: do 3 oktober 2019, 19u30
Gratis infosessie: do 12 & 19 september, 19u30

Groepspraktĳ k Het Kader, Kapelsesteenweg 549 • 2180 Ekeren - St. Mariaburg
Info, reserveren en inschrĳ ven: Christel Bosman, 
0476/527 783 of www.sophroatelier.com

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

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

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

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

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

De hele brandweerwereld is uit z'n lood geslagen bij de plotse dood van collega's Benni en Chris 
van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Uit respect hield de brandweerpost Brasschaat 
van Brandweer Zone Rand 1 min. stilte voor hen. We wensen alle nabestaanden en betrokkenen 
veel sterkte toe.

BRANDWEER BRASSCHAAT HOUDT 1 MIN. STILTE

INFODAG IN HET DAKHUUS
Cursussen voor het najaar

Op zaterdag 7 september tussen 13.30 en 16.30 uur opent het 
Dakhuus weer zijn deuren. Het vormingscentrum laat je dan 
kennismaken met de cursussen die dit najaar op de agenda 
staan. Het uitgebreide programma biedt voor elk wat wils: talen, 
creativiteit, wellness, informatica en persoonlijke vorming. Op 7 
september helpen de Taal- en PC-lesgevers je graag bij je keuze, 
terwijl je geniet van een drankje in de gezellige tuin van het Dak-
huus.  Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, 
bel naar 03/633 1 696 (ma en do 13.30-16.30u, woe 17-18.30u) 
of mail naar info@dakhuus.org.  Spring dus gerust eens binnen 
op de Bredabaan 696 in Brasschaat.

Gevraagd

WINKEL-
DAME

evt. gepensioneerd
Voor 

DROOGKUIS 
PRESSING 
te Brasschaat

0475 240 888

ZORGELOOS UW 
WONING LATEN 

LEEGMAKEN,
VAN ZOLDER
TOT KELDER 
Gewoon bellen!!

0475 489 131

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Actieve, leuke
m/v vinden hier 
nieuwe liefde 

Grootste bureau
in de regio 

+32 474 263 751

MET 2 IS ALLES
ZOVEEL LEUKER! 

www.b-loved.com
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POINTS

WIELERWEDSTRIJD

CENTRUM BR ASSCHAAT AANVANG: 18.00U

worksgroup

Welkom
 
Welkom op de Dorpsdag van Brasschaat, 
het grootste feest van het jaar. En dat 
voor al wie woont, werkt, leeft, sport, 
shopt,… in onze gemeente en Bras-
schaat een warm hart toedraagt. 
 
Op dagen zoals vandaag toont onze 
gemeenschap hoe hecht ze is en hoe 
veelzijdig ze is in een aanbod van onder 
andere onze handelszaken, verenigingen, 
sport en cultuur. Maar ook wat Bras-
schaat te bieden heeft aan bezoekers en 
toeristen.
 
Het thema van deze editie is ‘75 jaar be-
vrijding door de Canadezen’. Een meer 
dan belangrijke mijlpaal in de geschie-
denis van onze regio waarvoor we nog 
steeds onze grote dank moeten tonen. 
De vrijheid en de democratie wonnen het 
van dictatuur en fanatisme. 
Via tal van aspecten zal dit thema aan 
bod komen in o.a. de stoet en in de af-
vaardigingen die we hier mogen ontvan-
gen.
 
Als burgemeester van Brasschaat ben ik 
bijzonder trots op dit fantastische dorps-
feest dat al die facetten in de verf zet. 
Maak er met z’n allen vooral óns feest 
van.

 
Geniet van de dag,

Jan Jambon

FIETSHAPPENING
Brasschaatse lagere scholen 

dinsdag 3 SEPTEMBER 

(09:00 - 14:00) Park van Brasschaat
(14:00) rondrit parcours N8 van Brasschaat

z a t e r d a g
31 AUGUSTUS

GRATIS

theater Hemelhoeve
(20:00)
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foto van links naar rechts: 1ste rij - Vince, Fréderik, Mieke, Babs, Orilie, Stepha-
nie, Chloë en Willy 2de rij : Steven, Peter, Steven, Ingrid, Tim en Danny

niet op foto: Carla, Paul, Hendrik, Robin en Jolien

Beste Brasschatenaar, 

75 jaar bevrijding , het zal niet de eerste keer zijn 
dat je dit jaar deze woorden hoort of leest en ook 
niet de laatste keer.

Onze bruisende gemeente Brasschaat wil dit 
ook niet zomaar laten voorbij gaan en daarom 
staat dit jaar de dorpsdag in het teken van 75 
jaar bevrijding als eerbetoon aan de Canadese 
soldaten die dit waar hebben gemaakt 

Wij nodigen u dan ook van harte uit om mee te 
komen vieren. Er zijn tal van leuke attracties voor 
jong en oud , jeugd, sport en cultuurverenigingen 
zijn aanwezig. Langs het dorpsdagparcours vind 
je tevens diverse oude legerjeeps, trucks en ook 
een half track van de vereniging Spearhead

Welkom. We maken er een groot feest van!

programma : 

vr. 30 aug Flying Pig en Kapittelloop

za. 31aug

zo. 1 sep dorpsdag

di. 3 sep

zo. 8 sep tal van activiteiten met o.a. een 
militaire parade en slothappening

Iedereen is van harte welkom!

Carla Pantens

schepen van 
feestelijkheden  

FEEST IN BRASSCHAAT [3]zondag, 1 september 2019

Dit is de 42 ste editie.  Het dorpsdagco-
mité, bestaande uit vrijwilligers, bied je al-
weer een goed gevulde feestdag. 

De dorpsdag opent feestelijk rond 13.00 
uur met een stoet langsheen de Breda-
baan. Zoals steeds zijn er de vertrouwde 
standen van de zelfstandigen en vereni-
gingen en zijn er ook de verschillende 
dorpen . 

EEN KIJKJE IN DE DORPEN

Bataljon Artillerie
(parking Oude Baan thv. Brasserie Excelsior)

In 2020 bestaat het Kamp van Brasschaat 
200 jaar. Nog een reden te meer dat Ba-
taljon Artillerie haar bestje beentje voorzet 
op deze dorpsdag. 

Zij gaan jongeren laten kennismaken en 
proeven van het leger met ondermeer een 
belevenisparcours. Wie durft de uitdaging 
aan? Vanaf 15 jaar mag je het proberen!

Je vindt ze terug op de parking Oude 
Baan ter hoogte van Brasserie Excelsior. 

DORPSDAGSECRETARIAAT
Bredabaan 407

03 650 03 22
alleen op zondag 1 september 

van 8.00 tot 19.00 uur

14u00 Pivolté

14u15 AcroIIGym

14u30 Eireann Dance Academy

14u45 Gym-Harop

15u00 No Limits

15u15 Pivolté

15u30 AcroIIGym

15u45 Eireann Dance Academy

16u00 Gym-Harop

16u15 No Limits

16u30 Pivolté

16u45 AcroIIGym

17u00 Eireann Dance Academy

17u15 Gym-Harop

17u30 No Limits

Jeugddorp
(Armand Reusensplein)

Je vindt de jeugdverenigingen Chiro 
Bethanie, Chiro Centrum, Chiro Kaart, 
Scouts Jobertus, Jeugdhuis Hobnob, 
Speelpleinen Kwik-kwak en JNM Aker-
land in het jeugddorp aan de Kerk.

De kinderen gaan langs elk jeugdver-
eniging om hun legeropleiding te vervol-
maken. Als ze de opdracht volbrengen, 
krijgen ze hun ‘strepen’. En kunnen ze 
Brasschaat mee helpen bevrijden!

(Wereld)cultuurdorp
(Augustijnslei)

Het (wereld)cultuurdorp staat dit jaar 
in de Augustijnslei. Het is een samen-
werking van cultuurverenigingen en het 
GROS, stedenband Tarija-Brasschaat en 
dienst lokaal mondiaal beleid.

Je kan er tal van kunstenaars en hun 
werken bewonderen, alsook kennis ma-
ken met verschillende landen op een ori-
ginele manier. 

Ook kan je er terecht voor verschillende 
optredens wereldmuziek : 

Sportdorp
(Armand Reusensplein)

Het sportdorp staat zoals altijd op het
Armand Reusensplein. De sportclubs
laten zich weer zien van hun beste zijde.
Hieronder vind je het programma van de 
demo’s:

13u00 Abu Rahman 

13u30 Jours Joyeux

15u15 Bossa Sofa

16u45 Khan Brothers
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Leopoldslei

Veldstraat

Augustijnslei

Hem
elakkers

KERMIS

WERELD 
CULTUURDORP

Lemmélei

Leopoldslei

Veldstraat

Hofstraat

Augustijnslei

Oude Baan

Hem
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Bloemenlei

Borrekenslei
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Frilinglei
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Prins Kavellei

De Zwaan

DORPSDAGSECRETARIAAT
Bredabaan 407

03 650 03 22
alleen op zondag 1 september 

van 8.00 tot 19.00 uur

kom met           naar de dorps-
dag, net zo gemakkelijk!

Als dorpsdagcomité en gemeente 
moedigen wij iedereen aan om met 

Zoek niet 
nodeloos naar een parkeerplaats!

-
ingen, investeren we dit jaar opnieuw 

-
den op de Bredabaan (Lemmélei en 
Borrekenslei), Augustijnslei (garage 
Metropool) en Oude Baan ter hoogte 
van Xlsior.

-

van de voormalige garage. 
Lukt het niet om even langs te lopen, 
kan u steeds terecht op www.politie-

DORPSDAG - WAT, WAAR?
U bevindt zich hier !

tijdelijke vervanghaltes

verboden verkeer voor alle 
bestuurders (én parkeerverbod)

parking voor personen met 
een handicap

(Augustijnslei thv. de voormalige 
garage Jaguar en Land Rover)

huisnrs Bredabaan

zijstraten (middenvlag)

extra parking 
(Park van Brasschaat)

openbare toiletten

Rode Kruis 
(EHBO en gevonden kinderen)

brandweer         lokale politie

+

1

sportdorp 
2017

brandweer
2017

2018

JEUGD-
DORP

W
U

U
S

T
W
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N
Ae
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+

JEUGDDORP
2017

Van Hemelrijcklei

2018

JEUGDDORP
2018

2018

BATALJON 
ARTILLERIE
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VR 30 AUGUSTUS 
KAPITTELLOOP 2019 (vanaf 19.00u)

info: www.acbreak.be
 

Dit jaar vindt de Kapittelloop plaats op VRIJ-
DAG 30 augustus. De hoofdwedstrijd is 
een 10 miles. Voor elke deelnemer aan de 
10 miles ligt er een loopshirt klaar. Daar-
naast wordt een wedstrijd over 8 km ge-
organiseerd, en een wedstrijd van 4 km. 
Bovenal blijft de Kapittelloop een sportief 
evenement voor iedereen.

Natuurlijk ontbreekt een Kids’ Run niet op 
het programma, met afstanden van 400 m 
en 800 m. En speciaal voor families, bedrij-

4 lopers. Elke loper legt een ronde af van 4 
km. Brasschaat engageert zich als ‘gezon-

familie, bedrijf of vereniging?

De Kids’ Run start om 19.00 uur op de ver-
keersvrije Bredabaan. De andere wedstrij-
den gaan gezamenlijk van start om 19.15 
uur. Er werd een snelle omloop van zo’n 4 

ZA 31 AUGUSTUS km uitgetekend op en rond de Bredabaan, 
met start en aankomst aan de kerk van Bras-
schaat. Ook nu ondersteunt AC BREAK een 
goed doel met dit evenement. Zoals de voor-
bije jaren werd gekozen voor de Cliniclowns. 
Voor elke deelnemer wordt er 1 euro gestort 
aan het goede doel.

Tijdens de Kapittelloop vindt ook Flying Pig 
plaats op het kerkplein. Flying Pig is een 
openlucht aperitiefconcept dat u de start van 
het weekend laat beleven zoals dit hoort in 
onze Bourgondische cultuur.

Wij serveren jullie naar goede gewoonte 
onze zomerse cocktails, frisse wijn en ger-
stenat van tap, vergezeld van de nodige 
streetfood. Onze live bands en DJ’s doen de 
rest, alleen voor het schoon volk rekenen we 
op jullie!

Alle verdere informatie is terug te vinden op 
www.acbreak.be.

DI 3 SEPTEMBER 
FIETSHAPPENING VOOR 
BRASSCHAATSE LAGERE SCHOLEN

 

Dit jaar verwachten we opnieuw meer dan 

de Brasschaatse lagere scholen.

Net zoals vorig jaar verwelkomen we hen 
in het Park van Brasschaat op de Hemel-
weide. Tijdens de voormiddag oefenen 
zij op een speelse manier hun kennis en 

wettelijke vereisten. 
Ook dit jaar kunnen zij in openlucht genie-
ten van een picknick, die wordt aangebo-
den door Albert Heijn     en klaargemaakt 
door een groep enthousiaste vrijwilligers. 

En tot slot, als kers op de taart, kunnen ze 
genieten van drie rondjes op het parcours 
van de N(8) van Brasschaat: relax, geen 

verkeersvrije Bredabaan - Hemelakkers - 
Miksebaan - Door Verstraetenlei, samen 
met onderwijzers en onderwijzeressen, be-
geleiders van de wielertoeristen en politici.

De gemeente kan rekenen op vrijwilligers 
van de Brasschaatse wielertoeristen-
clubs, de lokale politie, de dienst integrale 
veiligheid, de sport- en jeugddienst, Chiro 
Brasschaat-centrum en de enthousiaste 
‘smeerploeg’ van Bernadette.

Dus: wil je even meegenieten van dit mas-

kom gerust een kijkje nemen. En breng de 
zon natuurlijk mee!

De avond voor de Dorpsdag brengen we je 
alvast in de juiste stemming met een toepas-

facebookpagina gekozen voor de oorlogs-

20 uur in Theater 
Hemelhoeve. 
Bestel vooraf 
je gratis tickets 
via dorpsdag@
brasschaat.be
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POINTS

WIELERWEDSTRIJD

CENTRUM BR ASSCHAAT AANVANG: 18.00U

worksgroup

GRATIS BUSDIENST
tussen het parcours (Hemelakkers) en P&R Schoten
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Bevestigdedeelname:Oliver Naesen&Jasper De Buyst

Parcours N8 van Brasschaat
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Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Opendeurdagen
Mineralogisch Museum 

Merksem
De “Academie voor Mineralogie 
vzw (ACAM)” organiseert in het 
museum een grootse opendeur 
op 31 augustus en 01 septem-
ber 2019, telkens van 10 tot 
17 u. Wat is er te zien en te 
beleven:
-Een uitgebreide collectie mi-
neralen
-Een prachtige fossielenruimte

-Een pracht van een schatka-
mer met edelstenen
-Indrukwekkende diamanthoek 
en demonstratie diamantslijpen 
door professionele slijper
-Laatste kans om de tijde-
lijke tentoonstelling “Parels 
en Edelstenen in de Barok” te 
bezoeken
-Info over de opleiding edel-
steenkundige en studenten aan 
het werk.
-Doorlopende zoektochten 
doorheen het museum (jeugd- 
en gezinsactiviteit)
-Doorlopend mogelijkheid om 
uw edelstenen te laten onder-
zoeken door onze deskundigen
-Pop-up stand met verkoop van 
allerhande mineralen.
De inkom is gratis. Meer infor-
matie: Frans de l’Arbrelaan 12
 2170 Merksem - tel. 03-569 
01 75 - GSM 0496-14 65 03
info@acam.be
website: www.acam.be

Garageverkoop
Gooreind

Zaterdag 14 september 2019 
- 10u tot 16u. Deelnemende 
straten: Het Geleeg, Mansi-
onstraat, Grotstraat, Pastoor 
de Witstraat, Pijlkruidstraat, 
Watermuntstraat, Zuringstraat, 
Zeggestraat. Iedereen welkom!

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

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

59 jarige jonge man 
zoekt  l ieve vr iendin, 
0472/641 207

Te huur:  Garagebox 
Oude Baan, gn licht. € 90 
vrij.0495/214 041

Te huur: Deurne zonnig 
appart. 2e V., 2 slpk, ing. 
kk., badk./douche, kl. terr. 
bij rivierenhof/tram/bus. 1 
of 2 pers. 03/326 13 87

Calpe te huur: Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
zonkant, gr. terr. zeezicht, 
tv-Vl., wifi, alle comfort, 
foto’s. 03/326 13 87 v. eig.

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

Te  koop gevraagd: 
Paarden en ponny’s. Tel. 
0498/714 812

Man van 46 zonder kin-
deren zoekt vrouw die 

-
re plezante dingen. Ik kan 
je enkel een gouden hart 
aanbieden. GSM: 0486/ 
398 446

Kapper aan huis!! Veel 
ervaring + lage prijzen. 
0471/038 747

Gevraagd

WINKEL-
BEDIENDE

Part-time
met ervaring

voor 

Slagerij Maes
0491 105 828

Zetelgarnierderij
KEMPENAERS J.

Herbekleden van 
zetels, stoelen, 
kussens, enz.

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

www.zetelgarnierderij-
kempenaers.be

Wij zoeken voor ons leu-
ke bar Valère een nieuwe 
collega op vaste basis. 
Goede verloning. Fantas-
tische collega’s met een 
hoek af. Leuke werksfeer 
en waanzinnige klanten. 
info@tkeravikske.be

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

Ben je 50+/60+ en heb 
je zin om op een verant-
woorde maar leuke manier 
te bewegen onder leiding 
van een ervaren lic. LO? 
op woensdag van 9u15 
tot 10u15 of van 18u30 tot 
19u30. Mariaburg Schriek 
358, start 4/9. 0498/846 834

Te huur in Wuustwezel: 
Grote garage 120m² ge-
schikt o.a. voor opslag van 
auto’s. €250/mnd. 03/669 
72 80

Pedicure Eline komt bij u 
aan huis. pedicure: nagels 
knippen/ verzorgen, eelt 
verwijderen, eksterogen/
probleemnagels behan-
delen. korte voetmassage 
Pedicure + pronails so 
polish Tel: 0499693661 
voor uw afspraak

’n Appeltje 
voor de dorst?

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

Renoveren verlichting: 
Herbekabelen van luch-
ters en staande lampen, 
vervangen stekkers en 
schakelaars, installatie 
snoerdimmer, enz. Gsm: 
0475/796 512

Te koop: Ruime goed 
onderhouden woonhuis 
(4slpk) met aanpalende 
weide 3800m². 0474/321 
349

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Veroverd. Bezet. Gekoloniseerd.

Congo 1876-1914.
lezing door Zana Mathieu Etambala 
Woensdag 4 september 2019  om 
20 uur. Ons Middelheem, Bredabaan 
423, 2930 Brasschaat. Is over de 
geschiedenis van de kolonisatie van 
Congo al niet sinds lang alles gezegd 
en geschreven? Neen: veel dagboe-
ken, brieven en andere documenten 
liggen nog te wachten op onderzoek. 
De spreker dook zelf jarenlang in 
archieven en vond verrassend nieuw 
materiaal. Hij komt tot het besluit dat 
elke kolonisatie telkens anders ver-
liep en dat de kolonisator zijn tactiek 
aanpaste aan de omstandigheden. In 
deze lezing, gebaseerd op zijn boek, 
schetst hij hoe Leopold II op verschil-
lende tijdstippen andere methodes 
liet hanteren om zijn doel te berei-
ken. Sleutelwoorden zijn geldgewin, 
machtsmisbruik en buitensporig ge-
weld. Zana Etambala (Congo, 1955) 
woont sinds 1962 in Vlaanderen. Hij is 
doctor in de geschiedenis en doceert 
‘Afrika en de kolonisering, 1500-1960’ 
aan de KU Leuven. Zijn historisch on-
derzoek spitst zich toe op de verschil-
lende vormen van dynamiek die de 
Afrikaanse gemeenschappen en vol-
keren in beweging hebben gebracht. 
Hij was onderzoeker aan het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika en werkte 
mee aan de nieuwe inrichting van het 
AfricaMuseum in Tervuren. Toegangs-
prijs: VVK: € 12,  DF-leden € 8, <25 
jaar € 4. (kassa + € 2). Abonnementen:
 vrije toegang. Reserveren: via www.
davidsfondsbrasschaat.be  of  acti-
viteiten@davidsfondsbrasschaat.be
of  bij Ria Keysers (T. 03 652 12 86)

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

Man zoekt alle soorten 
werk: Schild., elektr., rest., 
tuinw. 0497/082 528

Naschoolse opvang. Ik 
zoek lieve opvang met auto 
om 2 meisjes  7 en 9 j. af 
te halen aan St.Michielscol-
lege . Ik woon in Schoten. 
Opvang tot ±19.00 u. Huis-
werk, lichte avondmaaltijd, 
bad. Om de 2 weken op 
vrijdag, dinsdag en woens-
dag . Aanvang 6 september 
2019. Tel. 0475 265 734.

Gevraagd: Student voor 
afwas weekend & feest-
dagen. Chinees restaurant 
Noble, Van Hemelrijcklei 13, 
Brasschaat. 03/651 93 77

Te koop:  TV- f la tscr. 
75/50cm, diepvries tafel-
mod. nieuw. 0472/964 270

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

Te koop: Damesgolfsets + 
caddy + ballen en acces. 
ik_verkoop@msn.com

LingerieBo

Bredabaan 414   |   2930 Brasschaat   |   T. 03 652 07 56   |  www.lingeriebo.be   |   volg ons op M
et

 s
te

un
 v

an
 

DORPSDAG-
ACTIE

Lingerie | Badmode | Nachtkleding

3 stuks

-70%
VANAF HEDEN
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Vasco Keukens & Interieur breidt uit en is op zoek naar:

PRODUCTIE ARBEIDER
VOOR BEDIENING CNC MACHINE

Kennis van Woodwop is pluspunt!

Vasco Keukens & Interieur - Brasschaatsteenweg 290 - 2920 Kalmthout

Functie

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

Interesse:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (VASTGOED)

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

DAGFIETSTOCHT  KWB DRIEHOEK

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

ZEER GOEDE VERDIENSTE.

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

BOXEN EN MAGAZIJNEN

vanaf 35€/maand.

WWW.HUUR1BOX.BE  

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Alle graafwerken: met 

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 

Last van ratten

voor ons kernwoorden: 

Kapster aan huis Tel. 
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03 225 50 00
www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

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

€ 140.000

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

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT         BRASSCHAAT       

BRASSCHAAT BRASSCHAAT 

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SINT-JOB IN ’T GOOR

MERKSEM

KAPELLEN

KAPELLEN    TE HUUR

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

€ 169.000

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

VAN HEMELRIJCKLEI 61/2DE VERD. 
Zéér verzorgd en netjes onderhouden app in aangenaam geb..
Living ca. 50 m², voll. inger.eetkkn en bdkr, apart toilet en 3 ruime 
slpks, terr.voor- en achteraan. Bouwjaar 1990. Opp. ca. 135 
m². Recente renov.; verwarmingsketel, ramen met hoogrend. 
begl., dak conform.EPC is nog van voor de renovatiew..Gunstig 
gelegen in centr. nabij winkels, scholen en openb. verv.. Park 
van Brasschaat en ‘Peerdsbos’ op kleine afstand. EPC: 233
€ 298.500

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

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

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

€ 14.500

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

€ 299.000

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

€ 295.000

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

€ 269.000

HOOGBOOMSTEENWEG 13
Ruim appartement met 2 grote slaapkamers, 
autostaanplaats, berging van 15 m² en terras. 
Gunstig gelegen bij winkels, scholen en openbaar 
vervoer. EPC: 417

€ 199.000

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

€ 810 + € 65 kosten

LINDENDREEF 20
Prachtig gelegen perceel bouwgrond met opper-
vlakte 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. 

€ 339.000

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

€ 680 + € 50 kosten

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

€ 319.000

MOESHOFSTRAAT 139
Klein, gezellig en goed verzorgd appartement 
(50m²) met als indeling een inkomhal, living, 
keuken, badkamer met douche, apart toilet en 1 
slaapkamer. Onder het schuine dak is nog een 
zolder maar momenteel niet bereikbaar. Met 
2x kelder. Openbaar vervoer en winkels in de 
nabijheid. EPC: 634
€ 99.000

HOEVENEN        TE HUUR

S’ GRAVENWEZEL   TE HUUR

ZANDVLIET

EKEREN  

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

€ 900

ZOUTESTRAAT 177
Vrijstaande woning op een perceel van 850 m², 
bijgebouw met vele mogelijkheden (bijberoep) en 
achtergelegen weiland van 4780 m² eveneens 
bereikbaar via servitudeweg. Ideaal voor paar-
denliefhebber. EPC: 639

€ 295.000

JOZEF ICKXSTRAAT 17
Rustig gelegen halfopen woning met zij-ingang. De 
woning heeft een inkomhal met apart toilet, ruime 
living met stenen vloer, mooi inger. keuken met toe-
stellen, grote bdkr met ligbad, lavabomeubel met 
dubbele lavabo, inloopdouche en toilet, 3 slpks, 
kelder/wasplaats, centrale verwarming, elektriciteit 
conform. Zeer grote tuin met tuinberging. EPC: 612
€ 299.000

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

€ 163.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

€ 245.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

€ 209.000
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

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

€ 299.000
(VG-WG)

(VG-WG)

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

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG) (VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

Stabroek/Hoevenen
Markt 33

Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)
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Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,  
     hekken, buitenzonwering en rolluiken, alle merken.  
               Zowel bestaande als nieuwe installaties. 
 

Tel: 0496 33 57 13                             Kapelsesteenweg 169   

info@poortenhersteller.be                                  Ekeren 

       www.poortenhersteller.be 

         !! Nieuw: Lamellendak !! 

4 jaar garantie op 

alle nieuwe installaties 

 
Meer info: 
03 651 92 96 

   
 

 
 partemente  

met garage

in het Centrum

Nieuw project in
Brasschaat

4 appartementen
met garage

Meer info:
03 651 92 96

WWW.BOUWONDERNEMING-VLEUGELS.BE

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
 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.

 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.

 Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning 
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer, 
veranda, tuin en garage.

 Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met 
weekendwoning.

Naar goede jaarlijkse traditie houdt de Kinderboerderij Mikerf op 15 september zijn Oogsfeest. Als 
bezoekers kan je die dag heel wat verse koemelkproducten aankopen die op de boerderij gemaakt 
worden, zoals het verse hoeve-ijs, maar ook platte kaas, boter en yoghurt. Ook voor producten 
die gemaakt worden van het fruit en de groenten van de boerderij, zoals vers appelsap en gelei, 
kan je die dag op Mikerf terecht. Kom zeker eens proeven van onze verse hoeve-gin en sinds kort 
ook de verfrissende appelsorbet! Of volg de geur van ons heerlijk versgebakken brood uit eigen 
traditionele houtoven.

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

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

Dakherstel, vernieuwde 
dakgoten, isolatiewerken. 
0489/717 125 

 
ervaren vakman levert 
vakwerk. 0484/993 359 

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

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

Bezoek deze nieuwbouwprojecten op 

woensdag 4 en donderdag 5 september 
in Brasschaat tijdens de openwerfdagen!

Meer info  03 653 01 01

Lage Kaart 154 €435.000 excl. btw
Nieuwbouw rijwoning (232m²) - 3slaapkamers(+2) - 2 
badkamers - tuin – inpandige garage
INFOMOMENT OP WERF Oplevering januari 2020
Vg, Wg, Gvkr, Vv, Gmo

Augustijnslei 167 vanaf €420.000 excl. btw
Residentie Vlerke: nog 2 app. (149m² - 3 slpkrs - terras) 
+ 1 gelijkvloersapp. (130m² - 2 slpkrs - tuin) beschik-
baar. Garagebox mogelijk. Oplevering najaar 2020. 
INFOMOMENT OP KANTOOR Dr. Roosensplein 47
Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gmo

Lage Kaart 156 €445.000 excl. btw
Nieuwbouw half open bebouwing (250m²) – 3 slaap-
kamers (+2) – 2 badkamers – tuin
INFOMOMENT OP WERF Oplevering januari 2020
Vg, Wg, Gvkr, Vv, Gmo

Bredabaan 259 vanaf €235.000 excl. btw
Residentie Roossens: kleinschalig gebouw gelegen 
in dorpskern, ook ideaal als opbrengsteigendom! 
Oplevering midden 2020. 
INFOMOMENT OP KANTOOR Dr. Roosensplein 47
Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gmo

Bredabaan 429 €375.000 excl. btw
Nieuwbouw gelijkvloerse appartement (2 slaapka-
mers +2 badkamers) met groot terras (groendak)+ 
terras + achteringang
INFOMOMENT OP WERF Oplevering na keuze koper 
Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gmo

De Aard 19-21 vanaf €305.000 excl. btw
Residentie De Aard:  2 slaapkamer appartementen 
(97m²) met terras, duplex appartement (127m²) met 
terras +tuin. Oplevering midden 2020.
INFOMOMENT OP KANTOOR Dr. Roosensplein 47
Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gmo

 Woensdag 4 september 
 16u00 - 19u30 

 Donderdag 5 september 
 16u30 - 19u30 

 Woensdag 4 september 
 16u00 - 19u30 

 Donderdag 5 september 
 16u30 - 19u30 

 Donderdag 5 september 
 14u00 - 16u00 

 Donderdag 5 september 
 16u30 - 19u30 
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Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

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

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

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

Buitenschrijnwerk • Kantoor- en winkelinrichting • Restauratiewerken • Zwembaden

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

• Kraanman
• Meestergast metser
• Metser
• Schrijnwerker

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

WIJ BIEDEN: 

•  Goed loon

•  Werven
 ten noorden

 van Antwerpen

GEVRAAGD:

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en 
tegelwerken

Aanleg terrassen

Uitbreken bestaande 
vloeren en chapes

Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342

stevedecuyper76@gmail.com

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Kennen jullie Rik Dupont, bĳ genaamd “Den Dup”? Deze 
kranige 90-jarige komt ieder jaar rond deze tĳ d even in de 
belangstelling. Rik heeft immers al 31 keer de Dodentocht in 
Bornem uitgewandeld. Zo werkte hĳ  onlangs deze 100 kilo-
meter nog af in een tĳ d van iets meer dan 21 en een half uur. 
Rik behaalde een gemiddelde snelheid van 4,6 kilometer 
per uur. Hĳ  was deze keer de oudste deelnemer. Vorig jaar 
was er nog een Waalse deelnemer die ouder was dan Rik.
De Brasschatenaar haalde nog straffere stoten uit. Zo stapte 
hĳ  in het verleden al naar Fatima, Santiago de Compostella, 
Lourdes, Rome, Assisi en zo meer. Hĳ  stapte in totaal ook al 
88 keer naar Scherpenheuvel, soms zelfs vĳ f keer per jaar.
Tĳ dens de Dodentocht blĳ ft hĳ  voortdurend wandelen. 
“Als ik even ga zitten om te rusten, dan geraak ik niet meer 
recht”, zo zegt hĳ . De man maakt twee à drie wandelingen 
per week. Dat varieert dan van 20 tot 30 kilometer per keer. 
“Om de 15.000 kilometer koop ik nieuwe schoenen. Wan-
delen is mĳ n lange leven. Onderweg geniet ik ten volle 
van de natuur. Je hebt dan natuurlĳ k ook veel tĳ d om na te 
denken. Ik zit vaak met mĳ n gedachten in mĳ n verleden”, 
zegt Rik die in zĳ n beroepsleven belastingcontroleur was. 
Hĳ  ging toen ook vaak te voet.
De Brasschatenaar beseft dat er ook een portie geluk nodig 
is om dit allemaal te doen. “Er kan zich van alles voordoen. 
Je kan onderweg je voet omslaan, je kan ziek worden. Tot 
nu toe ben ik daarvan allemaal gespaard gebleven. Zelfs 
van bleinen heb ik geen last. Een keer ben ik onderweg ge-
vallen. Ik heb toen mĳ n hand moeten laten naaien en ben 
dan verder gestapt. Aan volgend jaar denk ik nog niet. Op 
mĳ n leeftĳ d kan je beter niet al te ver in de toekomst plan-
nen. Maar ik blĳ f stappen zo lang ik me er goed bĳ  voel”, 
zo besluit deze kranige Brasschatenaar. In december wordt 
Rik Dupont 91 jaar.

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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

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

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

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

KWISPEL
Hondenuitlaatdienst

Info: Tel. 0468/121 831

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

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

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

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

Tuinwerken en schilder. 
Tel. 0497/231 373
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Open: ma. t/m vr. van 9.00 
uur tot 17.00 uur,
za. enkel na afspraak

UW STERKSTE PARTNERS VOOR:

 Ramen  Glaswerk  Renovatie
 Deuren  Nieuwbouw  Gevelbekleding

eigen plaatsers / alles in eigen beheer / kraanverhuur met chauffeur

SMEDERĲ STRAAT 32, UNIT 16 - SINT-JOB - TEL. 03 298 47 96 - INFO@RDG-BVBA.BE - WWW.RDG-BVBA.BE

RDG-team

10
jaar

* Vraag naar onze voorwaarden

ACTIE AUGUSTUS:
*** GRATIS VLIEGENRAMEN ***

Algemene dakwerken
ECHT DAKMANSCHAP

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

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

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

eigendom verkopen?

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

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

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

 

TE HUUR

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

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

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

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

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - €1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Nieuw: huisartsenpost
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 

Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):

31/08 Slegers Cathy 0476/467 337
1/09 Annelies Grimon 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

31/08 Mertens Els 0478/259 198
1/09 Slegers Cathy 0476/467 337

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90,  03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.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 

31/08 - 1/09 Dr. Budts 0494/725 085

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

Ophaling huisvuil augustus

GFT

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

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Papier

MAANDAG   2
D I N S D A G    3
WOENSDAG  4
DONDERDAG  5
VRIJDAG     6
ZATERDAG   7

Ophaling huisvuil september

Rest-
Afval
oranje
straten

GFT Papier

BURGERLIJKE 
STAND

Valentina Adriaenssens 9 februari, Stabroek

léonie-mae van dorst 29 maart, Brasschaat

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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

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

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

Tuinaanleg - onderhoud,
 snoeiwerken, renovatie 

van tuinen
Ronny Kanora
0477 306 423

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

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

VAKANTIE OOSTDUIN-
KERKE zee 200m: www.
duinenhuis.be 0476/584 
132 

Te huur: Gedeeld mag. 
Schoten 50m², € 300/mnd. 
0473/848 463

Te huur: 2 slpk. app. Veld-
str. 8/1, onm. beschikb. 
Gsm 0479 /381 137

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

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

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

Te huur:  Garagebox 
16m², Bredabaan 965 
MtH € 95/per maand. T. 
0475/381 970
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SPRANKELSPROOKJES
Vrolijke verhalen en sprookjes voor luistergrage oortjes vanaf 
5 jaar door Madeleine Nieuwlaat en Veerle Lambrechts, Jo 
Verhelst verrast met ballonnen vol dierenplezier. Over prinsen 
en prinsessen, over dieren en draken, over reuzen en trollen. 
Met een beetje muziek en af en toe een liedje. Kom je ook? 
Op donderdag 29/8 van 14u tot 15.30 u  in de tuin van Dak-
huus vzw – Bredabaan 696 – 2930 Brasschaat Org. Echt 
Gebeurd vzw – Madeleine Nieuwlaat  reserveer je plekje bij 
info@echtgebeurd.be/contact of 0486/895 054

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

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

Sint Antoniuslei 47
Brasschaat
HOB. Kldr. Centr. Taverne + zonneterras
1e-2e V woonst-5 slpks. Verhrd tem 
12/5/2020. Zone gem. ruimt. uitv.plan 
verbod mr.gez.won.
623a. KI 2538. EPC 384

Bezoek: Iedere woensdag en zaterdag van 10u-12u.
Vanaf woensdag 28 augustus tot en met woensdag 25 sept. 2019.
Online verkoop via: biddit.be - ref.160106
Start biedingen: 19 september 2019 om 13:00u.
Einde biedingen: 27 september 2019 om 13:00u.
Bieden vanaf: 220.000 EUR
Bodverhoging: 1.000 EUR

BRASSCHAAT
ONLINE TE KOOP VIA BIDDIT:

GUNSTIG GELEGEN HANDELSHUIS

Kantoor van Notaris

P. GEERAERTS
Kapelsesteenweg 340 • BRASSCHAAT • Tel. 03 605 00 00
www.notarisgeeraerts.be   •   kantoor@notarisgeeraerts.be

Bredabaan 505 • 2930 Brasschaat 
Tel. 03 288 34 70 • 0477 887 778

info@accentvastgoed.be
www.accentvastgoed.be

Brasschaat - Lage Kaart 283
Ruim appartement 140 m² met 2 slaap-
kamers, terras en een staanplaats.
Prijs: € 395.000

VG WG GMO GVKR GVV - EPC 87

Brasschaat - Prins Kavellei 137
Woning met 2 slaapkamers, zuidwest 
tuin en garage. 
Prijs: € 349.000

VG WG GMO GVKR GVV - EPC 225

Brasschaat - Leopoldslei 6
Appartement met 1 slaapkamer, lift 
en garagebox in het centrum.
Prijs: € 750

GVG NI GMO GVKR GVV - EPC 104

Brasschaat - Bredabaan 438
Ruim duplex app. (circa 150m²) met 3 
slaapkamers en terras in het centrum.
Prijs: € 395.000

VG WG GMO GVKR GVV - EPC 287

Uw eigendom verkopen?

www.accentvastgoed.be

Brasschaat - Sionkloosterlaan 4
Ruime villa met inpandig zwembad op 
ZW-georiënteerd perceel van 6900m².
Prijs: € 899.000

VG WP GMO GVKR GVV  - 351

Brasschaat - Helena Thyslei 9
Villa met 5 slaapkamers, zwembad 
en luxueus bijgebouw op ca. 3500m². 
Prijs: € 1.695.000

VG WG DV GVKR GVV  - EPC 370

Brasschaat - Van Hemelrijcklei 80
Servicefl at met 1 slaapkamer en zuid-
terras op het domein Prins Kavelhof.
Prijs: € 245.000

VG WG GMO GVKR GVV - EPC 88

Wuustwezel - Rode Dreef 
Bouwgrond van 1.051 m² voor een 
open bebouwing met ZO-ligging.
Prijs: € 239.800

VG WG GMO GVKR VV

TE HUUR

Brasschaat - Bredabaan 483
Appartement met 2 slaapkamers, 
terras en lift in het centrum. 
Prijs: € 995

GVG NI GMO GVKR GVV - EPC 94

TE HUUR

Brasschaat - Fabriekstraat 21
Woning met 2 à 3 slaapkamers, zuid 
gelegen tuin in Mariaburg.
Prijs: € 379.000

VG WG GMO GVKR GVV - EPC 345

Brasschaat - Bredabaan 740
Een ruim glvl-app. met 2 slaapkamers, 
tuin en garage in Maria Ter Heide.
Prijs: € 850

GVG NI GMO GVKR GVV - EPC 329

TE HUUR

Wij verwelkomen u graag tijdens de 
Dorpsdag 1 september in ons nieuw

kantoor voor een hapje en een drankje
 (hoek Bredabaan - Bloemenlei)

GRATIS SCHATTING - SEPTEMBER ACTIE: GRATIS EPC EN EK BIJ TEKOOPSTELLING VAN UW EIGENDOM*

*Voorwaarden ter info in ons kantoor

Wuustwezel - Rode dreef lot 8
Nieuw te bouwen villa op een perceel 
van 1.051m².
Prijs: € 484.800

GVG WG GMO GVKR VV

NIEUWBOUW
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Profiel: Bachelor of master in een technische richting OF 5 jaar relevante ervaring – grondige 
kennis van projectmanagement – grondige kennis van bouwkundige en technische bestekken, 
opmaken van gedetailleerde en samenvattende meetstaten, van AREI en HVAC, EPB-regelgeving 
en van postinterventiedossiers.

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert 
volgende aanwervingen met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

DESKUNDIGE 
PATRIMONIUM
(GEBOUWEN) 
• Niveau B1-B2-B3 
• Contractueel, onbepaalde duur 
• Voltijds

Ontdek alle vereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job via www.brasschaat.be 
en klik door naar vacatures. Schrijf je uiterlijk online in op 10 september 2019. Enkel 
wanneer we samen met jouw kandidatuur een motivatiebrief, cv, een kopie van je diploma 
en een recent uittreksel van het strafregister ontvangen, wordt jouw kandidatuur in 
aanmerking genomen voor het verdere verloop van de selectieprocedure.

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

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

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

SPLIT AIRCO
geplaatst vanaf € 1.599 excl. btw

FRIGO-TECHNIEK
UW KOELINGSPECIALIST
Verkoeling nodig deze zomer? 

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

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

KAYSON 3500 W
12000 BTU/u

GESCHIKT VOOR MAX 70m³
€ 599.99 incl.btw

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

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

Oplossing een mobiele airco

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Te huur app. 2de verd. 
De aard 115 Brasschaat, 
2slpk-groot zonneter-
ras-garage-onm.vrij- 750€  
tel 0470/313 126

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

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen
Vintage juwelen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

za. 10u tot 16u

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

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

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

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

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

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

Te koop: Aanhangwa-
gens okkasie dvrs ge-
sloten model,sommige 
kastwagens als nieuw.
ROCA zandvliet.Ook 
weekends.0473/193 453


