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Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

3+1
GRATIS

Nieuwe openingsuren:
Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u
Zaterdag: 10u-17u
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G
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Kapelsesteenweg 394
Mariaburg - Brasschaat

TERUG
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OPEN

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!
Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH
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Ready to fall in love?
GRATIS BODYCROSS HANDTAS*

OPENDEUR
DAGEN
7 & 8 Sept

t.w.v. € 49,95 bij aankoop vanaf € 250

*geldig zolang de voorraad strekt. 1 handtas per persoon.

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

Start
to Dance
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www.spillemaeckers.be
www.BUGA-AUTO.be
find us on F

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

Brasschaatse Film,

S

Nr. 36,

4-9-2019

ans leren
r
F
d
n
e
l
!
pe
Elke week 1 uurtje
Samen met Taal Plus

Een enthousiaste vereniging met een hart voor kinderen, jongeren en de Franse taal!

in BRASSCHAAT of in MORTSEL
woensdag of zaterdag
van 6 tot 16 jaar (6 niveaus)
Bijzonder leuke en leerrijke lesjes
Speels • attent • stijlvol • professioneel
- Reeds de 23ste jaargang! -

2

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

HET NUTTIGE AAN HET
AANGENAME PAREN

Info: 03/353.19.66 / info@taalplus.be / www.taalplus.be
KWB Driehoek
KOKEN ONDER MANNEN Herfst 2019
De lessenreeks start op dinsdag 17 (groep I) en donderdag 19 (groep II) september om 19.30u
in het Drieheem - Rerum Novarumlei 47 te Brasschaat. Je maakt onder de deskundige leiding
YDQ/LQGD9DQ8௺HOHQHHQYROOHGLJHPHQXNODDU9RRUGHJURHS,RSGLQVGDJ]LMQHUQRJYULMH
plaatsen. Schrijf je in en geniet mee van het door uzelf klaar gemaakte gerechten. Snel zijn
is de boodschap. Voor meer informatie en inschrijven kan je terecht bij Koen Verbraecken,
k.verbraecken@telenet.be.

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

Het lokaal was een middag onbeschikbaar, dus zocht Vief Brasschaat een oplossing dicht bij huis om het nuttige aan het aangename te paren was het uitstapje naar het mickerf een dankbaar
alternatief.De deelnemers genoten van de zon en een lekker
drankje, maar vooral van elkaars gezelschap.

• Niveau A1a-A2a-A3a
• Contractueel
• Voltijds
• Opbouw wervingsreserve:
voor een contract onbepaalde duur

INFORMATICA & GRAFISCHE TECHNIEKEN
DIGITALE FOTOGRAFIE | FIETSHERSTELLER
ENGELS | FRANS | ITALIAANS | SPAANS
CAD | KANT | KLEDING | PERSONENZORG
...

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.

VOLWASSENENONDERWIJS

JA! OOK

VOOR JOU!

ONTDEK EEN WAAIER AAN OPLEIDINGEN
ZET JE DROMEN IN DADEN OM
INLICHTINGEN
03 605 15 24 | 03 235 99 24
www.lbconderwijs.be
LESLOCATIE TE BRASSCHAAT, KALMTHOUT,
BERCHEM EN DEURNE

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.

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.

www.lbconderwijs.be
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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

5 GRATIS

WINKELEN

Ook geldig op de webshop! Gebruik code SEP19

Bij gebruik van deze bon bij Combidee, maximum 1 per gezin. Niet cumuleerbaar.
Minimum aankoop €10. Geldig van 04/09/2019 tem 17/09/2019.

Open woe - za: 10u-18u

Shop 24/7 op

Welkom in de familie

Terug naar
school
met

van zij die te snel groot worden
Ervaar de kracht van de
natuur en herontdek jezelf!
Steven De Winter organiseert
Wandel-Meditatie-Yoga retreats
Herbronnen-in-de-Provence.be


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


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

Bredabaan 225 - Brasschaat

Te k o o p : T V- f l a t s c r.
75/50cm, diepvries tafelmod. nieuw. 0472/964 270


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



Renoveren verlichting:
Herbekabelen van luchters 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

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

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

KLIK HIER
voor je meldingin
onze rubriek
“BurgeUlijke stand”

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073
Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996
Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924
Zie ook www.argenta.be
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De glazenwasser bvba
Fashion maat 34 t/m 52 & Shoes maat 35 t/m 42

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.

Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis”
T. 03 651 36 00 • info@gdfashion.be • josephRibkoff.com
open: di. t/m vr. 11u-18u • zat. 11u-17u

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
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

www.de-glazenwasser.be
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A L L- N E W M A Z D A C X- 3 0

GEZINSUITBREIDING BIJ MAZDA

De jongste telg in de Mazda-familie combineert de vloeiende lijnen van een coupé met het stoere karakter van een SUV.
Compact vanbuiten, ruim vanbinnen: helemaal op maat van de stad én van uw leven.

O N T D E K H E M VA N A F 1 4 S E P T E M B E R I N O N Z E S H O W R O O M !

GARAGE DE MEYER
4,6 – 5,6 (l/100km) NEDC
5,1 – 7,0 (l/100km) WLTP

Miksebaan 132 - 2930 Brasschaat
03 651 59 31 - www.garagedemeyer.be

105 – 129 (g/km) NEDC

133 – 160 (g/km) WLTP

Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04). www.mazda.be.
Info en voorwaarden op mazda.be. Afgebeeld model: All-New Mazda CX-30 SKYCRUISE in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. Wat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot betreft, vestigen wij er uw aandacht op dat de homologatie nog niet is afgerond
en dat de cijfers in dit document niet de officiële cijfers zijn. De deﬁnitieve cijfers kunnen lichtjes afwijken van de gepubliceerde cijfers. Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO 2-uitstoot berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light
Vehicle Test Procedure). Tijdens een overgangsperiode (tot eind 2021), moeten de constructeurs nog een theoretische NEDC-waarde (gecorreleerde NEDC genoemd en berekend uit de WLTP-waarde) melden om de vergelijking mogelijk te maken met voertuigen
gehomologeerd voor september 2018. Tot het einde van de overgangsperiode kan de overheid de gecorreleerde NEDC-waarden aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid kan echter reeds voor aﬂoop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde
hanteren voor belastingdoeleinden hetgeen tot een verhoging kan leiden van de belastingen rond de aankoop en het gebruik van het voertuig. De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende
concessiehouder en Mazda zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovenvermelde evoluties en wijzigingen. Indien u graag meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder. V.U.: Mazda Motor
Logistics Europe NV, handeldrijvend onder de naam Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.
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SEPTEMBER
ACTIE
*

Alle broodjes wit/bruin
voor maar €2,5
supplement smos + €0,50

Kom jĳ tussen 8u en 10u
dan krĳg je een
GRATIS CROISSANT
bĳ een warme drank*

Wij verwachten jullie met een glimlach
*Gelding van 02/09 t.e.m 30/09, 1 bon p/p

Lekker september in met onze ovenvers
gebakken broodjes en verse soep
begin jou dag met een lekker ontbĳt
voor maar 6 euro
Break time • Bredabaan 326 • 2930 Brasschaat
0470/999 995 •
breaktime Brasschaat
Open van 7u tot 16u

Kinderboerderij Mikerf organiseert het Oogstfeest

Geachte klant,
Een nieuwe start, een nieuw concept

op zondag 15 september. 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.

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.

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

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

Te huur: Hanendreef
Brasschaat, leuk app. 2e
verd., 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

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

FIT & FUN
GRATIS LES

OP

DESKUNDIGE
ICT
•
•
•
•

Niveau B1-B3
Contractueel
Voltijds
Onbepaalde duur

functie: je maakt deel uit van het ICT-team dat instaat voor de installatie en het beheer
van het volledige informaticanetwerk. Je houdt van het oplossen van dagdagelijkse
informaticaproblemen en het ondersteunen en begeleiden van gebruikers.
proﬁel: bachelordiploma informatica of elektromechanica OF 4 jaar ervaring in praktische
ICT-werking.
Wil je meebouwen aan de leefomgeving van de gemeente Brasschaat?
Wil je werken voor een dynamisch bestuur met respect voor de work-life balans?

Ontdek alle proﬁelvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job
via www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.

16 EN 18 SEPT.

ENERGYmix (cardio, taibo, zmb, BBB) v.a. € 3/les
Ma. 20u00: Ekeren, Basisschool, Kruisboogstraat 49
Wo. 20u00: Brasschaat, Mater Dei, Vagevuurvelden 105
03/653 05 61 • hilde.janssens@pandora.be • (Lic. LO)

Schrijf je uiterlijk online in op 22 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.
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START 2 RUN
AC BREAK BRASSCHAAT
Louis De Winterstadion Park van Brasschaat

Najaar 2019
Start

dinsdag 17/09/2018 0 km -> 5 km en 5 km -> 10 km

Duur

10 weken

Trainingdagen

dinsdag en donderdag om 19u,
zondag om 10 u

Bewegingsacademie @ Gooreind

Trainingsplaats Park van Brasschaat, Peerdsbos en piste 400 m
Vertrekpunt

Aanbod:

cafetaria stadion
douches en kleedkamers aanwezig

Soft Move* - Fun Move Kids - Fun Move Teens - G-Fun Move
Move Mania Teens - Cheer & Move - Move Mania Adults

Infovergadering maandag 16 sept. om 19u in
het cafetaria van het Stadion
Kostprijs

IEDEREEN welkom voor een gratis proefles!

Power Move - G-Party Move - Move Mania Inimini’s
Move Mania Mini’s - Move Mania Kids - Zen Move

25 euro (verzekering inbegrepen)
contacteer uw mutualiteit voor tussenkomst

Inschrijvingen en meer info: via www.acbreak.be
Al honderden joggers hebben bij ons de STR gevolgd met
succes. Ervaren joggers begeleiden je drie maal per week.
Kom mee doen: verbeter je conditie in een gezellige
groepssfeer!

Rope & Elastic Move - My First Move - Multimove Mini’s
De lessen starten op maandag 9 september 2019
Sportzaal Vrije Basisschool Mater Dei te Gooreind - Oude Baan 92
*Soft Move: Sportpark Koch - Polyvalente zaal - Eikendreef 70

9HUDQWZRRUGHOLMNHXLWJHYHU2Q7KH0RYH%HZHJLQJVDFDGHPLHY]Z5RGH'UHHI :XXVWZH]HO

Brasschaatse Film,

Tevens zijn wij op zoek naar enthousiaste lesgevers
om ons team te versterken!
Meer info op www.otmsport.be of mail naar secretariaat@otmsport.be
Find us on

15th Antwerp Concours d’Elegance
- The Jubileum Edition Sunday, September 8
Kasteel Belvédère
Broekstraat 13,
Wijnegem
Doors: 10 A.M.

Special 2019 Exposition

‘The Jaguar Years: Speed & Elegance’
70 years of Jabbeke speed runs
The new Jaguar XK120 at Jabbeke.
May 30, 1949 with Ron “Soapy” Sutton.

Concours competitors and supercars on invitation only. Entrees are now invited.
For more information: www.antwerpconcours.be Contact: info@ecuriebelge.com

REDUCTIE

BON

RÉDUCTION

Antwerp Concours
d’Elegance
2019

ͳϮΥ
Op de inkomprijs
van €15,00
Sur le prix
d’entrée
de €15,00

1 bon per persoon
ĐƟĞŶŝĞƚĐƵŵƵůĞĞƌďĂĂƌ
ŵĞƚĂŶĚĞƌĞĂĐƟĞƐ
Kopies zijn toegelaten
1 coupon par personne
ĐƟŽŶŶŽŶĐƵŵƵůĂďůĞ
ĂǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉƌŽŵŽƟŽŶƐ
Des copies sont autorisées
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NAJAAR BIJ DE KRINGWINKEL
16/09 - 28/09

MODEWEKEN: najaarscollectie kleding, schoenen & accessoires

05/10

DAG VAN DE KLANT: leuke attentie voor elke klant

19/10

DAG VAN DE KRINGWINKEL: ontdek het aanbod via
www.dagvandekringwinkel.be

16/11

DAG VAN DE SMAAK: lekkernijen en koken in de kijker

25/11 - 06/12

SINTERKLAAS

01/12 - 31/12

KERST- EN EINDEJAARSAANBOD

Venstraat 151a - 2900 Schoten
Bredabaan 651 - 2930 Brasschaat
Kapelsestraat 237 - 2950 Kapellen
Bredabaan 397 - 2170 Merksem

www.dekringwinkelantwerpen.be
gratis ophaling: 03 217 25 10

Wij zoeken

KELNER
voltijds

KOK
voltijds

POETSVROUW
part-time

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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Europese
Goudstandaard
Goud & zilver = Baren & munten
Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:
MET TERUGKOOPGARANTIE tot 130% OF MEER!
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

YOGA
e

50
jaar

n
te e
Gro assen!
er
klein

authentieke 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:

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.

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 plaatsen dan vermeld: 03/449 40 89 of 03/455 60 00
Al onze lessen worden gegeven door, of staan onder
WRH]LFKWYDQJHGLSORPHHUGHGRFHQWHQYDQGHRႈ
FLsOH
yogafederatie. Dit is een kwaliteitsgarantie.

www.yoga-rama-saenen.be

Garageverkoop te Gooreind - Wuustwezel

Het Geleeg, Mansionstraat, Grotstraat, Pastoor de Witstraat, Pijlkruidstraat, Watermuntstraat,
Zeggestraat en Zuringstraat. Zaterdag 14 september 2019 organiseert het buurtschap “ Het
Geleeg “ in onze straatjes onze 5de Mega-garageverkoop van 10 tot 16u u. Wat kan gekocht
worden? Bloempotten, speelgoed, kleding, schoenen, decoratie, cd’s en dvd’s, meubeltjes
VWRHOHQNDVWMHVNUXNMHVHQ] ERHNHQ¿HWVHQYD]HQJOD]HQWXLQVSXOOHQZHUNJHULHIDQ
tiek, kookspullen, elektronica, koperen en tinnen spulletjes, verlichting …. Kortom alles waar
GHEHZRQHUVYDQDIZLOOHQ+HWLVQLHWGHEHGRHOLQJKDSMHVRIGUDQNWHYHUNRSHQ(ONHGHHOQH
PHUPDDNWHHQVWDQGMHDDQKXLVPHWHHQSDDUEDOORQQHWMHVRIYODJJHWMHV]LMQGHGHHOQHPHUV
]LFKWEDDUYRRUGHEH]RHNHUV(HQYUDDJ"(HQEHULFKWMHNDQMHODWHQELM$QLFNKHWJHOHHJ#
gmail.com

1969 - 2019

- 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.
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NACHTMODE
BADPAKKEN
LINGERIE

OOK VOOR
BORTSPROTHESES

omdat hier
een goed advies
en mooi passende lingerie
belangrijk zijn

OUTLET
DAYS

6 -12 september in de winkel
6 september open tot 20 uur
zon- en maandag gesloten

Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
info@lingeriean.be
like us on
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VRIENDENKRING VAN DE MICK organiseert

SENIORENSHOW
Vrĳdag 27 september

Aanvang 14.00 uur - deuren 13.30 uur
Ruiterhal Brasschaat • Azalealaan 6, 2930 Brasschaat

KAPELLEN

Een spetterende show

Werft aan:

met een échte Romeo op het podium !!
Programma:

PC Brown
Pauze (Tombola)

Davy Gilles
(Romeo’s)

Presentatie:

Kris Castelĳns
Seniorentarief (60+): € 15 ( kofﬁe en taart incl.)
Algemene inkom: € 20 (kofﬁe en taart incl.)
De opbrengst van dit Festival gaat integraal naar
de gezondheidsinstelling “De Mick” te Brasschaat.

Kaarten kan u vanaf heden bestellen via het tel nr.

03/217.10.00

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

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

INFO: 0496/70.80.80

KEUKENHULP
FLEXIJOB

Voor zaterdag
variërende uren
Mail je c.v. naar:
info@patisseriemanus.be
of neem telefonisch contact op via
0496 128 766

MAURICE EN SIMONNE DAVID-WIRKEN 70 JAAR GEHUWD
Maurice en Simonne huwden op 3 sept. 1949 te EkerenDonk. Inwoner van Brasschaat werden ze in de loop van
1962, waar Simonne 22 jaar de wol- en kousenwinkel
Phildar open hield. Maurice begon als 15-jarige bij de
toenmalige RTT als telegrambesteller. Hij beëindigde zijn
beroepscarrière bij dezelfde werkgever (omgedoopt tot
Belgacom en vandaag Proximus) als administratief verantwoordelijke van de dienst storingen, zone 03.
Maurice en Simonne kregen 3 kinderen, waarvan de oudste helaas reeds 10 jaar geleden is overleden, 5 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.
Simonne speelde graag tafeltennis en deed dit binnen
het Antwerps Handelsverbond met het damesteam van
de RTT. Maurice is een begenadigd bridger en speelde
competitief in de hoogste afdeling. Hij stond mee aan de
wieg van de toenmalige WBC, Winkeliersvereniging Brasschaat Centrum, waarbinnen hij jarenlang een bestuursfunctie bekleedde.
Maurice en Simonne, van harte gefeliciteerd met jullie
platina huwelijksjubileum!
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Te h u u r : r e c e n t d u plex appt 170 m2 centraal in Knokke 4 slk 2
badk grte terr ideaal 2 e
vernlijf! 1500€/mnd Tel
0476/895626 na 18 u

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863

QQQQQQQQQQQQ
Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
QQQQQQQQQQQQ
Dakherstellingen, vernieuwen, isolatie, dakgoten. 0489/717 125

OOGSTFEEST
KINDERBOERDERIJ MIKERF

11

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

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32
GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

DENNIE DAMARO FANDAG
ZONDAG 6 OKTOBER 2019

& CD-VOORSTELLING

DENNIE DAMARO • DE ROMEO’S
SAM GOORIS

GARRY HAGGER • LUC CAALS
MICHA MARAH • STEVE TIELENS
SALIM SEGHERS • INGRII

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

RUITERHAL - GEMEENTEPARK - BRASSCHAAT

Op zondag 15 september organiseert Kinderboerderij Mikerf
traditiegetrouw het Oogstfeest. Op dit feest wordt de oogst uit
de moestuin en de boomgaard binnengehaald en verkocht. Je
kan er kennismaken met de verse boerderijproducten en het
ambachtelijk gebakken brood. Als bezoeker 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. Het paradepaardje
van Mikerf is de verse hoeve-gin en sinds kort ook de verfrissende appelsorbet. Ook een heerlijk vers, ambachtelijk gebakken broodje mag niet ontbreken op het boerderijfeest. Dit brood
wordt bereid door de bakkers van Mikerf, in de eigen traditionele houtoven. Er valt echter nog heel wat te beleven op de
boerderij die dag! Jong en oud kunnen er kennismaken met
diverse ambachten en animatie. De kinderen kunnen hun hart
ophalen bij de mooie vertellingen of bij de natuurverenigingen.
Met de huifkar kom je vlot van de ingang van het park naar de
boerderij. Voor het vervoer van je boodschappen kan je beroep
GRHQRSGHEDN¿HWV*UDWLVWRHJDQJ

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende
Vriendelijke en verzorgde uitstraling,
teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie:

0477 469 972

OPENDEURDAGEN
14 & 15 september

Samen met een ‘BeweegCoach’ vind je de perfecte oplossing voor iedereen die wil bewegen en sporten! Wij bieden een programma op maat voor
elk niveau. Speciaal voor diegene die echt elke dag dat duwtje uit de zetel
nodig hebben, zorgen wij voor intensieve en persoonlijke begeleiding,
elke les opnieuw!

Kom langs op ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 SEPTEMBER
tussen 10 en 16u en ontdek BeweegStudio
Brasschaat onder het genot van een glaasje
fris en een gezonde snack!
Een van onze gemotiveerde coaches zal je met plezier uitleg
geven, samen een start moment inplannen en je begeleiden tot
HHQJH]RQGHQ¿WOHYHQ
Sporthal KTA Brasschaat | Ingang sporthal: Martouginlei 74
Brasschaat | Tel. 0488/988 027 | brasschaat@beweegcoach.net
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OPEN TENTEN DAG BLOEMENCORSO LOENHOUT LOKT MEER
DAN 1.000 BEZOEKERS
FOTO: © PIETER-JAN ROMBOUTS PHOTOGRAPHY

Het is een vaste gewoonte in Loenhout, Open Tenten Dag bij de
corso buurtschappen twee weken voor aanvang van de grote
bloemenstoet. Vorige zondag kon het grote publiek terecht voor
een rondleiding in één van de deelnemende bouwtenten. “Het
weer was goed, zelfs iets te warm misschien. Maar dat heeft
de ruim 1.000 bezoekers er niet van weerhouden om met eigen
ogen te aanschouwen hoe een corsowagen wordt gebouwd en
hoever men gevorderd is op dit moment”, zegt corsowoordvoerder Dennis van der Meer. Onder een stralende zon kregen de
vele bezoekers kregen van de bouwers uitleg over hun werkzaamheden en creaties. “Naast nieuwsgierigen uit de eigen
gemeenten, lokte de Open Tenten Dag ook opvallend veel bezoekers uit verder gelegen gemeenten zoals Zoersel, Malle,
Sint-Job. “Voor het tweede jaar op rij werkten we als organisatie samen met Fietshappening De Schakel. Bij Buurtschap
Westhoek kon men zich inschrijven, terecht voor een hapje en
drankje of voor een rondleiding in de bouwtent. Dit heeft zeker
bijgedragen aan het succes van de Open Tenten Dag aldus de
organisatie. De organisatie hoopt nu op goed weer voor zondag
8 september en ontvangt iedereen graag op de grootste Bloemencorso van België.

WINNAARS VAN DE DUOTICKETS
Tine Aernouts - Koen Daniels - Hilde Vermeulen
Lieselot De Schepper - Lucien Janssens - Eric Wyns
Romina de Vries - Cindy Engelen - Ingrid Strybos
Karen Van Bergen
De winnaars krijgen hun tickets eerstdaag thuis in de brievenbus. Veel plezier op 8 september tijdens de Bloemncorso in
Loenhout.

FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house,
60-70-80. Betaal beste
prijs! GSM 0475/768 188
QQQQQQQQQQQQ
Te huur: Augustijnslei
222 1ste verdiep. Living,
keuken met nieuwe frigo,
3 slaapkamers, badkamer 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

QQQQQQQQQQQQ

KLIK HIER
voor je meldingin
onze rubriek
“BurgeUlijke stand”

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 k o o p g e v r a a g d :
Paarden en ponny’s. Tel.
0498/714 812

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat
T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:
di, do, vr: 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00 - 14:00
Zo - Ma: Gesloten
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BYE BYE
VAKANTIEKILO’S
Start met
ÝUOFTTBBO

1

€

*

Upgrade
[XFNNFO
voor slechts

2 5

+
**
PQCFVSUFO €
LBBSUFO

***

KOM NAAR ONZE
EXPERIENCE DAYS OP
14 EN 15 SEPTEMBER
#JKBBOLPPQWBOFFOÝUOFTTBCPOOFNFOUOBBSLFV[F LPSUJOHJTHFMEJHPQEFJOTUBQCJKESBHF
#JKBBOLPPQWBOFFOCFVSUFOLBBSUOBBSLFV[FVJUHF[POEFSELJETCFVSUFOLBBSUFO
#JKBBOLPPQWBOFFOÝUOFTTPGHSPFQTMFTTFOBCPOOFNFOU
"DUJFWBOUPUXXXTQPSUPBTFCFBDUJFWPPSXBBSEFO

www.sportoase.be
@sportoase

.com/sportoase.be

@sportoase
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Dienstencentra Brasschaat
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Elke maandag namiddag (behalve bij Bingo/feestmenu): kaarten RIKKEN
Elke vrijdag namiddag: kaarten SLAGEN HALEN
Wo 4/9 om 14u: Kletspot ‘75j bevrijding’. Kom mee kletsen aan de hand van -door
ons- opgestelde vragen ; gratis
Do 5/9 om 14u: muzikale middag om de bevrijding van Brasschaat te herdenken.
Muziek uit de jaren 1940-1950, inschrijven, gratis
Do 5+19/9: PC club
Vrij 6+20/9: Zentangle
Ma 9/9 om 13.30u: bezoek bloemenwagens bloemencorso Loenhout. 15 euro pp.
Op voorhand inschrijven verplicht. Prijs incl. busvervoer, toegang tentoonstelling,
URQGOHLGLQJNRHHQJHEDN
Vanaf woe 11/9: verkoop azalea’s tvv Kom Op Tegen Kanker
Do 12/9 om 10u: BIB Rondleiding Achter De Schermen - gratis, gezellig met
NRHWKHH FDNH
Do 12/9 om 10u: boekvouwen ; inschrijven vóór 10/9
Vrij 13+27/9 om 09.30u: Mandala
Ma 16/9 om 14u : SMUL cupcakes tvv Stichting Alzheimer Onderzoek
Di 17/9 om 13.30u: infosessie ‘opfrissing verkeersregels’ ; gratis, wél inschrijven
Woe 18/9 om 07.45u: busreis naar Sluis = VOLZET. Wie nog graag een herkansing krijgt, kan zich nog opgeven. We plannen hoogstwaarschijnlijk een tweede
reis in oktober.
Do 19/9 om 14u: boekvoorstelling met vertellingen ‘bevrijding september 1944 75j bevrijding ; gratis’
Di 24/9 om 14u: bloemschikken - ‘herfstcompositie met hortensia’s’
Vrij 27/9 om 08.30u : busreis naar Fleuramour in Alden Biesen- nog slechts
enkele plaatsen vrij
Ma 30/9 om 14u: BINGO
Vanaf Di 1/10 om 13.30u : Engelse conversatie
Do 3/10 : optreden Mechels Seniorenorkest (inschrijven : eur 7/pp)
Do 10/10 om 13.30u: modeshow boetiek Hilde
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Vanaf heden kan je in het DC komen sporten. Er werd een bewegingslokaal
ingericht met 2 hometrainers en verschillende oefeningen om in vorm te blijven.
Het lokaal is elke weekdag toegankelijk tussen 9 en 16 uur.
'LRPXXU¿OPµ'HERHNHQGLHI¶JUDWLVPDDUZHORSYRRUKDQGLQVFKULMYHQ
(75 jaar bevrijding)
Wo 4/9 om 14 uur: ‘plaatjes van toen ‘45’: Paul komt plaatjes draaien uit de jaren
’40-’45 op zijn platenspeler. Heb jij zelf nog platen die je graag nog eens wil horen,
breng ze gerust mee (75 jaar bevrijding)
Ma 9/9 om 13.30u: bezoek bloemenwagens bloemencorso Loenhout. 15 euro pp.
Op voorhand inschrijven verplicht. Prijs incl. busvervoer, toegang tentoonstelling,
URQGOHLGLQJNRHHQJHEDN
Wo 11/9 om 14 uur: voorstelling boek en verhalen door Willy Cornelissens ‘Bevrijding september ‘44’. Gratis, maar wel op voorhand inschrijven. (75 jaar bevrijding)
Do 12/9 om 10u: BIB Rondleiding Achter De Schermen - gratis, gezellig met
NRHWKHH FDNH
Do 12/9 om 14 uur: bingo + verkoop plantjes tvv Kom Op Tegen Kanker
Ma 16/9 om 14 uur: infomoment ‘opfrissing verkeersregels’. Gratis maar wel op
voorhand inschrijven.
Di 17/9 om 13 uur: naai- en brei-atelier Moeders voor Moeders
Do 19/9 om 14 uur: smul tvv Stichting Onderzoek Alzheimer
Vrij 20/9 vanaf 14 uur: dansnamiddag met Brenda en DJ Kevin
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Maandagnamiddag(13.30-16u) zangstonde: gratis (wij zoeken nog mannenstemmen)
Op dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) vertrek aan sportoase
(9.45-11.15). gratis
Op dinsdagnamiddag (14u) is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis
Woensdagnamiddag: (14u) schaken: iedereen welkom = gratis
(ONHGDJNDQMHWHUHFKWLQRQVEXLWHQ¿WQHVVSDUNLGHDDOELMJRHGZHHU
Tot half september: WANDELZOEKTOCHT van Wijkwerking: brochures in Antverpia te bekomen
Ma 2/9
9.15u gymnastiek
9.30u START AQUAREL (nieuwe reeks)
Di 3-5/9
9u tafeltennis
13.30u 3-daagse cursus tablet iPad (= tablet IOS systeem) nog enkele
plaatsen beschikbaar (12€)
Do -5/9
9.15u gymnastiek
9.30u START Engelse conversatie groep (=gratis)
Vrij 6/9
9.30u start Spaanse conversatie(= gratis)
12u bevrijdingsmenu

 XVWDUW.DOOLJUD¿H ]RZHOEHJLQQHUVDOVJHYRUGHUGHQ
14u muziek 75j. bevrijding
Ma 9/9
14u BINGO
0D'L 'RXGDDJVHFXUVXV7$%/(7$QGURLG HXUR
'R  RP X %,% 5RQGOHLGLQJ$FKWHU 'H 6FKHUPHQ  JH]HOOLJ PHW NRH
WKHH FDNH
Do 12/9 9.30u Engelse conversatie
Vrij 13/9 9.30u Spaanse conversatie
De week van 9 september starten alle lessen van Sport Overdag ism vzw Sport Plus
RD¿WGDQVFXUYHERZOWDLFKL\RJDVWRHO\RJD\RJDDOVSLMQEHVWULMGLQJSLODWHV 
Voor meer info over de activiteiten kan je terecht in het dienstencentrum.

MAU & MEHRO
TENTOONSTELLING … EN MEER
Zaterdag 14 t.e.m. zondag 19/09
Sint-Jozefskapel - Augustijnslei 76
GRATIS | woe + vrij 14-17u | za + zo 10-17u
Bob Mau startte in 1962 met zijn strip ‘Kari Lente’,
Rob Merhottein werd onder de naam Mehro bekend
als auteur van ‘de Kiekeboes’.
In deze tentoonstelling belichten we de verschillen
en gelijkenissen tussen beide stripmakers.
Zaterdag 21/09 om 14u30
Standaard Boekhandel - Bredabaan 316
GRATIS
Een unieke voorleessessie uit de strip ‘Achteraf
Bekeken’ met Merho, Jan Mau, Luc Descamps,
Frank Focketyn, Peter Van Gucht en Carla Pantens.
Zaterdag 14 t.e.m. zondag 19/09 | Bib. Brasschaat
GRATIS | openingsuren bib
De bib organiseert samen met Standaard Uitgeverij
de expo ‘De Kiekeboes in t’ Stad’. Nooit eerder
gepubliceerde potloodtekeningen door Merho van de
Kiekeboes op tal van bekende Antwerpse locaties.
www.cultuurcentrumbrasschaat.be

KOEN AERTS
LITERAIR CAFE
Donderdag 26/09 om 20u – Ruiterhal
5 euro – VRIEND 4 euro – kassa +1 euro
Organisatie van vzw De Lezer
en de Openbare bibliotheek
Auteur Koen Aerts praat over ‘Kinderen van de
repressie. Hoe Vlaanderen worstelt met de
EHVWUDႈQJYDQGHFROODERUDWLH¶
Met historicus Bruno De Wever.
www.cultuurcentrumbrasschaat.be

D’IRQUE & FIEN
SOL BÉMOL
Zaterdag 28/09 om 15u én 19u
CC Schoten, De Kaekelaar
12 euro – VRIEND 10 euro – kassa +1 euro
‘Sol Bémol’ is onmiskenbaar dromerig en grappig.
Gemaakt met hart en ziel door Dirk Van Boxelaere
en Fien Van Herwegen. ‘Sol Bémol won de eerste
prijs voor beste circusvoorstelling in 2017
TAC-Valladolid.
www.dirque.com

THE ANDREWS BROTHERS
Zondag 06/10 om 15u – Theater Hemelhoeve
11 euro – VRIEND 9 euro – kassa +1 euro
Wist je dat de legendarische Andrews Sisters drie
zingende broers hebben? ‘The Andrews Brothers’
worden muzikaal ondersteund door drie
musicerende sweethearts.
Ze brengen songs uit WO1 en WO2, kleurrijk
DDQJHYXOGPHWDQGHUHWRႇHµ6ZLQJ(UD)DYRULHWHQ¶
www.cultuurcentrumbrasschaat.be

Meer info op
www.cultuurcentrumbrasschaat.be
of in onze driemaandelijkse gratis brochure
03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be
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NEW COROLLA TREK HYBRID
Klaar om te gaan waar u gaat

OPENDEURWEEKEND
VAN 6 T.E.M. 8 SEPTEMBER
(OPEN OP ZONDAG)

Keuze tussen 2 Hybride motorisaties: de 1.8 Hybrid
en de gloednieuwe 2.0 Hybrid

;;/NRƩ HUYROXPHWRWO

Robuust exterieur met verhoogde bodemvrijheid (+20 mm)

Interieur geïnspireerd op de natuur: elegante sierelementen
PHWKRXWHƩ HFWHQELFRORU]HWHOEHNOHGLQJLQJULMVHQEUXLQ

Toyota Van Dijck
Ringlaan 2 – 2960 Brecht
Tel: 03 313 05 79
5,0-5,3 L / 100 KM |

113-120 G / KM (WLTP) | www.toyota.be

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): www.toyota.be

&RQWDFWHHUXZFRQFHVVLHKRXGHUYRRUDOOHLQIRUPDWLHRYHUGHƪ VFDOLWHLWYDQXZYRHUWXLJ
(1)

Afgebeelde voertuigen met opties. (1) 5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde dekking van de
Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijkse gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op toyota.be – toyota.lu of bij uw erkend Toyotaverkooppunt in België of in het Groothertogdom Luxemburg.

EEN DIKKE PROFICIAT
AAN DEZE TWEE DONOREN

BEWEGEN IS MEDICIJN

BODY-BOOST

ERGOTHERAPEUTE & PERSONAL TRAINER
MASTERCLASS

TOTAL BODY WORKOUT

Voor wie?

Voor mensen die preventief hun rug willen versterken, hun houding en
conditie willen verbeteren, maar ook meer weerstand, stressbestendiger,
verbeterd coördinatievermogen en minder ontstekingen willen.

www.rugschoolcarmen.be

Tiltechnieken, workshops en personal trainingen enkel op afspraak.
BRASSCHAAT:
1. Hemelhoeve, polyvalente zaal, Gemeentepark
vrijdag 9.30 u. en 10.30 u.
Op de inzameling van augustus hebben Gustaaf Verhaert en Joannes Wouters
allebei voor de 100ste keer bloed gegeven! Een uitzonderlijke prestatie, waarvoor zij gefeliciteerd werden door Nicole Vander Sanden (foto) voorzitster en van
Anita Van Rossem, verantw. bloed- en plasmageven van het Rode Kruis, afd.
Brasschaat, kregen zij een attentie overhandigd voor hun inzet.
Beide heren hebben met hun 100 bloedgiften al vele patiënten geholpen, ook
namens hen een welgemeende "Dank je wel!"
Het Rode Kruis is steeds op zoek naar nieuwe donoren, die net als Gustaaf en
Joannes, hulp willen bieden aan mensen in nood. We hebben jullie heel hard nodig! Kom naar een van onze volgende inzamelingen : op maandag 2 september
of maandag 7 oktober van 17.30u tot 20.30u naar het GIB - Door Verstraetelei
50 - Brasschaat.
Breng zeker uw identiteitskaart mee! Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij
Anita: 0485 66 54 03 - bloed@brasschaat.rodekruis.be

2. Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31
woensdagavond om 20.30 u.
Ook lessen te Mortsel
Lessen starten 18 september 2019

TIP: Positief denken
overtuiging geeft kracht

OPENDEURDAGEN

TE BRASSCHAAT EN MORTSEL
vanaf 24 september tot en met 4 oktober
Voor meer info: Mevr. Carmen Winkelmans-Van Baelen,
Tel. 03/455 63 74 • carmen.van.baelen@telenet.be
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Antwerpen Fr. V. Hombeeckplein 12
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Bij Alfa Romeo maken we iconen. Met het grootste respect voor de Italiaanse esthetiek, met een
passie voor innovatie en met uitzonderlijk rijplezier. Ervaar het zelf achter het stuur van de Stelvio
en de Giulia tijdens de Ontmoetingsdagen bij Alfa Romeo in september: boek nu een proefrit bij uw
dichtstbijzijnde Alfa Romeo-verdeler.

WE ARE ALL MADE OF WILD.

HET NIEUWE JEEP® -GAMMA. BORN TO BE WILD.
Ontdek nu het gloednieuwe Jeep®-gamma vanaf €16.900(1)
Het is tijd om je aan Jeep® te wagen: nieuwe efficiëntere motoren, meer ingebouwde technologie, meer comfort en veiligheid. Ontdek de nieuwe Renegade,
Cherokee en Wrangler met hun vernieuwd ontwerp en verbeterde offroad-mogelijkheden.

Geniet tot 30 september van de Jeep® Explorer Days en test uw favoriete SUV.

(L/100 KM) : 4,8 - 16,8 NEDC 2.0

(G/KM) : 126 - 385 NEDC 2.0

Aanbevolen catalogusprijs BTW incl. van een nieuwe Jeep® Renegade Sport 1.0 T3 4x2 120pk zonder opties van €20.700, na aftrek van de Jeep®-korting van €2.000 en de recyclagepremie van €1.800(2). (2) De recyclagepremie is geldig bij aankoop van een Jeep® Renegade Sport van 1 tot en met 30 september 2019. Het is geldig voor het recyclen van uw voertuig en is gereserveerd voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken
van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam, staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet ten minste 7 jaar anciënniteit hebben en minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. Onze aanbiedingen zijn BTWi en gereserveerd voor particuliere klanten en geldig het deelnemende netwerk tot 30/09/2019. U vindt het deelnemende netwerk terug op www.jeep.be. V.U.: Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., Jules Cockxstraat 12a - 1160 Brussel. RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150. Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]: www.jeep.be. Niet-contractuele foto.
De afgebeelde voertuigen komen niet overeen met de beschreven versies en prijzen. Jeep® is een gedeponeerd handelsmerk van FCA US LLC.
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ER IS AL EEN TIPO VANAF € 10.990 ONDER VOORWAARDEN
NIEUWE TIPO STREET. HIJ VRAAGT WEINIG MAAR GEEFT VEEL.
Stijl, sportieve uitstraling, comfort, prestaties en veiligheid inbegrepen!

4,6-7,2 L /100 KM

120-168 G/KM CO2 (WLTP)

ÀDWEH

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de ﬁscaliteit van uw voertuig.

BUGA-AUTO Antwerpen
Fr. V. Hombeeckplein 12
2600 Antwerpen
Tel. 03 286 80 20

BUGA-AUTO Wijnegem
Krijgsbaan 3 (naast shopping center)
2110 Wijnegem
Tel. 03 355 49 80

BUGA-AUTO Kempen
Antwerpseweg 84
2440 Geel
Tel. 014 57 55 00

Ribbens
Bredabaan 347
2990 Wuustwezel
Tel. 03 669 60 58

F I AT P R O F E S S I O N A L . B E

BUGA-AUTO Antwerpen
Fr. V. Hombeeckplein 12
2600 Antwerpen
Tel. 03 286 80 20

4,5-8,6 (KG) L/100 KM NEDC

BUGA-AUTO Wijnegem
Krijgsbaan 3 (naast shopping center)
2110 Wijnegem
Tel. 03 355 49 80

120-234 G/KM NEDC

BUGA-AUTO Kempen
Antwerpseweg 84
2440 Geel
Tel. 014 57 55 00

Ribbens
Bredabaan 347
2990 Wuustwezel
Tel. 03 669 60 58

A PRO LIKE YOU

*Prijs ZBTW. Actie geldig t/m 31/01/2019 op een Fiorino BASE 1,4 BZ 77 PK met alle kortingen inbegrepen (1) (2). (1) Actie geldig enkel op Fiorino stockvoertuigen en ingeschreven vóór 31/01/2019. (2) ECOpremie geldig bij aankoop van een Fiat Fiorino tot en met 31/01/2019. De ECOpremie is geldig voor
de recyclage van uw voertuig en is voorbehouden aan professionele klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de eigenaar van het nieuwe voertuig moet overeenkomen met de naam van de laatste eigenaar
van het overgenomen voertuig of gebruiker als leasing. Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens de laatste 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. Actie geldig in het deelnemende netwerk van Fiat Professional. Deze actie
is uitsluitend voorbehouden aan professionals. V.U. Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12a - 1160 Brussel. RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [K.B. 19.03.04]: http://www.fiatprofessional.be.
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parkbodeactueel
dit was onze
Brasschaatse zomer

vactures:
brandweermannen

maatschappelĳk verantwoord
en duurzaam ondernemen

Brandweer Zone Rand heeft een vacature
lopen voor 40 vrĳwillige brandweermannen (m/v). Er zĳn vacatures voor alle
brandweerposten in onze zone.

Duurzaamheid wordt nog te vaak verkeerd begrepen. Het wordt
verkeerdelĳk geassocieerd met fair-trade, zonnepanelen,
bio-producten of goede doelen. Men ziet het nog te veel als iets
wat in de marge meespeelt. Dat is een gemiste kans.
Duurzaamheid is een kans om:

Om te kunnen solliciteren voor de functie van
(vrijwillig) brandweerman moet je een federaal
geschiktheidsattest (FGA) hebben. Meer info daarover op www.ikwordbrandweer.be,
waar je ook kan inschrijven voor de proeven.

wĳkconcert - Kaart
ATV-vertelling Jeron Dewulf

Er worden nog FGA-proeven georganiseerd op
13 september in Campus Vesta (brandweerschool
provincie Antwerpen), inschrijven vanaf 19/8.
11/9: infoavond Brasschaat
Op 11 september organiseert de kazerne van
Brasschaat een infoavond. Deze vindt plaats om
19 uur in de brandweerkazerne, De Mortel 32.
11 juli-viering - Barbara Dex

openluchtfilm - Patser

Geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Interesse?
neem een kijkje op de website van Brandweer Zone Rand
www.zonerad.be

11 juli-viering

11 juli-viering - vuurwerkspektakel

behaag...
natuurlĳk 2019
Met de actie “behaag … natuurlĳk” willen Natuurpunt en de
gemeente Brasschaat tuinliefhebbers aansporen om gebruik
te maken van streekeigen planten en/of autochtoon
plantgoed bĳ het aanplanten van hun tuin.
De actie, traditioneel een samenwerking van Natuurpunt, de
lokale Natuurpuntafdeling, de gemeentelĳke MiNa-raad en de
gemeente, loopt nu voor de 26e keer in Vlaanderen, en voor
de tweede maal in Brasschaat.

wĳkconcert - Driehoek

11 juli-viering - dansvoorstelling Pivolté

•
•
•
•

processen te optimaliseren
bedreigingen in opportuniteiten om te keren
een mogelijkheid om meer winst en waarde te realiseren
een mindset waar je als ondernemer in groeit en mee kan innoveren

Brasschaat zorgt voor professionele begeleiding van haar ondernemers om
waarde te maximaliseren en kosten te minimaliseren. We doen dit met een
heel eenvoudige methode die op jouw maat een aantal verbetermogelijkheden
suggereert die een direct effect hebben.
Het gaat daarbij over onderwerpen zoals afval, verpakking, energie, personeel,
mobiliteit, procesverbetering en zo veel meer.
Wil je graag begeleid worden? Schrijf je dan vrijblijvend in via onze website en
dan nemen we binnenkort contact met je op.

Inschrĳven?
www.brasschaat.be en zoeken op
‘maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen’

Er wordt een ruim aanbod van plantgoed voorzien, die we kunnen aanbieden
aan verlaagde prĳzen door samenaankoop. De planten zĳn afkomstige van
door Natuurpunt geselecteerde, commerciële kwekers. Al deze soorten zĳn
aangepast aan een bosrĳke omgeving: soorten als taxus en beuk, meidoorn en
kamperfoelie, en gevarieerde paketten bloemen- en bessendragende haagplanten en struiken, speciaal geschikt voor een vogel- en bĳenvriendelĳke tuin.
Welke planten?
In 2019 leveren we acht verschillende pakketten vlinder- en bĳ-vriendelĳke
struiken, houtkanten en hagen aanbieden, en twee individuele soorten. De
pakketten bestaan uit meerdere planten, naargelang de soort 80 tot 100 cm
hoog (de taxusplantjes 40 tot 60 cm). De houtkant, gemengde hagen en bosjes
bestaan uit vĳf of zes verschillende soorten.

Meer weten of bestellen?
www.brasschaat.be
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Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal
Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit
ǁǁǁ͘ďďŬĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͘ďĞ
ŽĞŬƚǀŽŽƌƐŶĞůůĞŝŶĚŝĞŶƐƩƌĞĚŝŶŐ͗

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS

,ĞďũĞĞƌǀĂƌŝŶŐ͕ďĞŶũĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ͕ǁŽŽŶĂĐŚƟŐƌĞŐŝŽtƵƵƐƚǁĞǌĞů͍ĞǌŽƌŐŽŶƐũĞs
ƉĞƌƉŽƐƚŽĨŵĂŝůŶĂĂƌŵĂƌůǇŶĞ͘ĚĞƌǀĞĂƵǆΛďďŬĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͘ďĞ;ĚŝƉůŽŵĂŶŝĞƚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬͿ
<ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͕ƌĞĚĂďĂĂŶϱϮ͕ϮϵϵϬtƵƵƐƚǁĞǌĞů

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

FUNTASTISCHE
ON THE MOVE-WEEK

COÖRDINATOR
INTEGRAAL
VEILIGHEIDSBELEID
•
•
•
•

Niveau A1a-A3a
Contractueel
Voltijds
Onbepaalde duur

functie: Als coördinator integraal veiligheidsbeleid ben je verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging
van nood- en interventieplannen, het integraal veiligheidsplan en treed je op als sanctionerend ambtenaar.
Samen met de afdeling integrale veiligheid vorm je een enthousiast team dat elkaar inhoudelijk versterkt
en ondersteunt bij de organisatie van activiteiten. Er heerst een positieve sfeer waarbij met respect voor
elkaar zo ﬂexibel en efﬁciënt mogelijk wordt gewerkt aan een klantgerichte dienstverlening. Op basis van
duidelijke afspraken en positieve communicatie worden uitdagende doelstellingen gerealiseerd.
Toelatingsvoorwaarden: • Houder zijn van een masterdiploma en beschikken over 4 jaar relevante
ervaring • Belg zijn • In het bezit zijn van rijbewijs B • Niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen van
privédetective, een functie uitoefenen in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private
en bijzondere veiligheid, lid zijn van een politiedienst of door de Koning bepaalde activiteit.
Aanbod: Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag tot maximum 10 jaar beroepsrelevante
anciënniteit inbrengen, voor beroepservaring opgedaan in een openbare sector is dit onbeperkt. Concreet
heb je met vijf jaar anciënniteit een brutomaandloon van 3.740,96 euro en met 10 jaar anciënniteit een
brutomaandloon van 4.167,68 euro.
Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur
met respect voor de work-life balans? Wil je graag meewerken aan de opbouw en coördinatie van het
integraal veiligheidsplan?

Vakantieopvang 'FUNtastisch' en sportclub 'On The Move Bewegingsacademie' uit Gooreind hebben de handen in elkaar geslagen om kinderen van 2,5 tot 12 jaar workshops aan te bieden
gevuld met dans, turnen, knutselen en spel.
Een hele week lang konden de kids proeven van de werking van
FUNtastisch en het vernieuwde programma van On The Move
Bewegingsacademie, kortweg OTM, waar kinderen kunnen bewegen in een omgeving zonder enige vorm van prestatiedruk.
Door de talrijke opkomst merken de organisatoren op dat de
jeugd ook tijdens de vakantie graag in beweging blijft. De ideale
manier dus om niet alleen het nieuwe schooljaar maar ook het
dans- en turnseizoen de gepaste aftrap te geven!

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…

Schrijf je dan online in uiterlijk op 15 september 2019. Enkel wanneer we samen met jouw
kandidatuur ook de volgende documenten hebben ontvangen wordt jouw kandidatuur in
aanmerking genomen voor het verdere verloop van de selectieprocedure: • motivatiebrief
• cv • kopie masterdiploma • kopie rijbewijs • recent uittreksel van het strafregister model
596.1. Als je in Brasschaat woont, vraag dan het uittreksel digitaal aan via: www.brasschaat.be/
strafregister. Toon in je motivatiebrief duidelijk aan waarom je voor de functie van coördinator
integraal veiligheidsbeleid kiest. Tijdens een eerste cv-screening zal hiermee rekening
gehouden worden. Meer info kan je bekomen via sollicitatie@brasschaat.be.

Een bijzonde rman heeft ons verlaten

Op 10 augustus jl. is de heer Eddy Famelaer ons ontvallen op de gezegende leeftijd van 91 jaar; op 10/11
ging hij 92 worden. Eigenlijk woonde hij in Merksem, maar zijn levenspartner, mevrouw Martha Caluwaerts, had hem graag in Brasschaat. Dat hij een uitzonderlijk man was, had meerdere redenen. Eddy
bezat vele talenten, maar was in eerste plaats een goed gezelschap, pa, papi en opa. Daarnaast kon hij
van alles meespreken en zijn omgeving amuseren. Koken kon hij als de beste en een KARMELIET en
DUVEL hadden zijn voorkeur. Voor dit laatst vernoemde biertje had hij steeds een ENGEL aan zijn zijde.
Eddy was ook een sportman en speelde tafeltennis bij de Club Bart te Merksem en de laatste jaren petanque bij P.C. HemelHof te Brasschaat. De viering van HH, haar 35 jaar bestaan, heeft hij op de valreep
gemist. Ik zal nooit zijn aanwezigheid vergeten, samen met Martha, op de PFV-uitstappen, van enkele
jaren terug, naar Turkije en Malta. Hij was wel steeds de oudste speler maar liet geregeld zijn kunnen
zien. Op een avond, bij een gezellig etentje, gaf Eddy zelfs een paaldans demonstratie tot ieders verwondering en natuurlijk gevolgd door een daverend applaus. Op verzoek van de familie had het afscheid in
alle stilte plaats. Vrienden, die het overlijden vernomen hadden, waren toch aanwezig en luisterden met
YHHODDQGDFKWQDDUGHDDQJULMSHQGHWRHVSUDDNYDQGHXLWYDDUWEHJHOHLGHUYDQGH¿UPD'HPH\HU(GG\
is er niet meer, maar hij zal steeds blijven leven in onze herinneringen; rust in vrede. Karel Van Gulck
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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.

MENU

Hoofgerecht kip




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

 pikant


  zeer




pikant

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

4. Chang bier € 3,50
5. Frisdranken € 2,50

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
€ 16,00
10. Phlaa kung  
Pittige scampisalade koriander, komkommer, munt, chili,
citroen dressing








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

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
€ 14,00
13. Kaeng karii kai 
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
€ 16,00
19. Nuea phad phrik thai dam  
Gewokt rundsvlees met zwartepepersaus en groenten






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


€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00

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


Bijgerechten
28. Gebakken rijst

€ 5,00
29. Gebakken noedels

Dessert
1. Citroen sorbet

2. Sinaasappel sorbet

€ 6.00
3. Kokos ijs
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BRASSCHAAT INVESTEERT IN 15 EXTRA PUBLIEKE LAADPALEN:

GEPLANDE
LAADPALEN

RADIO PARK FM EN BMW JORSSEN NOORD ANTICIPEREN MET E-SAMENWERKING

Hoe je het ook draait of keert, elk voertuig heeft impact op ons
PLOLHX2PGDWH௺HFW]RNOHLQPRJHOLMNWHPDNHQLVGHLQYHVWHring in een elektrische wagen een meerwaarde. Studies tonen
aan dat elektrische wagens momenteel de meest milieuvriendelijke optie zijn. Ze zorgen op korte termijn voor een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast! In het
kader van duurzame oplossingen, en het gemeentelijk e-beleid,
wordt het publieke laadpalennetwerk in Brasschaat de komende
PDDQGHQÀLQNXLWJHEUHLG'HJHPHHQWHNHQGHUHFHQWHHQFRQcessie toe aan ‘Blue Corner’ voor het plaatsen van vijftien extra
publieke laadpunten. Een opportuniteit die ook milieubewuste
lokale merken zoals ’Radio Park FM’ en ’BMW Jorssen Noord’
niet is ontgaan. ‘Radio Park FM’ zag in ‘BMW Jorssen Noord’ de
perfecte lokale partner en concessiehouder. Niet alleen het uitgebreide aanbod aan elektrische- en hybridewagens, maar ook
de visie van ‘BMW Jorssen Noord’ matcht met die van ‘Radio
Park FM’.

Oprit zonder onkruid?
Vast gevoegd?
0474/719 651



Oprit of terras? www.
pdsbestratingen.be
04747/719 651



Te koop: leren kwalitatief
hoeksalon kleur taupe
nieuw 03/652 07 09



Te koop: Tempur 2 pers.
matras + bodem + bedrand - 03/652 07 09



Te koop: Eengezinswoning + garage., Hoge
Kaart 19 Brasschaat. 3
slpks, afgewerkte zolder
met vaste trap en potentieel. Terrein: 366m².
Ruimte 132m². Z à ZW
natuurlijke
tuin.
VP
325.000€ bespreekbaar.
Tel 0479/99.41.81

GEVRAAGD
VERKOPER/
VERKOOPSTER
Slagerij

RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

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

Brasserie
De Hoge Boom
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
03/605.84.72
Te huur: kapellen hoogboom landhuis liv-kk-2slga knappe ligging vanaf 1
dec. t. 03/664 50 14
QQQQQQQQQQQQ
Terrasrenovatie: Aanleg
en heraanleg van terrassen, plaatsen van tegels
op balkons, uitslijpen voegen + heropvoegen, enz.
0491/883 597
QQQQQQQQQQQQ
Te koop gevraagd: 2de
H. aanhangwagen, mag
werk aan zijn. Geen geremde. 0492 263 118



Man zoekt tuinwerk,
schilderwerk en klusjes.
0488/591 112



Ik zoek werk als poetsvr.,
oppas oude mensen en
babysit. 0465/979 519,
Ella

Radio Park FM wil vanuit haar maatschappelijke functie ook een voorbeeldrol vervullen wat duurzaamheid
betreft en werkt ecologische doelstellingen uit. Zo werden de zendinstallaties van beide zendersites (Brasschaat 105.6 FM en Schoten 106.3
FM) vernieuwd door de nieuwste
generatie ecologische zendtoestellen, waarvan het elektriciteitsverbruik
aanzienlijk lager ligt. Ook in de nieuwe studio in de Hemelhoeve te Brasschaat, die momenteel in opbouw is,
wordt heel wat studiomateriaal vervangen door nieuwe toestellen die
aanzienlijk minder verbruiken, minder warmte produceren en uit duurzame materialen vervaardigd zijn.
De dienstwagens waarmee de reporters en redactieleden rondrijden,
moesten daarnaast ook milieuvriendelijker. Omdat de gemeente Brasschaat reeds over diverse laadpalen
beschikt, en dit netwerk binnenkort
QRJ ÀLQN XLWEUHLGW RRN WKY GH +Hmelhoeve), was de keuze voor elektrische wagens voor de hand liggend.
BMW Jorssen Noord kon zich onmiddellijk vinden in de visie van
Radio Park FM, een lokaal verankerd merk met een hart voor
ecologie binnen een groene omgeving. Binnen de wereld van
individuele mobiliteit is BMW reeds jaren een voortrekker op het
YODN YDQ &2YULHQGHOLMNH LQQRYDWLHV PHW ¶(FLHQW '\QDPLFV¶
’BMW i’ en, sinds enige tijd een ruim gamma aan, ’plug-in hybrides’. BMW i & BMW iPerformance zullen in de komende jaren
een meer dominante rol spelen in het aanbod, wat zich vandaag
reeds vertaalt in de BMW 225xe, 330e, 530e en 745e, de X3
PHEV en X5 PHEV, de BMW i3 en i8.
Vanaf nu zal u de nieuwsploeg van Radio Park FM dan ook tegenkomen in een opvallende rode BMW i3s of een BMW 225xe
iPerformance als dienstwagen. Naast het aanbod van onze
producten, is het nieuwe gebouw van Jorssen Noord een voorbeeld van ecologisch verantwoord bouwen. Met zonnepanelen
op de ganse dakoppervlakte en regenwateropvang dragen hun
steentje bij.

Vrouw zoekt poetswerk,
oppas voor jong en oud.
0486/944 454



Te koop: 10m³ droog
brandhout, 25 euro per
kuub. 0476/266 050



Lieve vrouw zoekt lieve
man met wagen om aangename momenten te beleven. 03/294 34 74



Schilderw., dakgoot, gevel
en badk. renovaties, Cerdi
plakken. 0484/063 094



Ik zoek werk als poetsvrouw. Ook zaterdag en
zondag. 0486/430 828



Topligging rustig app.
te huur. 1-2 pers. 1eV.,
lift, 2 slpk, ter. a. gemeentehuis Brasschaat
Tel. 03/651 77 68

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

Slagerij

RIJMENANTS

Bredabaan 513 - Brasschaat
Tel. 03 653 46 26

Bredabaan taxistandplaats aan
de kerk
Bredabaan tegenover bib,
kant Chopin
Miksebaan t.h.v. de Pauwelslei
Bredabaan Maria-ter-Heide
Annadreef, sporthal Mariaburg
Lage Kaart, t.h.v. Kaartseplein
St-Huibrechtlei t.h.v. kerk Donk
Molenweg t.h.v. Kapelsesteenw.
Rustoordelei, kerk Rustoord
Bredabaan t.h.v. Bethanielei
Bredabban t.h.v.
Rerum Novarumlei
Gemeentepark a/d Hemelhoeve
Zwemdoklei, voetbal
Miksebaan t.h.v. kasteel
[Sportoase] geen 400 Volt maar
aansluiting op eigen kast mogel.
Kapelsesteenw. (t.h.v. 104-106)

REEDS GEPLAATST
publieke, semi-publieke:

Mth thv Kerk (Allego)
Parking Excelsior
Oud Gemeentehuis
Campus Coppens
Dennenhof
Delhaize,
Van Ende zegersddreef
Dental care Kapelsesteenweg

Sint-Jozefparochie Brasschaat-Driehoek

TUINENKRISHERREMANS.be

Woensdag 11 september om
19.30 u. gaat het eerste stiltemoment van het nieuwe
seizoen door in de kapel van
de Sint-Jozefkerk aan de Rerum Novarumlei 24. Het thema
luidt: ‘Gezin als hoeksteen van
onze maatschappij’. Samenleven, dat kun je al doende leren. En de beste plek hiervoor
schijnt nog altijd het gezin te
zijn, een thuisbasis. Hier wordt
het leven geleefd zoals het is,
met zijn sterktes en zwaktes,
zijn ups en downs. Hier krijgen
romantische idealen en grote
waarden een realistisch karakter. Vertrouwen groeit en wordt
voortdurend getest. Liefde en
zorg voor elkaar wordt elke
dag geoefend. Dagelijks mag
men met elkaars betere en
mindere kanten omgaan. Gezinnen zijn niet meer als vroeger, maar ze blijven hetzelfde
doen: werken aan een goede
gezindheid. Elke dag opnieuw
het geschenk van het leven
voorzichtig uitpakken. Iedereen welkom!

Tuinaanleg en tuinonderhoud; Snoeien en vellen
van bomen; Stronken
uitfrezen; vrijmaken van
bouwpercelen; Aanleg
gazons; Aanleg kunstgras;
Werkt ook met onderhoudscontracten; Proper
maken van opritten.

Stiltemoment



Te koop: Gereedschap,
machines voor hout,
bouw, metaalverwerking.
0486/503 194



Leerkracht lager onderw. (20 j erv.)geeft bijles/huiswerkbegeleiding
aan huis,+extra did. materiaal indien nodig,geduld
en pos. aanmoediging.
0478/612 651

0477 261 353
Gezocht: boek 75 jaar
Bethanie / Van Frans Bellens 0473/660 910



Te huur: Garagebox.
Oude Baan, gn licht. € 85
vrij.0495/214 041



Te
koop:
Strips,
stripreeksen, dvd-series.
0486/503 194


KFC BRASSCHAAT
ZOEKT BENJAMINTJES

KFC Brasschaat zoekt Benjamintjes om te leren voetballen, ben je geboren in 2014
of 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 basketbalvelden. Inlichtingen: kfcbrasschaat@gmail.
com of Frans Van Bergen:
0477/575 411
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ONS TURNJAAR LOOPT VAN 9/9/2019 TOT 28/6/2020

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
Groepspraktĳk Het Kader, Kapelsesteenweg 549 • 2180 Ekeren - St. Mariaburg

Info, reserveren en inschrĳven: Christel Bosman,

0476/527 783 of www.sophroatelier.com

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
De Belgische hockeymannen zĳn erin geslaagd zich tot Europees kampioen te kronen. Ze deden dat voor eigen publiek in Wilrĳk en daar zaten ongetwĳfeld heel wat Brasschatenaren in de tribunes. Er spelen immers vier jongens van
het Brasschaatse Dragons bĳ de Red Lions. Het Dragonsboegbeeld is zeker Felix Denayer. Hĳ was al bĳ de Red
Lions op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Felix
heeft een karrenvracht aan ervaring en toont al meer dan
tien jaar een tomeloze inzet. Met zĳn ﬂair en ﬂegma wordt
hĳ wel eens vergeleken met Vincent Kompany.
Daarnaast hebben we Florent Van Aubel, ook wel de
“meester-tovenaar” genoemd. Florent scoorde in de ﬁnale
tegen Spanje een doelpunt zoals alleen hĳ dat kan.
En dan is er Emmanuel Stockbroekx. Manu bracht zĳn
jeugd door bĳ Dragons om dan drie seizoenen in de Nederlandse competitie te spelen. Nu keert hĳ terug naar de
club van zĳn hart. Ook hĳ scoorde in de ﬁnale tegen Spanje
na een knappe individuele actie.
Dragons kon met Cédric Charlier voor de komende competitie nog een andere Red Lion binnen halen. De Brusselaar is momenteel in sneltempo Nederlands aan het leren.
Van de andere Red Lions hebben Loic en Arthur Van Doren,
Alexander Hendrickx, Loïck Luypaert, Thomas Briels en Victor Wegnez in kleine of grote mate een Dragons-verleden.
Maar ook naast het veld was Dragons goed vertegenwoordigd. Algemeen-secretaris van de hockeybond is Serge
Pilet, afkomstig van Dragons. De VRT vond in Jeffrey Thys
en Manu Leroy twee ideale co-commentatoren. En dan is
er nog Floris Geerts. Floris bracht zĳn jeugd door in Brasschaat en gaat nu door het leven als een wandelende sportencyclopedie. Hĳ kon van zĳn passie zĳn beroep maken.
Op 15 september gaat de Belgische competitie van start.
Dragons dat vorig seizoen vrede moest nemen met een
vierde plaats, mikt nu alleszins hoger. Met de komst van
twee Red Lions is het vertrouwen zeker aanwezig.

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

p.a. Berrelei 5 te 2930 Brasschaat

LESSENROOSTER TURNJAAR 2019-2020
CODE
M1

LOCATIE
turnhal Driehoek

DAG
Maandag

BASISLIDGELD € 35 + ...
UUR LIDG.-18j. LIDG.+18j.
17.00-18.00
€ 70

Kleuters 3e kleuterklas
Kleuters 1e en 2e kleuterklas
Recreatief turnen jongens+meisjes 1e, 2e lj L.O.
Recreatief turnen jongens+meisjes 3, 4, 5, 6e lj L.O.

W3
W1
W4
W5

turnhal Driehoek
turnhal Driehoek
turnhal Driehoek
turnhal Driehoek

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.15

€ 55
€ 55
€ 60
€ 75

G-Gym

Do1

turnhal Driehoek Donderdag 19.15-20.15

€ 55

€ 65

18.30-19.30
19.00-21.00
18.30-19.30
10.00-12.00
19.00-21.00
10.00-12.00
19.00-21.00
10.00-12.00

€ 60
€ 108

€ 126

Woensdag 18.30-20.00
Zaterdag 12.00-14.00
Zaterdag 14.00-15.30

TURNHAL DRIEHOEK
Volwassenen onderhoudsgymnastiek 50+

AFDELING TRAMPOLINE - COMPETITIEF
Trampoline basis (6-8j) (*1)
Dubbele minitrampoline pre & competitief (*2)

TR0
turnhal Driehoek
DMT COMP turnhal Driehoek

Trampoline benjamins competitief (*3)

TR0 COMP turnhal Driehoek

Trampoline competitief (*2)

TR COMP turnhal Driehoek

DMT en Trampoline competitief (*2)

DMT / TR COMP turnhal Driehoek

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag

€ 151
€ 194

€ 227

€ 194

€ 227

€ 90
€ 108
€ 90

€ 105
€ 126

AFDELING TRAMPOLINE - RECREATIEF
Dubbele minitrampoline + Tumbling recreatief
Trampoline/Dub. minitrampoline recreatief +11j
Trampoline recreatief -11j.

DMT / TU RECREA turnhal Driehoek
TR / DMT RECREA turnhal Driehoek
TR RECREA turnhal Driehoek

TURNZAAL MATER DEI Maria-ter-Heide
Ouder - Peuter turnen

OP1

€ 55 ¤peuter
€ 0 ¤ ouder

MATER DEI MTH

Zaterdag

09.00-10.00

GIBO MTH
GIBO MTH

Vrijdag
Vrijdag

18.00-19.00
19.00-20.00

€ 55
€ 60

GIBO MTH

Vrijdag

20.00-21.30

€ 90

TURNZAAL GIBO HEIDE - Maria-ter-Heide
Kleuters 1e, 2e en 3e kleuterklas
MTH1
Recreatief turnen jongens + meisjes 1+2+3 leerjaar MTH2
Recreatief turnen jongens + meisjes
4e - 6e leerjaar + middelbaar onderwijs MTH3

WWW.GYM-HAROP.BE
*1 TR0 is voor 6-8 jarigen en enkel na selectie (aangebracht door trainers basisturnen). Basisturnen verplicht!
*2 DMT COMP & TR COMP & DMT/TR COMP : voor al de leden is er eind september een testing.
*3 TR0 COMP:worden doorverwezen door de trainers TR0

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

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ

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


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

Peter
De Cock

Piet
Tulkens

Advocaat in
België

Advocaat in
België

Rechtsanwalt
in Duitsland

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

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
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DERDE BOEKENMARKT OP PERRON NOORD
Perron Noord en De Lezer vzw organiseren op zondag 13 oktober 2019 van 11 tot 17 uur een boekenmarkt op de site van Perron Noord, Licht Vliegwezenlei 11 Brasschaat. Inkom gratis. De
standen staan opgesteld onder de grote tenten zodat iedereen
comfortabel kan snuisteren. Zelf boeken verkopen: tenten en
tafels worden voorzien, stoeltjes zelf meebrengen. Max. 2 tafels
per deelnemer. Een standplaats inclusief tafel van 3 meter, kost
€ 15,-. Inschrijven kan via de.tweede.lezer@gmail.com
8Z LQVFKULMYLQJ LV GH¿QLWLHI QD RQWYDQJVW YDQ GH EHWDOLQJ RS
rekeningnummer BE60 7511 0150 3870 van De Lezer vzw.
Op de boekenmarkt mogen enkel boeken, strips, video’s, cd’s
en dvd’s te koop aangeboden worden. Voor meer inlichtingen
en het volledig Boekenmarkt-reglement neemt u contact op met
Jacques Decru
0479/291856, de.tweede.lezer@gmail.com

Te koop: Marklin Sprint
racebaan,± 50m bnl +
18auto’s + veel toebh.
potk 780eu 0486 065 285



MARBELLA: Prachtig
huisje goed gelegen, 2
slpk, 2 bdk, zwembad,
airco. www.casa-azuro.
be - 0475/422 934



Goedk. verwijderen van
coniferen, hagen en afvoeUHQ*URႇ

Man 43j zkt lieve vr v latrelatie of relatie lftd 30-65j
0486 065 285
SVB Driehoek

7 september 2019
09:00 U12 B - Simikos
09:00 U6 - Capellen
09:00 U13 B - Alberta Schilde
09:30 Exelsior Essen - U9 A
09:30 Brasschaat - U10 A
09:30 Gooreind - U8 A
10:30 Excelsior Mariab. - U8 B
11:00 Excelsior Essen - U11 C
11:15 U7 B - Loenhout
11:15 U7 A - Koningshof
11:30 FC Merksem - U11 A
11:30 Boechoutse - U11 B
11:45 U12 A - Patro Hoevenen
11:45 U13 A - Noorse
12:30 Heibos - U9 B
13:00 Tongerlo - U17 A
13:15 Berendrecht - U10 B
13:30 Olse - U17 B
13:45 U15 B - Koningshof
15:00 Wuustwezel - U21
15:45 U15 A - Excelsior Essen
8 september 2019
10:00 Reserven C - Noorse
10:30 Simikos - Reserven B
12:15 Reserven A - Ik Dien
15:00 Eerste elftal - Ik Dien
11 september 2019
20:15 U17 A - Rapid



Alle graafwerken met minigraafmachine, greppels,
voor nutsvoorziening,
uitdoen hagen, struiken
enz.0474/204 607



DANS MET ONS MEE !
Hou je van mooie
muziek en bewegen?
Kom met ons mee dansen in
een gezellige ontspannen sfeer.
Vanaf 10/9/19. Iedere dinsdag:
Kinderdans van 18:30-19.30u
Internationale dans
van 20.00 tot 21.00u
Vlaams en Europese dansen
van 21.00-22.00u
Zaal Mater Dei Driehoek,
Heislag 35, Brasschaat
We starten met 2 open dansavonden op 10 en 17 september:
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !
Geen partner of danservaring
nodig: alle dansen worden
uitgelegd. Kom gratis en vrijblijvend proberen! Meer inl.:
03/653 02 36 Sieghild Rossaert
of miekatoenvzw@gmail.com
Een organisatie van Mie Katoen vzw, Heislagsebaan 199,
2930 Brasschaat.





Wel 100 vrienden op facebook en twitter, maar in
het weekend zit je alleen
thuis? Kom eens uit je
kot en maak echte vrienden in plaats van virtuele.
:LM ]LMQ HHQ WRႇH VLQJOHV
vereniging vanaf 45 plus.
Bel Marc 03/216 12 82 of
mail nr denaeyermarc@
telenet.be



Zaaien van nieuwe gazons, gratis offerte.
0487/715 534


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



11 SEPTEMBER
OM 19 UUR

Omspitten van tuinen
met minigraver. 0487/715
534



Te koop: 2pers. bed, compleet dennenhout. Nieuw
€145. 0479/381 137



Vervoer van uw afval naar
het containerpark met
bestelbus. 0487/715 534



Ik zoek werk: Huishoudelijk werk of gezelschap.
0498/829 257



Goedkoop vellen van
bomen. Gratis offerte
0487/715 534



5RR¿QJZHUNHQ herstellingen, vernieuwing, ook
kleine werken. Gratis prijsopgave. 0474/204 607



Velt Brasschaat organiseert een lezing over
‘Droogte en waterbeheer’ door Valère Allonsius
Klimaatverandering is een feit, en de verwachting is dat de droogtecrisissen van de voorbije jaren
zich nog vaak zullen voordoen. De ene aanpak is ‘mitigatie’ of klimaatverandering vertragen en
ombuigen. Dit is een opdracht voor overheden en bedrijven, wetende dat we de hete aardappel
niet mogen doorschuiven, en dat iedereen ‘voor eigen deur moet vegen’, ook wij. De andere
aanpak is ‘adaptatie’ of zich aanpassen aan de gegeven situatie. Hoe kunnen we inspelen op de
gevolgen voor mens en milieu.
9HOWOLG9DOqUH$OORQVLXVKHHIW]LFKYHUGLHSWLQGLWRQGHUZHUSPHHUVSHFL¿HNLQKHWWKHPDZDWHU
YRRUKXLVKRXGHQWXLQQDWXXUOLMNHIDXQDHQÀRUD+LM]DORQVWRHOLFKWLQJJHYHQRYHU
• Waar komt ons drinkwater vandaan, hoe komt het tot bij ons?
• Over welke waterreserves beschikken we.
• Hoe kan rantsoenering in noodgevallen bij wet geregeld worden?
• Praktische tuintips om waterschaarste het hoofd te bieden…
De lezing gaat door in ‘Emino’, Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat.
Aanvang: 20 u
Gratis inkom, iedereen welkom

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

KLOKKENATELIER
Hands On Time

Verwijderen van boomstronken zonder al te veel
schade aan de tuin, met
frees en voor afgesproken
prijs. 0474/204 607

*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU





Te huur: ponystal met
weidegang, half pension
mogelijk. sms 0473 34
50 42

Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
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

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
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03 225 50 00

www.goetstouwers.be
BRASSCHAAT

TE HUUR

LAGE KAART 285
Verzorgd en instapklaar 2 slaapkamerappartement met garage. Aangename woonomgeving
in Brasschaat-Kaart nabij winkels scholen en
openbaar vervoer. EPC: 214
(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 715

(VG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG)

€ 99.000

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

€ 299.000

BRASSCHAAT

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

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

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

(VG)

€ 14.500

€ 298.500

(VG)

€ 315.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

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

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

€ 415.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 295.000

€ 269.000

BRASSCHAAT

EKEREN

EKEREN

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

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

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

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 199.000

€ 750

(VG-WG)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 209.000

KAPELLEN

TE HUUR

+ € 100 kosten

€ 695

KAPELLEN

TE HUUR

ANTWERPSESTEENWEG 81 - 4DE
Modern gerenoveerd (2016) dakappartement
met veel lichtinval en mooi uitzicht gelegen in het
centrum van Kapellen omvattende ruime living
met recent ingerichte open keuken, badkamer
met ligbad, gastentoilet en grote slaapkamer
met toegang tot het terras. Individuele kelder. Lift
aanwezig. Beschikbaar vanaf 01/12/2019. EPC: 665

+ € 150 kosten

€ 299.000

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

€ 155.000

KAPELLEN

MERKSEM

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.

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

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

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

€ 339.000

€ 99.000

(VG-WG)

€

245.000

MERKSEM

MERKSEM

SINT-JOB IN ’T GOOR

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

JOZEF MULSSTRAAT 42 - 2DE VERD
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

€

195.000

STABROEK

(WG)

TE HUUR

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

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

BRASSCHAAT

BERKENLAAN 150 2
Prachtig gerenoveerd appartement gelegen in een
rustige woonwijk. Dit appartement is ingedeeld als
volgt: ruime living met open keuken, gastentoilet,
praktische berging met aansluiting voor wasmachine, badkamer met inloopdouche, 2 slaapkamers,
terras en garagebox. Beschikbaar 1 oktober 2019.

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

HOEVENEN

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

BRASSCHAAT
VOGELZANGDREEF 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwgrond voor verblijfsrecreatie met een grondopp. van ca. 1600 m².
Aangename ligging in een groene woonomg. op
kleine afstand van centrum. Mog. bebouwing van
max 60 m² met bijkomend verdieping en kelder.
Uitbreiding mogelijk met terras van 20 m². Geen
domicilie mogelijk. Geen bouwverplichting. EPC: 49

€

925

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€

140.000

(VG-WG-GDV-GVKR-GVV)

€

319.000

STABROEK

ZANDVLIET

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

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 paardenliefhebber. EPC: 639

€

163.000

(VG-WG)

€

269.000

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen
Italiëlei 58

Deurne
Turnhoutsebaan 121

Mortsel
Antwerpsestraat 158

Stabroek/Hoevenen
Markt 33
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN
KAPELLEN

Werft aan:

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

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

PENSIOENSPAREN

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

UW VASTGOED, ONZE ZORG !
TE KOOP:
Brasschaat, Bredabaan 773
Landhuis 3 slpk 2 gar tuin

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:680 kWh/m²

TE KOOP:
Ekeren, Jozef Ickxstraat 60
(:VOSNWXLQ¿HWVEHUJLQJ

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC 340 kWh/m²

TE KOOP:
Brasschaat, Koekoeklaan 1
Hoekapp 1eV 3 slpk gar

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:274 kWh/m²

Oef, uw DVV-consulent kent u.
Gelukkig, want voor
pensioensparen bent u
beter af met iemand die u,
uw dossier en uw situatie
kent.

MATRIX NV
Bredabaan 661
2930 BRASSCHAAT
03 650 10 20
www.matrixnv.be
40187 CA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

€ 330.000

€ 274.000

€ 249.000

TE KOOP:
Ekeren, Oudebaan 39

TE HUUR:
Brasschaat, Nachtegaallaan 2

TE HUUR:
Brasschaat, Pauwelslei 100

EW 1 slpk gar tuin

Ruim glvl app 2 slpk

HOB 2 slpk gar tuin

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:210 Kwh/m²

EPC:547 kWh/m²

EPC:678 kWh/m²

Ga snel langs bij uw DVV-consulent in uw buurt
voor het juiste advies over pensioensparen.

Maak een
AFSPRAAK

Pensioensparen
€ 299.000,-

€ 750

€ 900

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

Meer info over de voorwaarden over pensioensparen via een levensverzekering vindt u in
ons kantoor of op www.dvv.be/pensioen.
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel - NL 11/2018
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Seth’s Welding Service
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Algemene las- en constructiewerken.
Trappen - Leuningen - Inox design.

al

ite

Seth Van der Velde
Goordijk 10
2930 Brasschaat
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TOPPER TE KOOP
BRASSCHAAT

tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41

Te renoveren Bel-étage
op ca 400m² grond, living +
open keuken, 3 slaapkamers,
garage, terras, tuin, enz.

swslaswerken@gmail.com
www.s-w-s.be

TOPLIGGING!
Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Kasterveldenstraat 19 : te renoveren centraal
gelegen glvl appartement met living, eetkamer, slaapkamer, keuken, kleine badkamer met douche, lavabo en wc,
wasplaats met berging, koertje, tuin, grote mansardekamer op 2de V, kolen-en voorraadkelder.
SCHOTEN: Alfons Heulensstraat 22 - te renoveren
HOB met op GLVL : hal, salon, eetkamer, keuken, toilet,
overdekte koer, wasplaats, berging, regenwaterput,
RQGHUJURQGVHVWRRNROLHWDQNYRRUHQDFKWHUWXLQPHW¿HW
senstalling en garage – 1STE V : overloop, badkamer, 3
slaapkamers – 2DE V : overloop met ruime zolder (mogelijkheid 2 extra slaapkamers) - volledig onderkelderd
met voorraadkelder en ruimte voor cv-ketel.
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.
TESSENDERLO: Vossepad 8 – 2.424m² bosgrond met
weekendwoning.

€ 240.000,-

EPC 453kWh/m² (vg,wg,gmo,gvkr)

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

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


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

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

KLIK HIER
voor je meldingin
onze rubriek
“BurgeUlijke stand”









VAKANTIE OOSTDUINKERKE zee 200m: www.
duinenhuis.be 0476/584
132
Te huur: Gedeeld mag.
Schoten 50m², € 300/mnd.
0473/848 463


Ik koop collecties LP’s

45T, CD jazz, pop, etc.,
boek, strips, pickups, dvd.
Beste prijs. 0475/376 496

Te huur: Brasschaat Bergstraat 10 app.2de verdiep-2slpk-garage, onm.
vrij € 685. Tel 0470/313 126
Petreno, algemene
bouwonderneming,
BTW: 0685 238 385 Peter.van.den.brande2@
telenet.be renovaties, dakwerken, klinkerwerken
enkel bereikbaar met mail,
bijberoep.

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



2 dames zoeken poetswerk, strijken, afwas restaurant. 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

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



Kapster aan huis Tel.
0497/736 371

Bijkomende info en foto’s:

www.notarisdeferm.be
Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

MAGAZIJNIER
(m/v voltijds)

CHAUFFEUR VRACHTWAGEN RIJBEWIJS C
(m/v voltijds)
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

Stuur uw kandidatuur (+ C.V.) naar Stephan@tilborghshout.be
Tilborghs Hout en Interieur bvba
Onderzeel 7 - 2920 Kalmthout - 03 666 81 14
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1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ/HLSDQQHQ
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

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

3UREOHPHQPHWXZ
YHUZDUPLQJJDVRI
mazout?
:LMJHYHQXHHQ
SERVICE 24/24, 7 OP 7
HQJUDWLVSULMVRႇHUWH
*HVSHFLDOLVHHUG
LQKHWSODDWVHQYDQ
FRQGHQVDWLHNHWHOV

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren
TANKRECYCLING
Reinigen - Verwijderen
en opvullen
van tanks

Gezocht HUYDUHQ SRHWVYURXZ  RSSDV PRHGHU
YRRUGDJSHUZHHNHQ
GDJHQSHUZHHNLQDQGHUH
ZHHN RSDI 9RRU]YDQ
DXWR HQ ULMEHZLMV 5XLPH
FRPSHQVDWLH JHERGHQ
YRRU GH MXLVWH HUYDUHQ
KXOS7HOQD
18.00 uur.

Schilderwerken, J\SURF
laminaat, alle bezettingen.




Een vakkundig schilder-behanger voor uw
JHYHOV SODIRQGV PXUHQ
en deuren enz.. Maak geEUXLNYDQNZDOLWHLUVYHUYHQ
]RDOV 6LNNHQV %RVV HQ
6LJPD JVP  
 HPDLO GDQQ\ZH\FNPDQV#WHOHQHWEHEWZ%(



Marc Van de Berckt bvba
Conform Vlarem II

Venhoefweg 38
2322 Minderhout
www.tankrecycling.be

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

TE KOOP

REE
DS
50%
VER
KO
CHT

Te huur: 2QGHUJURQGVH
SDUNHHUSODDWV RPJ /DJH
.DDUW0DJGDOHQDOHL9ULM
vanaf 1 oktober.



Strijk ophalen en terugEUHQJHQ PHW GLHQVWHQFKHTXHV  
7DQMD
QQQQQQQQQQQQ

Medische pedicure
9RHWUHÀH[RORJLH
Manicure

0486/02.66.02

QQQQQQQQQQQQ

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 281.500 euro exclusief kosten

03/292.50.50
info@batimmo-vastgoed.be
www.batimmo-vastgoed.be

Ik let op uw huisdieren
WLMGHQV XZ DIZH]LJK RI
vakantie
003 363 356 33 61


Gevraagd: %LMOHV OHHUNUDFKW ZLVNXQGH )UDQV
7HO

Spaans.,QIR7HO
RIHPDLO
GDJHOVHQMHI#WHOHQHWEH

Zoekt u een loodgieter? %HO .RHQ 
  2RN YRRU NOHLnigheden

BOEKENMARKT
ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019
2S ]DWHUGDJ  VHSWHPEHU  KRXGW Y]Z .HUVWFRPLWp %UDV
VFKDDWYRRUGHHHUVWHNHHUHHQERHNHQPDUNWLQ]DDO*UDVGULHV
YDQ  WRW  XXU +HW .HUVWFRPLWp YHUNRRSW GDQ ERHNHQ WHQ
voordele van zijn werking en de 36ste Internationale Kerststal
lententoonstelling met als gastland Nederland. Er zijn nog enkele
tafels vrij om te huren. We verhuren de stand aan 4 euro per tafel
YDQPHWHU*HwQWHUHVVHHUGHVWDQGKRXGHUVNXQQHQHHQHPDLO
VWXUHQQDDULQIR#NHUVWFRPLWHEUDVVFKDDWEH,QVFKULMYHQNDQWRW
VHSWHPEHUPDDUZHHVHUVQHOELMZDQWGHSODDWVHQ]LMQ
EHSHUNW,QWRWDDO]XOOHQHUWDIHOV]LMQ
:H KHEEHQ DO YHHO ERHNHQ JHNUHJHQ PDDU PHQVHQ GLH QRJ
ERHNHQ RS RYHUVFKRW KHEEHQ PRJHQ GLH QRJ VWHHGV DDQ RQV
VFKHQNHQ:LMSUREHUHQ]HGDQDDQHHQ]DFKWSULMVMHWHYHUNRSHQ
RPRQ]HRUJDQLVDWLHWHEHNRVWLJHQ-HNDQKLHUYRRURRNHHQH
PDLOVWXUHQQDDULQIR#NHUVWFRPLWHEUDVVFKDDWEH]RGDWZHNXQ
QHQDIVSUHNHQYRRUGHDÀHYHULQJ%RHNHQOLHIKHEEHUVNRP]HNHU
RS]DWHUGDJVHSWHPEHU YDQXWRWX HHQVODQJV
LQ]DDO*UDVGULHV*UDVGULHVWH%UDVVFKDDW-HNDQGDQ
tevens kennismaken met onze organisatie. Er is ook gelegenheid
om iets te drinken. Iedereen van harte welkom!





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

Kapelsesteenweg 169
Ekeren

www.poortenhersteller.be
!! Nieuw: Lamellendak !!
'ĞǌĞůůŝŐ͕ĚƌŽŽŐ͕ƐĐŚĂĚƵǁŽĨǌŽŶ͕ŵĂĂƚǁĞƌŬ͕ǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐ͕
ǀĞƌůŝĐŚƚŝŶŐ͕͙ŝĚĞĂĂůǀŽŽƌƚĞƌƌĂƐŽĨƚƵŝŶ͘DĞĞƌŝŶĨŽ͍DĂŝůͬďĞů
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PEDICURE
MEDICAL
Nu ook thuispraktijk
Maandag, dinsdag, woensdag thuispraktijk
Donderdag en vrijdag op huisbezoek

TE KOOP Mariaburg Nieuwbouwproject (schriek 268)

FRIEDA
LAURIJSSEN

7 appartementen: 4 x 2-slpk / 2 x 1slpk en 1 penthouse

Hanendreef 141 - Brasschaat

Enkel op afspraak - 32 jaar ervaring
pedicurefriedalaurijssen.be

0475/31.33.95
Klokkenspecialist J.
Bouten. 03/663 33 73.
Durentijdlei 15 MtH

kĳk op onze site voor de beschikbaarheid!
www.q-immo.com of contacteer ons 0473/403.454 - info@q-immo.com

QQQQQQQQQQQQ
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

QQQQQQQQQQQQ
GROTE JAARLIJKSE
ROMMELMARKT
t.v.v. Samana (ziekenzorg)
aan de Kerkedreef in Brasschaat Maria-Ter-Heide
op zondag 15 september
van 10 tot 17u. Prijs: €
3 per meter. Opbrengst
voor de verkoper. Inlichtingen en inschrijvingen
Betty Germain 03/663
38 80. Bij afwezigheid
Rita Wens. 03633 21 65
QQQQQQQQQQQQ
Last van ratten in je huis
of tuin: wij helpen van dit
probleem af. Korte opvolging engagement zijn
voor ons kernwoorden:
0471/103 121

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
rtingen
aantrekkelijke ko

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

Rolluiken
Zonnetenten
Screens
Verandascreens
Garagepoorten

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

TE KOOP

•

info@poor tencentrale.be

9 1 - 2 en 3 slpk. appartementen
9 Privatieve tuinen en/of zonneterrassen
9 Lift
9 Ondergrondse autostaanplaatsen en bergingen

17 appartementen te Schoten

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

ZZZEHOJRµDWEH

03 651 21 21
0477 28 92 45
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A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S

S

HAP
SC

KMAN
VA

SIND

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

1938

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

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

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

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

GROENE
DAKEN

DAKGOTEN

DAKISOLATIE

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

DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT S 03 652 18 09 S www.michielse.be
potgrondfabrikant • compost •
molmmest • champignonmest •
boomschors • turf •
stalmest •

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

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

Jos Meeussen & Zn

TAALCURSUSSEN IN HET DAKHUUS !
Je kan in het vormingscentrum aan de Bredabaan ondertussen al zo’n 16 talen leren. Er
zijn zowel groepen voor beginners als voor gevorderden. De conversatiegroepen zijn dan
weer bedoeld voor wie zijn taalkennis wil onderhouden. Typisch voor het Dakhuus is de nietschoolse sfeer: er zijn geen examens of strikte programma’s die moeten worden afgewerkt.
Iedereen leert op zijn eigen tempo en de professionele lesgevers spelen zoveel mogelijk in op
de noden van de groep.
Behalve Talen starten allerlei andere cursussen binnenkort : zoals bij Hobby o.a. bloemschikNHQIRWRJUD¿HKDQGOHWWHULQJQDDLHQ¿HWVHQKHUVWHOOHQHQ]HQELM,QIRUPDWLFDRD$%&YDQ
GH3&HQ7DEOHWV
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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald
Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!

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



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

Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!



€

250
€
€

5

750

10
€ 1250
€

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
Het kantoor is open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur - zaterdag en zondag gesloten.

Ben je 50+/60+ en heb
je zin om op een verantwoorde 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 geschikt o.a. voor opslag van
auto’s. €250/mnd. 03/669
72 80

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



Te koop: Aanhangwagens okkasie dvrs gesloten
model,sommige
kastwagens als nieuw.
ROCA
zandvliet.Ook
weekends.0473/193 453
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Algemene houthandel I Binnendeuren
Parket & laminaat I Maatkasten in bouwpakket
Terras- en gevelbekleding

Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout I t +32 3 666 81 14 I info@tilborghshout.be I www.tilborghshout.be
Open op maandag t.e.m. donderdag: 08u-12u en 13u-18u - Vrijdag: 08u-12u en 13u-16u - Zaterdag: 09u-12u

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

eigendom verkopen?

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

€ 1.500 p/mnd

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

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

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

www.goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382
Antwerpen Italiëlei 58
Mortsel Antwerpsestraat 158

Deurne Turnhoutsebaan 121
Stabroek/Hoevenen Markt 33

AANNEMER ZOEKT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

Verheyen Bart

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

BE 0897.708.571/02.25.10

Geregistreerd installateur

VLOER- & TEGELWERKEN
NIEUWBOUW & RENOVATIE

Algemene vloer en
tegelwerken
Aanleg terrassen
Kerkplaats 8 - 2990 Wuustwezel
GSM: 0477/990 342
stevedecuyper76@gmail.com
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Pasar Wuustwezel
Bezoek aan Kasteel De Haar

Uitbreken bestaande
vloeren en chapes

Bestratingen Omega
bvba

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.
GSM 0495/51 77 14
Gratis prijsofferte Tel. 03/653 21 56
Bouwbedrijf J. Valckenborgh B.V.B.A.
STARRENHOFLAAN 5 - 2950 KAPELLEN
TEL. (03) 660 14 20 - FAX (03) 605 36 04 - www.valckenborgh.be

Reeds 90 jaar de beste kwaliteit in:
Villa’s • Appartementen • Industriebouw • Verbouwingswerken • Binnen- en
Buitenschrijnwerk • Kantoor- en winkelinrichting • Restauratiewerken • Zwembaden

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

• Kraanman
• Meestergast metser
• Metser
• Schrijnwerker

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

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

Op 14 september 2019 gaan we als
daguitstap richting Utrecht. Dit doen
we met CARPOOLING . We bezoeken Kasteel De Haar dat het grootste
en meest luxueuze kasteel in Nederland is. Tijdens ons bezoek krijg je
een idee over de rijkdom van begin
20ste Eeuw en kan je wandelen in
de Engelse landschapstuin met zijn
kronkelende paadjes, brugjes en
vijver waar de volledige riddertoren
in past. De zeer rijke Baron Etienne
van Zuylen en Barones Hélène de
Rothschild lieten het kasteel herbouwen door architect Pierre Cuypers
(die ook het station van Amsterdam
ontwierp en het Rijksmuseum) als
eerbetoon aan de roemrijke familie
van Zuylen van Nijevelt van de Haar.
Het werd een kasteel met on – Nederlandse allure met 200 kamers,
veel torens, transen en een enorme
overkapte binnenplaats. Bedenk dat
het kasteel in 1893 een ruïne was en
nu in volle glorie terug staat te schijnen. Waar nu de Romeinse tuin is
lag vroeger het dorp Haarzuilens met
25 huizen tot 1898 , nu ligt het 1.5 km
meer oostelijk. Het adres is Kasteel
De Haar, Kasteellaan 1, 3455 RR
Haarzuilens, open van 11 tot 17u. De
Verborgen Kamers van De Haar zijn
op de 3de verdieping van het personeel en is met gids, let op veel trappen! Als je dit wil meedoen GELIEVE
DIT AAN TE GEVEN BIJ INSCHRIJVING VOOR DEZE ACTIVITEIT
PER MAIL OF TELEFONISCH, zodat we op voorhand tickets kunnen
bestellen. Bon Voyage, groeten uit
de Golden Age of Travel is een tentoonstelling over dit onderwerp, in de
prijs inbegrepen de EXPO en bezoek
Kasteel en Park. Ook is er horeca
aanwezig zoals het Koetshuis op
het Stalplein aan de ingang en het
Tuynhuis in het kasteelpark. Graag
INSCHRIJVEN voor 8 SEPTEMBER
2019!!! Praktisch: Zaterdag 14 september ’19 samenkomst aan de Bib,
Dorpsstraat, Wuustwezel om 9u.
Met carpool naar kasteel De Haar bij
Utrecht. Er is horeca op het domein,
de lunch is niet inbegrepen, dus je
kiest zelf. Indien je de “Verborgen
kamers” gegidste toer wil meedoen
moet je dit vermelden bij de inschrijving en 3,50 € bij betalen. Inschrijven
door betaling met de vermelding
van het aantal leden/ niet-leden op
de rekening van Pasar Wuustwezel BE26 7755 9075 9929 voor 08
sep ’19 Kosten : leden 18 €, nietleden €20 Info : Eric Van Goethem
0479/842 980 of evango@skynet.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

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

TE HUUR
MARIABURG
Nijverheidslei 10-12

NIEUWBOUW
MET LIFT

en 15 tweeslaapkamer
appartementen met tuin
en/of terras en autostaanplaats op centrale doch
rustige ligging. Kwaliteitsvolle afwerking, huurprijzen
vanaf € 825/maand, provisie € 65/maand.
Voor meer informatie

0473/457 737

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
Kwaliteitsvolle
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

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.

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

D&D Interieurs
Kasten op maat
Keuken- en badkamerkasten
Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/663 80 37 - Fax. 03/297 11 83
GSM: 0475/608 674
E-mail: dend.interieurs@telenet.be

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
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Van Zantvoort
dakwerken

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...

ZANDSTRALEN

Uw tuinonderhoud

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

Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

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

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

•

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

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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BRASSCHAAT
ONLINE TE KOOP VIA BIDDIT:

GUNSTIG GELEGEN HANDELSHUIS
Sint Antoniuslei 47
Brasschaat
Villa vervangend wonen in Brasschaat met alle
denkbare luxe, comfortdiensten en volledig uitgeUXVWHZHOQHVVPHW]ZHPEDGVDXQD´WQHVVORXQJH
zonneterras enz. Ingeplant in parktuin van 17.000m2.
Prachtig gelijkvloers appartement van 108m2 met
groot Zuiderterras 33m2 en tuin van 64m2.
Penthouse van 153m2 met zeer hoogwaardige
afwerking en vier terrassen.

Uurwerkbatterijtjes vervangen: Juwelier Denys
&Co. Bredabaan 246
Brasschaat. 03/430 20 83

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


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


Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

ZZZEHOJRµDWEH

Gevraagd

WINKELBEDIENDE
Part-time
met ervaring
voor

Slagerij Maes
0491 105 828


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



Poolse mannen doen
renovatiewerken: bezetting, gyproc, betegelen,
parket, schilderen, afbraakwerk, NederlandstaOLJ*UDWLVSULMVRႇHUWH5Hferenties. Tel. 0496/084
168 of 0496/637 978

03 651 21 21
0477 28 92 45
59 jarige jonge man
zoekt lieve vriendin,
0472/641 207


Te h u u r : G a r a g e b o x
Oude Baan, gn licht. € 90
vrij.0495/214 041


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
Kantoor van Notaris

P. GEERAERTS

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

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

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck



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

Zetelgarnierderij

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

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

www.zetelgarnierderijkempenaers.be

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:

Wesley Reestman

ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
OVERKAPPINGEN • CARPORTS

UW SCHILDERBEHANG- &
GYPROCSPECIALIST

NIEUWE TOONZAAL 300M²

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

GRATIS
MOTOR

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

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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Metaal- en houtatelier StudioTank

Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen
Vintage juwelen

QQQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
YULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQQ

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

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

QQQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQQ

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

B Nie
ra u
ss w
ch in
aa
t

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 16u

BEVEILIGING VAN WONINGEN, VILLA’S, WINKELS,
APPARTEMENTEN, BEDRIJVEN EN MAGAZIJNEN

√ Gespecialiseerd in het direct bijmaken van bijna alle sleutels.
√ Verkoop van alle merken sloten.
√ Wij werken enkel met duurzame merken.
√ Eigen techniekers, advies op maat.

30

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Bezoek onze toonzaal
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

JAA
ERVAR R
ING

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

