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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

03 633 12 34

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD

GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |   Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 11-17 u.

DE NIEUWE ZOMERKATOEN ! 

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

50
jaar

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie

SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN

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

Bluetooth speaker waarmee u 
muziek van uw smartphone, 
tablet of computer speelt. 
Kwalitatief geluid, mooi design 
en gezellige sfeerverlichting.
Meeneembaar en bruikbaar 
in de tuin bijvoorbeeld. 
Ideaal geschenk.
Vanaf 349 euro.

Dr. Roosensplein 19 - 2930 Brasschaat - Tel 03 651 84 45

ZONNEGLASACTIE

-50%
Zonneglazen op correctie

*Voorwaarden in de winkel

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com



Brasschaatse Film,     Nr. 22,    2-6-2021  2

De EHL Cup werd dit seizoen geïntroduceerd om meer 
clubs de kans te geven om deel te nemen aan de Euro 
Hockey League. De Cup is een op zichzelf staand tornooi, 
te vergelĳken met de UEFA Europa League in het voetbal. 
Net zoals in het voetbal, bepaalt het resultaat van deze 
competitie hoeveel clubs er volgend seizoen Europees 
mogen spelen. De Belgische deelnemers weten dus wat 
hen te doen staat:
ervoor zorgen dat er ook volgend jaar drie dub teams mo-
gen deelnemen aan deze Europese hockey competitie!!
De vorige Euro Hockey League competitie heeft vanwege 
de Covid-19 pandemie niet kunnen plaatsvinden. KHC 
Dragons behaalde in het seizoen 2019-2020 een 3e plaats 
in de Belgische competitie en heeft daarmee een plaats in 
de EHL Cup afgedwongen.
KHC Dragons voorzitter Renaud Stiers kĳkt er naar uit om 
dit unieke tornooi te organiseren in een locatie waar de 
EHL al eerder te gast was.
“Het is een eer voor KHC Dragons om gastheer te zĳn voor-
de EHL Cup dit najaar. We hebben goede herinneringen 
aan de organisatie van de EHL Final 4 in 2017, en kĳken 
er naar uit om de elite van de Europese hockeyclubs weer 
in Brasschaat te ontvangen. De Herenploeg van Dragons 
werd in mei kampioen van België, zonder publiek. De EHL 
Cup is dus de kans bĳ uitstek om de nieuwe landskampi-
oen aan het werk te zien. We hopen dan ook veel hockey 
fans te mogen verwelkomen eind september.”
EHF President Marĳke Fleuren is verheugd dat de EHL 
competitie terugkeert naar de club.
“Dragons is niet alleen een van de beroemdste deelne-
mers van de EHL, maar ook een zeer geliefde gastheer. We 
kĳken uit naar meer mooie hockeywedstrĳden in Dragons’ 
prachtige locatie met 16 top teams.”
“De EHL Cup zal het eerste EHL-event zĳn met publiek, 
sinds oktober2019 en uiteraard is het fantastisch om de 
hockeyfans opnieuw te mogen ontvangen”, zegt EHL-voor-
zitter Hans-Erik Tuĳt.
De line-up voor de EHL Cup beslaat uit de volgende top-
teams:
Mannheimer HC (Duitsland), Rot-Weiss Köln (Duitsland), 
SV Kampong (Nederland), HC ‘s-Hertogenbosch (Neder-
land), La Gantoise HC (België), KHC Dragons {België), 
Club de Campo de Madrid (Spanje), Surbiton (Engeland), 
Hampstead & Westminster (Engeland), Dinamo-Ak Bars 
(Rusland), Dinamo Elektrostal (Rusland), Saint Germain 
(Frankrĳk), Three Rock Rovers (Ierland), HC Minsk (Belarus), 
Grange (Schotland) en SV Arminen (Oostenrĳk).
De loting vindt plaats tĳdens het E.K Hockey begin juni.

H O C K E Y  N I E U W S

ABN AMRO EHL MEN’S CUP WORDT 
GESPEELD BIJ KHC DRAGONS 

V A N  3 0 / 9  T E M  3 / 1 0 / 2 0 2 1

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Personenvervoer GDS Transservice
Luchthaven-  |  privé-  |  zaken-  |  havenvervoer

Bij boeking heen en terug:
GRATIS fles cava Gran Baron!

T: 03 288 95 54  |  G: 0468 20 54 78  |  gds-info@telenet.be
www.gdstransservice  |  Noorderlaan 111  |  2030 Antwerpen

Verwijderen van coniferen

uittrekken van hagen

Afvoer groen afval.

STEEDS DE GOEDKOOPSTE!!

0487/715 534

Brasschaat
Bredabaan 220
2930 Brasschaat
03 344 66 58
brasschaat@mr-boo.be

Aartselaar 
Baron Van Ertbornstraat 8A

2630 Aartselaar
03 887 75 29 

aartselaar@mr-boo.be
www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

* Actie geldig t/m 31/05/2021 - Enkel geldig bij aankoop montuur

Wij zoeken:

KELNER Voltijds

HULPKOK

FLEXIWERKERS 

JOBSTUDENTEN
Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Approaching Nature 
schoonheidssalon te 
Brasschaat - Organicspa 
gelaatsbehandelingen, 
manicure, pedicure, mas-
sage en ontharingen Kom 
volledig tot rust in een 
groene omgeving, weg 
van alle drukte! 
0478 735 227

Uitverkoop Rainpharma 
producten Grote kor-
tingen! Voor info graag 
mail naar 
info@approachingnature.be

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

Zwembad zelf plaatsen, 
wĳ helpen graag! 
Tel. 0470/181 178

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Dakwerken herstel, 
nieuwe dakgoten, isola-
tie. 0489/717 125

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 
Mag oud zĳn.
 0495 529 527
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Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211 

Zo simpel kan het zijn.

Wij sparen
niet voor onze
kinderen. 
Wij beleggen voor hen.

Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap? Het kan al vanaf
25 euro per maand. Kom gerust eens langs
of doe de simulatie op argenta.be

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.
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Nu tot

€ 200
cashback

Actie geldig tot 13 juni 2021

ONTDEK NU

Er is een wasmachine
die net zo veel om het

milieu geeft als jij!

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

Kookcursus
Je leert er eenvoudige en verfijnde kooktechnieken 
toepassen. De lessen worden gegeven door een ervaren 
kok en zijn heel praktijkgericht. 

• Toegankelijk voor iedereen (min. leeftijd 18 jaar); 
• Geen voorkennis nodig;
• Elke les maak je voorgerecht of soep, hoofdgerecht 
 en dessert;
• Je krijgt een cursus met alle recepten in;
• Elke les breng je het volgende mee: de ingrediënten,  
 schort, keukenhanddoek en een goed humeur.

De lessen gaan door in het Technisch Atheneum van 
Brasschaat (Prins Kavellei 98, Brasschaat) telkens 
op dinsdagavond van 18u t/m 22u om de 14 dagen. 
De prijs voor de ganse cursus (20 lessen) bedraagt 
€ 320 (= € 16,00 per les). Inschrijving is beperkt tot 
16 personen. Snel inschrijven is de boodschap.

Agenda:
7 & 21/9 - 5 & 19/10 - 9 & 23/11 - 7 & 21/12 - 11 & 25/1 
8 & 22/2 - 8 & 22/3 - 19/4 - 3, 17 & 31/5 - 14 & 28/6 

Inschrijven:
Stuur een mail naar bart@nelen.be met je gegevens. 
Je ontvangt dan je bevestiging van inschrijving en 
een uitnodiging om je cursusgeld te betalen.

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

Betrouwbaar vakmanschap 
sinds 1926

GRATIS OFFERTE

Brasschaat
0472 720 721

SCHILDERWERKEN. 
Gratis bestek, kwaliteit,

snel, proper. Luc 
0492/441 080

Gezocht: Wĳ  zoeken huis 
+ tuin, 3 slpk of glv appart. 
te Brassch. 0493/199 265

Ik zoek oude beelden 
in ivoor, ook oude za-
kuurwerken, oude Liebig 
prenten en schouwgar-
nituur. Tel. 03/313 84 58

RENOVATIEWERKEN 
bezetting binnen & bui-
ten, schilderen binnen & 
buiten. 0493 301 294

Tuinwerk, schilderen, 
loodgieterĳ . 
0497/231 373

Gespecialiseerde voet-
verzorgster komt a. huis. 
Agnieska 0484/949 951

Goedkoop leegruimen
van uw tuin, planten, ha-
gen, enz. Gr. off. 
0487/715 534
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In een woonzorgcentrum gaan wonen is een ‘ingrijpende verandering’ in 
het leven van elke senior én zijn/haar familie.

Overweegt u deze stap te zetten voor uzelf of uw mama en/of papa dan 
nemen we hiervoor graag de tijd om u uit te nodigen voor een persoonlijk
(vrijblijvend) ‘kennismakings- en praatmoment’.

Volledig corona-proof kan u genieten van een rondleiding in Residentie 
Koningshof gelegen in een prachtige en rustige groene omgeving én kan 
u met al uw vragen bij ons terecht. (kamers vrij)

Een afspraak kan u reserveren via:
0492/722. 240  03/294 18 00  admin@residentie-koningshof.be

Tot binnenkort ?

Botermelkbaan 4 | 2900 Schoten | www.residentie-koningshof.be

WoonzorgcentrumWoonzorgcentrum Benader een ieder
zoals je zelf benaderd wil worden.

KENNISMAKINGS-
EN PRAATMOMENT



Brasschaatse Film,     Nr. 22,    2-6-2021  5

D E  N I E U W E  J E E P®

D E  E V O L U T I E  V A N  D E  C O M P A C T E  S U V

ONTDEK DE NIEUWE JEEP® COMPASS VANAF 

 € 279 / MAAND BTW EXCL. (1)

EN GENIET VAN 2 JAAR ONDERHOUD INBEGREPEN (2).
NEW COMPASS GENERATION. NIEUW DESIGN, NIEUW INTERIEUR,  NIEUWE TECHNOLOGIE EN NIEUWE VEILIGHEIDSSYSTEMEN. OOK BESCHIKBAAR ALS 4XE PLUG-IN HYBRIDE.

(1) Offerte Financiële Renting met aankoopoptie van 20% op een duurtijd van 48 maanden op Jeep
®
 Compass Sport 1.3 130HP. Catalogusprijs van de wagen € 19.307,27 (BTW excl.), voorschot van € 2.850,08 (BTW excl.), Fleet korting inbegrepen. Aanbod geldig 

van 01/04/2021 tot 31/05/2021, enkel bestemd voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van voertuigen op voorraad en van aanvaarding van uw dossier door FCA Bank, Belgisch filiaal van FCA Bank S.p.A., verhuurder en 
adverteerder, Jules Cockxstraat 8-10 te 1160 Oudergem met als maatschappelijke zetel Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italië. RPR : Brussel. KBO : 0699.630.712. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Tel. : +32 800 120 33 - Fax : +32 800 120 57 -  
e-mail : info.eco@economie.fgov.be (2) Easy Care onderhoudscontract (2 jaar/30.000km) gratis aangeboden bij aankoop van een Nieuwe Jeep

®
 Compass MY21. Aanbieding geldig enkel in het deelnemende netwerk t.e.m 31/05/2021. U vindt  

het deelnemende netwerk terug op www.jeep.be. V.U.: Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., 3-7 Da Vincilaan, 1930 Zaventem. RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 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.

1,9  - 7,0 L /100 KM  •  44 - 160 G / KM CO2 (WLTP)

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Vitello Tonnatosalade met boontjes, kerstomaatjes,

- Scampisalade met mango, komkommer, freekeh 

Warme Gerechten:
- Groentelasagne met spinazie, riccotta 

- Varkenshaasje met peperroomsaus, ovenaard-

- Zeebaars met een groene currysaus, rijst, sugar snaps, 

- Tajine met zoete aardappel, kikkererwten, courgette, 
 olijven, geroosterde amandelen en couscous. 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 1 juni t.e.m. Zaterdag 5 juni

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, 
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be

Graag vermelden van telefoonnummer, naam 
en dag van afhaling/levering. 

We gaan dat mooie Vordenstein verkennen! Een Engelse studiegroep keurt parken over 
heel de wereld. En wat is het resultaat?  
Vordenstein kreeg alweer een grote onderscheiding en behoort tot de 10 beste parken 
ter wereld! Voor het tweede jaar op rĳ  verdiende het park de groene vlag. 
Dit mooie park met veel diversiteit en evenwicht tussen natuur en het historisch kader 
is zeker de moeite waard. De vaste medewerkers en een hele ploeg vrĳ willigers zorgen 
steeds voor nieuwe verrassingen . In deze coronatĳ d genoten heel wat bezoekers van 
een mooie en rustige wandeling. Hopelĳ k ben jĳ  nu ook van de partĳ .
Afspraak en vertrek van de wandeling om 10 uur op de parking van Vordenstein aan het 
bruggetje (Schoten). Hou rekening met de geldende Corona-maatregelen. Inschrĳ ven is 
noodzakelĳ k via  vmpa-schoten@vmpa-vzw.be

W A N D E L  G R A T I S  M E E  M E T  E E N  N A T U U R G I D S . 

ZONDAG 6 JUNI 2021 - GELEIDE WANDELING IN PARK VORDENSTEIN.

♦ behangwerken
♦ algemene schilderwerken
♦ raamdecoratie  
♦ zonwering
♦ vloerbekleding
♦ tapijten op maat

TEL 03 663 00 27 ♦ WWW.WEMERS.BE
Bredabaan 1129 ♦ 2930 Brasschaat m-t-h 
open van di tot vrij 10u tot 13.30u en van 13.30u tot 18u ♦ zat 10u tot 14u

VRIJBLIJVEND ADVIES EN OFFERTE

BINNENHUISDECORATION
Wemers

90
JAAR
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DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen oprecht  bedanken 
voor de vele hartverwarmende blijken van medeleven 

die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
mijn dierbare echtgenote, onze moeder, groot- en 

overgrootmoeder 

MARIA MINNEBO
echtgenote van Sus Libot

vanwege haar echtgenoot, 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar een

Ambachtslaan 2 - 2960 Brecht

www.uitvaartzorg-delelie.be

VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

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

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Poolse mannen doen 
renovatiew.: bezett., 
gyproc, beteg. , par-
ket, schild., afbraakw., 
NL-talig, gr. prĳ soff. ref. 
0496/084 168 -
0496/637 978

Schilderwerken binnen 
en buiten. 0486/766 847

Ervaren gemotiveerde 
tuinier, zoekt nieuw cliën-
teel, voor regelmatig on-
derhoud en aanplanting 
van tuinen. (omgeving 
Brasschaat) Werkzaam 
met eigen materieel en 
eventueel met meename 
van tuinafval. 
GSM 0476 582 757
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Wijnegem Krijgsbaan 3 
Tel. 03 286 80 20 (naast shopping center)

www.buga-auto.be

Geel Antwerpsesteenweg 84 
Tel. 014 57 55 00

NIEUWE TIPO FAMILIE: TOT €5.500 VOORDEEL.(1) .

4,3 - 5,8 L / 100 KM G/KM CO2 (WLTP)
(1) Aanbieding BTWI geldig bij aankoop van een Fiat Tipo City Cross 1.0. 100 pk. Aanbevolen catalogusprijs: € 22.050 BTWI min de basiskorting: € 2.000 BTWI min de overnamepremie: € 2.000(2), min de stockpremie: € 1.500.
(2) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Fiat Tipo 5-D & Station Wagon van 01/05/2021 t.e.m. 31/05/2021. De overnamepremie is geldig bij overname 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 minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. Aanbieding geldig in het deelnemende netwerk. V.U. Y. Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem. 
RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150. Milieu informatie [K.B. 19.03.04] : www.fiat.be. De afgebeelde voertuigen komen niet overeen met de aanbiedingen.

OPEN DEUR DAGEN
Zat 5 en Zon 6 JUNI

Bredabaan 347
2990 Wuustwezel
Tel. 03 669 60 58

Ribbens

 

w w w . H E R F I L . b e

Filip Meyvis 

 
 maatwerk 

  

 stores
 

 
 

BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE

 

Te huur appartement 
2e verd. Pastorĳstraat 20 
Brasschaat. 2 slpk. – ga-
rage – onm. vrĳ € 750  tel 
0470/313 126

Verwĳderen van asbest 
golfplaten en afvoeren en 
plaatsen nieuw dak op uw 
tuinhuis. 0487/715 534

Man zoekt werk, tuin, 
schild., bezetten, gips. 
€17/u. 0465/392 484

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

Kapster aan huis 
0497 736 371

Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, bezetten. Gr. 
pr. off. 0467/327 615

Zwembad renoveren 
door vakman aan be-
taalbare prĳs met gratis 
prĳsbestek. 
Tel. 0470/181 178

Dakwerken, herstel, ver-
nieuwen garage, tuinhuis, 
achterbouw, goten, koe-
pels, enz. 0474/204 607

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

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

Te koop: Bayliner op 
trailer L5,60 - B2,10 met 
aparaten. Motor Mercury 
115pk, bj 1998. P.o.t.k.   
i.g.st. Tel. 0495/648 015

Ik zoek werk. Gypr., 
schild., lamin., bezetw., 
tuinw. m. erv. €14/u. 
0492/148 886

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

Opritten,  terrassen, 
natuursteen en beton-
stenen. Gratis offerte. 
0493/651 522

Op zoek naar een professionele syndicus?
7/7 nooddienst  | Transparante boekhouding

Online eigenaarsplatform | Fysieke en digitale vergaderingen
Voor residenties van 2 tot 200 appartementen

Brasschaat  |  Wuustwezel
Merksem  |  Burcht  |  Hamme

Lille  |  Destelbergen  
Pelt  |  Tremelo  |  Leopoldsburg

Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat

Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be

03/651.25.39

www.janssenenjanssen.be

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043
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Totale uitverkoop
vanaf 13 april

Kleding  Juwelen  Accessoires

Bredabaan 166 | 2930 Brasschaat | 0468 261 210 | info@zilverenzand.be

-70%

Meer dan 40 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. Onder meer bouw,-

Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt 

Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Feest in dienstencentrum Vesalius vorige week. Rik 
Soen werd 100. Rik werd geboren in Brecht en kwam 
op zesjarige leeftĳ d in Sint-Job terecht en later in Bras-
schaat. Zoals dat in die tĳ d vaak gebeurde, ging Rik op 
14-jarige leeftĳ d al werken. Dat deed hĳ  bĳ  Zwan. Op 
26-jarige leeftĳ d huwde hĳ  met Maria en vestigde zich 
in Brasschaat waar hĳ  dus nog altĳ d woont. Hĳ  heeft 
één zoon en één kleindochter. Tot twee jaar geleden 
woonde Rik nog zelfstandig in de wĳ k Driehoek waar 
hĳ  zich prima omringd voelde door zorgzame buren. 
Eens op pensioen werd Rik gebeten door de bowling-
microbe. Jarenlang zagen de buren hem door de straat 
fi etsen met de bowlingballen in zĳ n fi etszakken, op weg 
naar Blue Ball Bowling aan de Bredabaan. De mensen 
kennen hem daar nog goed. Als we Riks zoon mogen 
geloven, gooide Rik de ene strike na de andere. Tot op 
hoge leeftĳ d bleef Rik deze sport beoefenen. Op  een 
bepaald ogenblik was hĳ  de oudste speler.
Nu verblĳ ft Rik sinds twee jaar in het Dienstencentrum 
Vesalius. Als hem wordt gevraagd wat zĳ n geheim is om 
zo oud te worden, dan zegt dat hĳ  dat dit zĳ n dagelĳ kse 
portie ginseng moet zĳ n. Maar Rik drinkt ook elke dag 
zĳ n blonde Leffe. Inmiddels kon hĳ  ook al enkele per-
soneelsleden overtuigen van het effect van ginseng. Zĳ  
volgen hem hierin.
Het personeel van het Dienstencentrum omschrĳ ft Rik 
als een stille en bescheiden man. “Maar als we bĳ  hem 
komen, dan babbelt hĳ  honderduit. Hĳ  houdt je met ge-
mak een hele tĳ d aan de praat. Maar we hebben zelden 
iemand gekend die altĳ d zo goed geluimd is. Mentaal 
is hĳ  nog volledig in orde en hĳ  volgt de actualiteit op 
de voet”, zo luidt het.
Voor Rik kwam het feest en de cadeautjes redelĳ k on-
verwacht. Erwin Callens kwam in naam van de gemeen-
te Brasschaat een geschenk afgeven. Daarna trok Rik 
met zĳ n dichtste familieleden naar een zaaltje waar de 
taart stond te wachten.

L
Rijbegeleiding Krüger
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en 

2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

Te koop: Instapklaar ap-
partement in luxe resi-
dentie van MGM CON-
STRUCTEUR La ROSIERE 
1850 
www.skiauxpieds.be - 
0478 479 596

Te huur: winkel op de 
Bredabaan in Centrum 
Brasschaat dicht bĳ  ge-
meentehuis. Ongeveer 
90 m². Prijs: € 1.500/
maand. Tel: 0476 328 864

Zaaien van nieuwe ga-
zons en herstellen van 
oude gazons. Gr. off. 
0487/715 534

GEZOCHT: Vrolijke en 
lieve babysit voor na-
schoolse opvang (kindjes 
zĳ n 5,7 en 10jr). Koken, 
huiswerk maken, pyjama 
aandoen, etc., ma,di,do 
16u-19u en wo 13u-19u. 
Voor meer info stuur een 
bericht naar 
0475 582 023

Gezond afslanken, meer 
energie fi t voor de zomer. 
0479/995 582

Verkoop of verhuur-
klaar zetten. Gratis offer-
te. Bel Klus&Zo. 
0499/ 103 000

Gezocht: Oude emaille 
reclameborden in gelĳ k 
welke staat. Kijk eens 
op zolder in je tuin of 
kippenhok. Geef goede 
prĳ s. GSM 0479 709 158

Twĳ fel zeker niet om ons 
te contacteren indien u 
uw wagen wenst te ver-
kopen. Snelle en correcte 
afhandeling. Ook met 
schade of zonder keu-
ring. Contante betaling. 
Steeds bereikbaar. 
Tel. 0476 345 800

Moto te koop gevraagd. 
0496/533 827 (Dirk)

Poetsvrouw zoekt werk, 
strĳ ken, huishouden, ba-
bysit. Bel 0488 211 829

Garden Solutions
Boomstronken frezen, 
onmiddelĳ ke prĳ sofferte.
www.gardensolutions.be

0475/511 603

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, oude bestekken, 
porselein, alle prĳ sklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op 
www.krisvoeten.be
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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

Waar kunnen mensen met kanker en hun mantelzorgers 
in de omgeving terecht voor specifieke zelfzorg, om meer 
in beweging te komen, voor een ondersteunend of infor-
matief gesprek, of... 
Casa Callenta wĳst de weg met ‘De Wegwĳzer’ -  www.ca-
sacallenta.be/wegwĳzer. Op een vlotte manier kan zo ie-
dereen zoeken welke ondersteuning er in de eigen regio is. 
Casa Callenta is als een warm (t)huis voor en door lotge-
noten, sinds april 2019 actief in Noord-Antwerpen voor 
mensen met kanker uit de omgeving  Brasschaat, Schoten, 
Merksem, Ekeren, Kapellen, Stabroek, Kalmthout, Essen, 
Wuustwezel, Brecht, Schilde, Malle, Zoersel en Wĳnegem.
Als je na je behandeling uit het ziekenhuis komt, is het 
soms een heuse zoektocht. Casa Callenta maakt deze 
zoektocht wat gemakkelĳker met De Wegwĳzer. Dankzĳ 
de steun van De Stichting tegen Kanker en Kom op te-
gen kanker staat die nu staat ook op www.casacallenta.
be/wegwĳzer.
Honderdveertig lokale contacten zĳn er tot nu toe in onze 
Wegwĳzer opgenomen. En we maakten ook een selectie 
van het aanbod online. De Wegwĳzer zal zeker nog uitge-
breid worden want we bouwen die graag samen op met 
hulp van jouw tips, voorkeur en ervaring … #voorlotgeno-
ten #doorlotgenoten. 
En je bent natuurlĳk ook altĳd welkom bĳ Casa Callenta 
zelf voor informatie of tĳdens onze ontmoetingsmo-
menten. Daarnaast faciliteren we een verblĳf met een 
verwenpakket in de vakantiehuisjes van Casa Ametza  in 
Brasschaat. Casa Callenta, een warm (t)huis voor en door 
lotgenoten.

CASA CALLENTA WIJST MENSEN 
MET KANKER EN HUN OMGEVING DE WEG. 

Nieuw dak voor uw tuinhuis, garage
Betonnen dakplaten, dakpanplaten, enz.

STEEDS DE GOEDKOOPSTE!!

Ook verwijderen en afvoeren asbestplaten
ophalen van asbestplaten

GRATIS OFFERTE

0487/715 534

VAN HARTE DANK !
voor de bloemen, geschenken en wensen  

die wij mochten ontvangen  
bij ons briljanten huwelijksjubileum op 12 mei.

Speciale dank ook aan de buren uit de Wipstraat  
die hun huizen zo mooi hadden versierd.

Dit alles hebben wij dankbaar ervaren  
en heeft ons die dag nog gelukkiger gemaakt.

STAN EN MIA LEYSSENS-GHIJSELS

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

Te koop gevraagd: schil-
derĳen, spullen van zol-
der, enz. 03/663 65 70

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Klusman inricht. elek-
tr. garagedeur, rolluik, 
vliegraam. 0499/216 561

Wĳ verhuren ons app. 
in Zuid-Fr. aan zorgzame 
mensen. T. 0477/456 770

Zembadrolluik boven of 
onder water op bestaand 
bad, alsook plaatsing. 
Lage prĳs,   
0470/181 178

Geïnteresseerd in de geschiedenis
van het Klein Schietveld? 
Boek bij ons het groepsarrangement van mini-museum 
Den Toren, de ideale daguitstap voor verenigingen, 
bedrijven, families en scholen.

MEER INFO: 

Met dit arrangement 
combineer je jouw bezoek 

aan Den Toren met 
een natuurwandeling 

onder begeleiding van 
een ervaren natuurgids.

www.brasschaat.be/
arrangement-den-toren



parkbodeactueel
De nieuwe vakantiegids 
Kempen is er! 

Haal hem snel op in het infopunt 
toerisme. Bomvol inspiratie voor 
leuke daguitstappen of een 
weekendje weg.

In de kijker: Lier, De Kolonies, 
Kempense Meren, Kalmthoutse Hei-
de, Tongerlo ...

Voor mensen die erop uit willen met 
het hele gezin, met vrienden, met zijn 
tweetjes, met vriendinnen, met een 
hele bende of zonder kinderen. 

Deze gratis gids is beschikbaar bij 
het infopunt toerisme. De vrijwilligers 
helpen je graag verder van maandag 
tot en met zaterdag van 10 tot 16 uur. 

Vacature: vrĳ williger 
voor immozoektocht 
goedkopere woningen 

Het Brasschaatse gemeentebestuur is op 
zoek naar een vrijwilliger met kennis van 
de plaatselijke huizenmarkt. 

Er zijn heel wat mensen met een beperkt budget 
die in Brasschaat op zoek zijn naar een betaalbare 
woning. 
Daarom zoeken we een vrijwilliger die zowel het 
internet afschuimt op zoek naar goedkopere 
woningen alsook in Brasschaat huizen zoekt die 
niet op internet staan. 

Meer info? vrijwilligersconsulente Vonak vzw
T 03 653 59 97 | info@vonak.be 

Meer info? Infopunt Toerisme
Oude Gemeentehuis (achterzijde) | Bredabaan 182
T 03 650 03 01 | toerisme@brasschaat.be
brasschaat.be/toerisme

Aanbod

Je bent verzekerd via een vrijwilligersovereen-
komst. Je zet je in voor de enorme dankbaarheid 
en appreciatie die de woningzoekers je ongetwij-
feld geven.
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Broodjesbar Philypain 
is dringend op zoek naar

Funtie
Je maakt broodjes voor bestellingen en voor klanten 
in de zaal.
Je helpt met de voorbereiding voor een vlotte middag 
en zorgt voor het onderhoud van de zaal en keuken. 

Je bent stressbestendig, klantvriendelijk 
en volwassen ingesteld. 
Je bent sociaal en vlot in de omgang. 
Je toont interesse in de producten. 
Je werkt netjes en met respect voor alle voedingswaren. 
Je beschikt over een zeer goede kennis Nederlands 
en hebt een verzorgd voorkomen. 

ervaring is een pluspunt. 
Ongeveer 20u/week, van maandag tot vrijdag 

MEDEWERKER 
BROODJESZAAK

Philypain - Kaarsteplein 1 - 2930 Brasschaat

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM

welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgings-
centrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als 
kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam 
woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien als een partner in de zorg. Het aanbieden van de 
hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan. Dit betekent dat de 
bewoner centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige zorg. In deze 
relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen: het gevoel en verlangen iemand te zijn en het 
gevoel en verlangen aanvaard te worden zoals men is. 

Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar (m/v):

FACILITAIR COÖRDINATOR
Functie: Als facilitair coördinator organiseer en houd je toezicht op de facilitaire diensten, bestaande
uit de schoonmaak en de hoteldienst op de campus Schoten. Enerzijds organiseer je de schoonmaak
van hetwoonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en de lokalen van de technische dienst. Anderzijds organiseer je de 
hoteldienst, die verantwoordelijk is voor de bestelling en de distributie van de maaltijden op de afdelingen. Tot slot ben 
je de eerste contactpersoon met de externe wasserij. Voor campus overschrijdende aankopen en organisatie van de 
schoonmaak op de campus Wijnegem, wordt overleg gepleegd met de dagelijks verantwoordelijke campus Wijnegem.
Ons aanbod:  Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving Een voltijdse job met een contract van onbepaalde 
duur Een bruto maandsalaris op niveau B1-B2-B3 met een minimum van € 2.460,78 en een maximum van 
€ 4.146,34. Het aantal meerekenbare jaren voor het bepalen van het salaris is afhankelijk van het aantal jaren relevante 
beroepservaring, gepresteerd zowel in de publieke als in de privésector en als zelfstandige Gratis hospitalisatieverze-
kering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten Fietsvergoeding of tussenkomst
abonnement openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer Maaltijdcheques van € 7 26 dagen vakantie en
11 feestdagen. De kandidaten die slagen voor de selectieproef, en niet onmiddellijk worden aangeworven, worden 
opgenomen in een wervingsreserve met een duurtijd van 2 jaar.
Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom in het woonzorgcentrum op de werkdagen. 
Het volstaat om contact op te nemen met de campusdirecteur, de heer Jean Van Humbeeck. Deze is telefonisch te 
bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 03/680.05.63 of op het volgende mailadres: 

Functie: De kinesitherapeut beoogt het normaliseren, verbeteren of behouden van de ‘activiteiten van het dagelijkse 
leven’ van zorgbehoevende bewoners zodat deze fysisch in staat worden gesteld om zo mobiel en zelfredzaam mogelijk 
te leven en staan in voor comfortzorg. De kinesitherapeut staat onder de directe verantwoordelijkheid van de hoofdver-
pleegkundige, is lid van het multidisciplinair team en heeft direct contact met andere medewerkers zoals verpleeg-
kundigen, zorgkundigen, ergotherapeut, animatoren, behandelend geneesheer, ….
Ons aanbod:  Een bruto maandsalaris op niveau BV1-BV2-BV3 met een minimum van € 2.531,71 en een maximum 
van € 4.243,69 (diploma van bachelor in de kinesitherapie - niveau B) ofwel een bruto maandsalaris op niveau 
A1a-A1b-A2a met een minimum van € 3.170.07 en een maximum van € 5.252.02 (een universitair diploma in de 
kinesitherapie).
Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom op de werkdagen. Het volstaat om contact 
op te nemen met de dagelijks verantwoordelijke campus Wijnegem, mevrouw Kim Rogge. Ze is telefonisch te bereiken 
tijdens de kantooruren op 03/288.20.12 en op het volgende mailadres: 

Meer informatie kan telefonisch aangevraagd worden op het telefoonnummer 03/288.20.05 of via mail:
sollicitatie@wzgvoorkempen.be.

Hoe kan je je kandidaat stellen? Richt je sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een kopie van het 
gevraagde diploma, aan Woonzorggroep Voorkempen, tav personeelsdienst, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem.
Dit kan per post, tegen ontvangstbewijs, of via e-mail: .  

SCHRIJNWERKER (M/V)

behendig in het verwerken en bewerken van plaat- en
  houtmaterialen

 meesterlijk in interieur maatwerk
 een goed technisch inzicht en degelijke kennis van

  technische plannen
 een nauwkeurige werker, met oog voor service en kwaliteit
 een zelfstandige werker met team spirit

Al ervaring? Dan heb je een streepje voor!

  een boeiende job met voldoende afwisseling
 begeleiding en ondersteuning tijdens je opstartfase
 een correcte verloning

MAGAZIJNIER
(M/V - VOLTIJDS)

belangrijke waarden zijn.

Zie je dat wel zitten?
Stuur je motivatie en CV naar stephan@tilborghshout.be

of per post naar Tilborghs Hout en Interieur bv,
Onderzeel 7, 2920 Kalmthout – 03/666.81.14
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gebraden hoevekip

Gebakken aardappeltjes

Warme groentjes

Salades

Bereide gerechten

Homemade dressings & sauzen

Flatbread

Bredabaan 313 - Brasschaat - tel. 03/297 66 99 - tegenover slagerij Gysels

NEW

@cuisinecoline

 vanaf 19 juni 2021
 

I f

Beeld: Marc Denissen

Iers international Conor Harte komt naar KHC Dragons

Na 7 seizoenen verlaat centrale verdediger, sleper en ex-olympiër Conor 
Harte, Racing Club De Bruxelles en vervoegt de defensie van Dragons H1. 
Voor hockeyfans in binnen- en buitenland is Conor allerminst een onbe-
kende.  Het CV van deze Ierse reus is dan ook ronduit indrukwekkend:
Irish National Team player 252 Caps, Goals 46, Rio Olympic Games 2016, 
World Cup India 2018, European Cup Bronze medalist 2015, European 
Cup 2011, 2013, 2015, 2017 & 2019, Hockey India League 2015 with Da-
bang Mumbai, Royal Racing Club 2014 – 2021, SCHC Hoofdklasse, The Ne-
therlands 2010-2013, én … Final year PhD (Economics) Student
Na 7 jaar aan de slag te zĳn geweest bĳ de collega's van Racing, maakt 
Conor de switch naar Belgisch Kampioen KHC Dragons.  Vanwaar deze 
overstap ?  We laten Conor zelf aan het woord:
"It gives me great pleasure to join KHC Dragons. A special club steeped 
in history and a club that has winning titles in its DNA. The connection 
between Dragons and Irish players has been present for over two decades 
now and it is great be able to continue this tradition."
Door het aantrekken van Conor Harte bevestigt KHC Dragons haar ambitie om 
de top van de Belgische en Europese hockeycompetities te blĳven kleuren.
Vanaf eind augustus - begin september 2021 zullen alle Dragons-fans kun-
nen genieten van de talenten van deze verdediger en sleper als vast onder-
deel van de "back bone" van Dragons H1. Welcome aboard, Conor!!
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Beste klant, hé copain,

Op 1 oktober 2015, nu meer dan 5 jaar geleden, begon ons verhaal te Brasschaat in een winkel met 
familiaal en ambachtelijk karakter van de franchisegroep “Bakkerij Van Opstal - Van Boxel”. 
Ondertussen kunnen we zeggen dat we uitgegroeid zijn tot een vaste waarde in het straatbeeld 
met vertrouwde gezichten achter de toonbank, die jullie elke dag heel graag verwelkomen en in 

“Atelier Co-Pains.”

De naamsverandering gaat dus gepaard met een jonge frisse look en met al het vertrouwde lekkers,

Tijdens de verbouwingen die starten op 24 juni, blijven we voor jullie zorgen met een beperkter 

Op vrijdag 30 juli is het groot feest en heropenen we onze vernieuwde zaak voor al onze copains als 
“Atelier Co-Pains Brasschaat”.

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.

Snelle afhandeling, contante betaling!

Zondag 20 juni 2021 kan je op stap gaan in het Reigersbos met een 
natuurgids. De gids verwelkomt de geïnteresseerde wandelaars om 
14u op de parking achter de kerk in de Schouwvegersstraat, 2040
Berendrecht.
Het Reigersbos heeft een oppervlakte van ± 4,3 ha. Samen met de 
omliggende gebieden is het domein bĳzonder waardevol als broed-
plaats voor de blauwe reiger. De reigers nestelen in de kruinen van de 
eeuwenoude eiken. Het kasteel en het bos, vroeger gekend als “De 
Ster” kregen door de talrĳke aanwezigheid van de reigers stilaan een 
andere naam.
Reigerhof werd Reigersbos en de Olmendreef die door het domein 
loopt kreeg als officiële benaming “Reigersbosdreef. Reigers zĳn de 
eersten om in het voorjaar naar onze streken te komen, zĳ zĳn ook bĳ 
de eersten om ons weer te verlaten. Reeds einde juli, begin augustus 
trekken de eerste reigers reeds weg. Maar elk jaar ontmoeten wĳ nog 
reigers in het najaar en zelfs in de winter. Zeker een aanrader!
Iedereen is weer van harte welkom! De wandeling duurt 2 à 3 uur, 
deelname gratis en inschrĳven is niet nodig! Wat je zeker niet mag 
vergeten zĳn stevige schoenen!

Org.: Natuurgidsen regio Kalmthout - www.nareka.be
Info: chrisvandersypt@skynet.be.

Maak kennis met het “Reigersbos”!

Reinigen van ramen en 
omlĳstingen, koepels en 
veranda's, rolluiken en 
dakgoten osmose is ook 
mogelĳk. 0468 407 207
ruitenwasserĳ.maxclean@gmail.com

Te huur: gelijkvloers 
appartement  Rerum 
Novarumlei 18 Bras-
schaat , 2  s lpk , ter-
ras, garage, onm. vrij,
€ 800. T 0470 313 126.

Te koop gevraagd: Niet 
meer gebruikte aan-
hangwagens, mag werk 
aan zĳn. Geen geremde. 
0492/263 118

Te koop: inboedel in 
garagebox, ideaal voor 
verkoopmarkten. €145
0486/245 784

Ik zoek werk:  tu in-
werk, schilderen, klusjes. 
0488/591 112

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-
70-80. Betaal beste prĳs! 
GSM 0475/768 188
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Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u. T. 0494 429 439

info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

Op 17 mei werd Kayden geboren. Zĳn komst zorgt meteen 
voor een mannelĳk viergeslacht in de familie. Marcel Lem-
mens (76j.) is de trotse overgrootvader, Rudi Lemmens (53j.) 
is de al even trotse grootvader en Joeri Lemmens (29j.) is de 
papa van de kleine Kayden.

4-geslacht bij de familie Lemmens

TE HUUR

Zeer lichtrijk appartement MET garage gelegen op de eer-
ste verdieping nabij winkels, scholen, openbaar vervoer.
Klein gebouw bestaande uit 6 appartementen. 
Alle meters van gas-elek-water zijn afzonderlijk per 
appartement. Dit gerenoveerd appartement omvat een 
ruime inkomhal met apart toilet, 2 slaapkamers waarvan 1 
met toegang tot terras, ruime woon- en eetkamer, keuken
en ruime berging. Onmiddellijk beschikbaar. 

€ 750/maand
Voor meer informatie 0488/60.05.07 – 0487/28.64.30

LAATSTE NIEUWBOUWAPPARTEMENT
Schoten – Villerslei 85

Te huur: Brassch. Han-
delspand -  kantoor 
instapklaar gv Br. 294 
(Zwaan) superligging 
aan dorpsplein. 80m² + 
42m². Kelderruimte vrĳ, 
gn horeca wel koude 
kkn. €1620 (alles incl.) Tel. 
0474/409 223 
of 03/651 31 89

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳblĳvende prĳsofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

De mobiele car cleaning 
die naar jou komt... thuis, 
kantoor of waar voor u 
het beste past. Alle voer-
tuigen worden professi-
oneel, betrouwbaar en 
kwalitatief met de hand 
gewassen, met passie en 
met oog voor detail. 
0491 296 546

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis off. 0487/715 534

Zwembad nieuwbouw 
alle systemen, aan betaal-
bare prĳs, gratis offerte. 
0470/181 178

Gezocht gr. spullen voor 
rommelmarkt. Ik kom alles 
gr. halen. 0485/300 437

Te koop: vĳvervissen a. 
spotprĳs. Tel. 03/645 86 
56. Mollei 29 Brasschaat

Zoekt u een loodgieter, 
ook voor kleinigheden. 
Bel Koen 03/663 60 79

Zwembad aut. Dose-
ring! Plaatsen door vak-
man aan betaalbare prĳs. 
Tel. 0470/181 178

Ik bied zorg/gezelschap 
voor bejaarden, dgn/uren 
o.v.t.k. ook de weekends. 
Met referenties en ei-
gen vervoer zone 03. Tel. 
0477/286 439

Te koop: laspost met 
bag., broedmachine oc-
tegon 20, 2 microgolf-
ovens, koelkast, diep-
vries. 0479/308 805

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

Ramen en deuren incl. 
plaatsen pvc, alu, hout. 
Poorten, zonnewering & 
vliegenramen. Gratis off. 
0493/651 522

TE KOOP GEVRAAGD:
Heeft u een auto of be-
stelwagen vanaf  bwjr 
2010 die u wilt verkopen.
Schade of technische 
schade, geen probleem
Neem gerust contact op.
Correcte afhandeling ver-
zekerd.

Carl - Brasschaat 
0475 248 997
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 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

Centrale verwarming

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
 Antwerpsesteenweg 88 - GLVL apparte-

ment in groene omgeving naast park gelegen : inkom, 
hal, bergplaats, open keuken, living, 1 slaapkamer, 
badkamer, terras, tuin.

Akkerbouwstraat 59 - gerenoveerde rij-
woning; glvl :  gang, WC, woonkamer, eetkamer, keu-
ken, terras, tuin - 1ste V : 3 slaapkamers, badkamer 
+ WC - 2de V :  2 slaapkamers , douchekamer + WC

Zonwering - Rolluiken 
- Ramen en deuren - Au-
tomatisatie van rolluiken. 
En alle herstellingen 
0484 122 770

Alle terrasreparaties 
Zoals uitslĳpen van slech-
te voegen van terrassen + 
terug opvoegen.
Vervangen van kapotte 
tegels, slechte putdek-
sels, enz. Gratis offerte.
0491/883 597

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Ook zat. en zon. 
0486/430 828

LP’s 45t, ik koop uw 
collecties jazz, pop, ect. 
Ook cd’s, strips, boeken, 
pick-ups. Beste prĳs. 
0475/376 496

Aanleg en onderhoud 
van uw tuin, snoeien en 
vellen van bomen, gras-
zode. Mol en hondvrien-
delĳk.  0497/284 395

Zwembad probleem! 
Wij herstellen alles aan 
lage prĳs. 1e bezoek gra-
tis. Tel. 0470/181 178 
DAP Pools

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

Goedk. afbreken van 
uw tuinhuis, garage en 
afvoeren. Gratis. offerte. 
0487/715 534

Ben jij het talent dat wij zoeken?
En herken jij jezelf  in het profiel dat van jou onze ideale 
Atelier Co-Pains WINKELMEDEWERKER M/V maakt?

Stuur dan als de bliksem je CV met foto naar
brasschaat@vanopstal-vanboxel.be

Bakkerij Van Opstal - Van Boxel
Bredabaan 445 - 2930 Brasschaat

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ



Brasschaatse Film,     Nr. 22,    2-6-2021  17

GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder werk, gronden, ...

UIT DE HAND

Snel verkopen, correcte prijs, onmiddellijk voorschot,
geen makelaarskosten & geen eindeloze bezoeken!

Tel. 0475 841 431

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

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

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.be

447 leerlingen maakten een fi etstocht van 20 km door Brasschaat. Vrĳ willigers van Bras-
schaatse wielerclubs en de lokale politie zorgden voor de veiligheid tĳ dens de tocht. In 
het gemeentepark legden de kinderen een behendigheidsproef af onder begeleiding 
van de gemeenschapswachten.

schoolkinderen testen behendigheid met de fiets

Naar aanleiding van de Vlaamse Fietsweek organiseerde de Brasschaatse sportdienst 
een fi etstocht voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. Zo geraken de kinderen meer 
vertrouwd met het verkeer en leren ze veiliger fi etsen.

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

  Waterdicht maken van kelders, waterputten,
  beerputten en gevels, ook in kleur
  Renovatiewerken
  Karweiwerken
  Rioleringswerken
  Platte daken,...

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

03/652 07 79     I     0497/71 19 79

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

Te koop: propere golf-
ballen 50 euro voor 100. 
Tel. 03/658 10 88

Zwembad warmtepomp
of zonnepanelen plaatsen 
door vakman. Gratis prĳ s-
offerte. Tel. 0470/181 178

Alle renovatiewerken 
schilderen, bezetting, 
gyproc. 0493 301 294

© Gemeente Brasschaat
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BURGERLIJKE 
STAND

Kaydon lemmens-Nijssens, 17 mei 2021, Ekeren-Antwerpen

Leon Merken, 87 jaar, weduwnaar van Jetty Mennes, Brasschaat
Simonne Abrath, 84 jaar, Echtgenote van Wilfried De Bruyckere, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

STAND Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op
ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek

“Burgerlijke Stand”, naast de wachtdiensten.
Op de startpagina van onze website is een opvallende

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar 
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet 
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen 
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. 
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen, 
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een 
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, 

Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40

Coda Dagcentrum: 03/432.78.42 Coda Rouwzorg: 03/432.78.43

Dierenarts van dienst 
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51

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

MAANDAG    7
DINSDAG     8
WOENSDAG  9
DONDERDAG   10
VRIJDAG      11
ZATERDAG   12

OPHALING HUISVUIL JUNI

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    31
DINSDAG    1
WOENSDAG   2
DONDERDAG      3
VRIJDAG      4
ZATERDAG      5

OPHALING HUISVUIL JUNI

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Gratis levering
in

Brasschaat

Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

T. 03/651 30 41
 0477/382 726
F. 03 652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

Goedkoop afbreken van 
uw afsluiting, betonpla-
ten en afvoeren. Gr. off. 
0487/715 534

Tuinman voor 4 u per 
week in Kapellen. 
Tel. 03 664 24 83

Te huur: ondergrond-
se garage (Veld-) Hof-
straat . €85,-  Al l - Inn. 
0495/804 838. Vrĳ vanaf 
01/08/2021

Ik koop: alles van Nin-
tendo, Sega, Playstati-
on. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, verzamel-
objecten allerhande, cu-
riosa, memorabilia, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in 
de aanbieding, geef me 
een seintje: 0487 365 100

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

Strips gezocht! Ik koop 
uw oude en nieuwe strips, 
ook grote verzamelingen. 
Tel 0471 294 474

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71
 Open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. vrijdag 
van 9 tot 12 u. Zaterdag en zondag gesloten.

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of sancties die voortvloei-
en uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken op de geldende regelgeving ter zake, 
worden steeds doorberekend aan de adverteerder. Opname van advertenties betekent niet 
dat de redactie het met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie 
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden. Copyright: niets van deze 
uitgave mag worden overgenomen zonder toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, teke-
ningen of ontwerpen van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker 
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis aan huis’ in alle wijken 
van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, Kapelsesteenweg. Oplage: 24.000 ex.
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Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

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 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u -  zat. en zon. gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

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

0487/286 430

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door ,

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Beste voor de verkoop 
van jullie voertuig mo-
gen jullie mĳ ook eens op 
bellen zowel zeer recente 
wagens als oudere even-
tueel zonder keuring of 
met schade 0470 022 944

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

Gratis ophaling van oud 
ijzer, ook kleine hoe-
veelheden zoals bestek, 
potten en pannen, ĳzeren 
kasten, elektriciteitska-
bels, enz. 0473/225 897

Te huur: garagebox Ka-
pelsestwg, Ekeren-Donk. 
T. 03/664 33 44

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken ea Tel 
0494 160 412

Te koop gerenoveer-
de woning Rustoordlei. 
Kindvriendelijke omge-
ving geen inkijk. 2 min 
wandelen van het bos. Im-
moweb code 9334010 as-
tridvanlandeghem@out-
look.com. GEEN IMMO

Van 5 tem 9 juli orga-
niseert AC BREAK weer 
een atletiekkamp voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar 
in het Louis De Wintersta-
dion te Brasschaat, en van 
van 16 tem 20 augustus 
op onze atletiekpiste in 
Ekeren. www.acbreak.be

Kleine afbraakwerken 
garage, tuinhuis, achter-
bouw, enz. 0474/204 607

Goedk. verw. en afvoe-
ren van coniferen en ha-
gen. Gr. off. 0487/715 534



Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

Volg en like ons op Instagram en Facebook 
Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 
vrĳblĳvende prĳsofferte!

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

za. 10u tot 17u
www.denys-co.be

ELEKPRO elektr. werken, 
klusjes, onderh. geb. 24/7, 
eerlĳke pr. 0484/993 359

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER
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