NIEUW

BREDABAAN 358
Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

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

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.
www.brasschaatseﬁlm.com - info@brasschaatseﬁlm.com
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Uw
stoffenwinkel !

STOF KOPEN + GRATIS PATROON
Kapelsesteenweg 394

|

Mariaburg - Brasschaat

di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 11-17 u.

OUD GOUD
Wij maken er
iets moois van!
Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

50
jaar

P. Van der Auwera

Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post) • www.ﬂandersdesigners.be

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT - Dinsdag: Bist-Wilrijk
Woensdag: Gitschotellei - Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem
Zaterdag: Schoten

DAMES
HEREN

tel. 0478 309 805

3+1
GRATIS

dave.parys@proximus.be

QTD INTERIEURARCHITECTEN-BUREAU

BREDABAAN 810 - BRASSCHAAT

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

MAGAZIJN OPRUIMING
sandalettes pumps enkellaarzen sandalettes
tassen sjaals 11 TM 13 JUNI peeptoes enk
sandalettes pumps clutches tassen booties
booties peeptoes enkellaarzen pumps sjaals
super sale 10,- tot 80,- super sale 10,- tot 80,Noë magazijn NL
De Hoogt 4 Loon op Zand NL
12:00-20:00 13e tot 17:00
* net over de grens
Aanmelden via hello@noe.shoes

Op zoek naar een professionele syndicus?
7/7 nooddienst | Transparante boekhouding
Online eigenaarsplatform | Fysieke en digitale vergaderingen
Voor residenties van 2 tot 200 appartementen
Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat
Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be
03/651.25.39
QTD LIFESTYLE-BOUTIQUE

BREDABAAN 808 - BRASSCHAAT

Brasschaat | Wuustwezel
Merksem | Burcht | Hamme
Lille | Destelbergen
Pelt | Tremelo | Leopoldsburg

w w w.ja n sse n e n ja n sse n. be
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Problemen met je buur?
Samen leven kan soms
leiden tot moeilijke
situaties: luide muziek,
blaﬀende honden,
overhangende takken...
zelfs pesterijen.
Kan je hier met je buur
niet over praten?

Al aan burenbemiddeling gedacht?
GRATIS

Burenbemiddeling is
gratis, vertrouwelijk,
onpartijdig, vrijwillig en
vooral niet-oordelend.

Meer weten?
gemeente Brasschaat, burenbemiddeling
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00
burenbemiddeling@brasschaat.be

Te huur: Brasschaat,
Laagland 5: APP MET
TERRAS 2e verd, Ruime liv, geinst open kkn,
ruim terras, 2 slpk, bad,
videofoon, beschikb
01/09/2021. € 735/mnd.
Bez op afspr: woe 18-20u
en zat 14-16u. Tel. 0475
616 200


Te huur: Malle, Hickendorfdreef 6, 2eL. LUX APP
150m² MET RUIM TERRAS
in een resid omg. Ruime
liv, geinst kkn, berg, ruim
terras, 3 slpk,, videofoon,
ondergr parking, 890,- +
35 vk/mnd. Bez op afspraak: 0475 616 200

UW STOELEN WIEBELEN of GEBROKEN ?
Ambachtsman herstelt
vakkundig uw houten
stoelen en antiek.
0496 390 423

Goedk. verw. en afvoeren van coniferen en hagen. Gr. off. 0487/715 534

GEZOCHT: Vrolijke en
lieve babysit voor naschoolse opvang (kindjes
zĳn 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

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

L

Rijbegeleiding Krüger

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

www.rijbegeleidingkruger.be • 03/651 50 40

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

SPORTSPECIAALZAAK
S P O R T S P E C I A A L Z A A K

ZWEMMEN & TRIATLON
TEST ZWEMBAD IN DE WINKEL

met advies

LOPEN:

kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:

kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:

dames, heren & kinderen

TRIATLON:

kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:

volleyball-, badmintonen squashschoenen

TENNIS & PADEL:

schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:

kleding & accessoires

KINDERAFDELING
THERMISCH ONDERGOED
SPORTVOEDING

BOEK JE
AFSPRAAK ONLINE

https://www.shop2run.com/afspraken.html

Kapelsesteenweg 247 • 2180 Ekeren
• T +32 3 644 40 13
OPEN Ma. van 12.00u - 18.30u;
Di. t/m Zat. van 10.00u - 18u30
GESLOTEN op zondag & feestdagen

INSCHR�VINGEN vanaf 19 juni 2021

www.academie-noord.be I academie_noord f academienoord
Beeld: Linda Madereel
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LEGAN AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

SCHRIEK 362 • 2180 EKEREN • 03 605 63 60
WWW.LEGANNAILS.BE • INFO@LEGANNAILS.BE

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



Ik zoek werk: tuinwerk, schilderen, klusjes.
0488/591 112



FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 60 70-80. Betaal beste prĳs!
Ramen en deuren incl. GSM 0475/768 188
plaatsen pvc, alu, hout. 
Poorten, zonnewering & Voor een klus groot of
vliegenramen. Gratis off. klein moet je bĳ Klus & Zo
zĳn. 0499/103 000
0493/651 522

De tofste cadeaus voor je papa vind je bij Combidee.

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken

EKEURO2020

Gecertiﬁceerd klokkenmaker

SUPPORTER
JE MEE?
DROOGKAST
TEB155WP
EcoDry-technologie: bespaart gedurende de levenduur van de droogkast
Geïntegreerde condenswaterafvoer
FragranceDos: voor een lekker
zachte en heerlijke ruikende was
SoftCare-trommel: minder vouwen,
minder strijken

A++

7 kg

ADVIESPRIJS

€ 899

Nu aan:

€ 799
Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

info@HandsOnTime.be

www.HandsOnTime.be

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

Alle terrasreparaties
Zoals uitslĳpen van slechte voegen van terrassen +
terug opvoegen.
Vervangen van kapotte
tegels, slechte putdeksels, enz. Gratis offerte.
0491/883 597

Goedkoop vellen van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534


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

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

Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW
BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

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

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

Zo simpel kan het zijn.
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
Zie ook www.argenta.be
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#samentegencorona

Handelaars Bethanie blijven bereikbaar
Café

LAS VEGAS

APOTHEEK
MATTHYSSEN

Bakkerij Bella

Ter bevordering van de mobiliteit naar het vaccinatiecentrum is er een tijdelijk circulatieplan in deze wijk.
Ontdek alle lokale handelaars en horeca op www.ikkoopinbrasschaat.be
Te huur: Appartementen
met twee en drie slaapkamers te huur te Brasschaat. Tel. 0487 919 440


Goedk. afbreken van uw
tuinhuis, garage en afvoeren. Gr. off. 0487/715 534

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


Verkoop of verhuurklaar zetten. Gratis offerte. Bel Klus&Zo.
0499/ 103 000

D&D Interieurs

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS
BV

KACHELS - INBOUWHAARDEN - PELLETKACHELS

Betrouwbaar vakmanschap
sinds 1926
GRATIS OFFERTE

Brasschaat
0472 720 721



Ik zoek werk als poetsvrouw. Ook zat. en zon.
0486/430 828

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren
Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc
Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83
Facebook & Instagram: D&D Interieurs
E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Zwembad aut. Dosering! Plaatsen door vakman aan betaalbare prĳs.
Tel. 0470/181 178

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

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

Ik zoek gratis spullen v.
Rommelmarkt. Kom gratis
halen. 0485/300 437



Beste, ik ben op zoek nr
serieuze relatie. Ik zoek
man tot 55 jaar.
0475/468 029

Te Huur Spanje - Costa
Dorada - Cambrils Charm
villa met privé zwembad
0474 993 665


Verzamelaar zoekt vinyl
Lp’s en singles verschillende genres 03 605 20 58

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

NIEUWE WEBSITE WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.
Snelle afhandeling, contante betaling!

0487 286 430
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Specialty Store
Tevens

unieke
Stockverkoop
Du Boislei
Augustijnslei

Hofstraat

Leopoldslei

Gemeentehuis

Antwerpen
E19

Breda

Kerk
Miksebaan

Hofstraat 1a • 2930 Brasschaat
www.constantini.be • 03/652 05 77

Geen sleutel nodig voor sporthal Mariaburg
Brasschaat tilt haar digitale dienstverlening naar een hoger niveau. Met
financiële steun van de Vlaamse Overheid ontwikkelde de gemeente een
online reservatiesysteem voor sporthal Mariaburg.
Sporthal Mariaburg werd uitgekozen als proefproject. Omdat het reservatiesysteem ondertussen een tijdje gesmeerd loopt en de hoge verwachtingen
meer dan inlost, staat het zo goed als vast dat er nog meer gebouwen mee
uitgerust worden.
“Het is een perfecte manier om verschillende verenigingen op een efficiënte, veilige en duurzame manier van een gebouw gebruik te laten maken”,
zegt schepen van sport Adinda Van Gerven trots.
Het systeem koppelt een online reservatie aan het openen en sluiten van het
gebouw. Ook de verlichting en verwarming worden er door aangestuurd.

GEZOCHT:
FLEXI-JOB KLUSJESMAN / VROUW
Voor onze winkel in Brasschaat zijn wij op zoek naar een
enthousiaste flexi-job medewerker (gepensioneerde of iemand
die al minstens 4/5 werkt).
Een afwisselende functie in een leuke omgeving.
JOUW TAKEN:
•

Onderhoud van tuin en parking

•

Zelfstandig leveren van kleine meubels en versterking bij
grote leveringen

•

Monteren of ophangen van kleine meubels

•

Kleine onderhoudswerken

•

Schilderwerken – zowel binnen als buiten

INTERESSE?
Bel of mail ons, of spring even binnen in de winkel.
© Communicatiedienst Brasschaat

Geen sleutelgat meer te bekennen in sporthal Mariaburg tegenwoordig.
“De sleutels zijn vervangen door een badge of een numerieke code”, legt
Cindy Salden van basketbalclub Makeba uit. “De verlichting gaat automatisch aan en uit en de sporthal is aangenaam voorverwarmd als we aankomen. Super geregeld!” “En de sporthal reserveren kunnen we vanaf volgend
jaar op elk moment van de dag gewoon online regelen”, vult Nadia Vermeiren van BHC (Brasschaat Handbalclub) aan.
Momenteel maken alleen Gibo Mariaburg en enkele sportverenigingen zo
van de sporthal gebruik. “Maar het is de bedoeling dat in de toekomst ook
particulieren hun plaatsje online kunnen reserveren. Als het zover is, zal de
gemeente het zeker aan de brede bevolking laten weten”, zegt Adinda.

Abitare Mooi Wonen
Bredabaan 737 Brasschaat
lore@abitare.be - 03/651 52 22
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Costa Blanca, Moraira
TE HUUR
Vakantievilla. Enkele min. tot
de zee. Max 6 pers.

Nog vrij vanaf 24 juli
Tel. 03 663 33 73
www.morairavilla.be

3e viergeslacht
voor Wally Van der Jonckheyd
Wally Van der Jonckheyd, sinds kort 81, is de trotse stamvader van 3 viergeslachten. Zelf is hĳ gezegend met 3 zonen:
Patrick, Frank en Philip.
1ste viergeslacht: Wally, Philip, Enzo en Juul. Geb. 14/02/19
2de viergeslacht: Wally, Frank, Yannis, Vic. Geb. 13/08/19
3de viergeslacht: Wally, Philip, Enzo, Arthur. geb. 19/05/21
Van harte proficiat!

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

G o e d ko o p l e e g r u i men van uw tuin, planten, hagen, enz. Gr. off.
0487/715 534

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

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

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



O p r i tt e n , t e r ra s s e n ,
natuursteen en betonstenen. Gratis offerte.
0493/651 522

POP
UP
in samenwerking met

THE
GREEN’S
BBQ
De Groene Jager
Bredabaan 889
2930 Brasschaat

VANAF 19 JUNI
voor meer informatie:
www.groenejager.be
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INNOVATIEVE SANDWICHPANELEN
VOOR FIETSPAD VOSHOLLEI
Het einde van de werken Voshollei komt stilaan in zicht. Het
gemeentebestuur streeft ernaar om de Voshollei nog voor
het bouwverlof klaar te hebben. “Regenwater werd van afvalwater gescheiden. De nutsleidingen werden vervangen
en over de hele lengte komen volwaardige, comfortabele
fietspaden. We zitten nu in de laatste fase,” licht schepen
voor infrastructuur Goele Fonteyn toe.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan de aansluiting van
het regenwaterstelsel van de Voshollei op de Frilinglei,
waardoor het verkeer diende omgeleid te worden. De omleiding voor het rondpunt zou nog duren tot half juni.
Bĳ de aanleg van het fietspad houden we uitermate rekening met ons bomenbestand. Het gemeentebestuur liet
haar oog vallen op een innovatief principe. Door te kiezen
voor het type van sandwichpanelen kan men het wortelbestand van de rode beuken zoveel mogelĳk sparen. Dit drukverspreidingssysteem spreidt de belasting van voertuigen
rond het wortelgebied van de boom en vermindert bodemverdichting door de open luchtlaag onder de bestrating.

Schepen Fonteyn is fier om met deze primeur naar buiten
te komen waarbĳ het gemeentebestuur inzet op maximaal
bomenbehoud én de aanleg van een comfortabel fietspad.

7

ZOMERCURSUS ITALIAANS VOOR BEGINNERS IN DE REMISE
Start: dinsdag 6 juli van 14u tot 16u tot dinsdag 31 augustus.
Prĳs: €10 inschrĳvingsgeld + handboek
Inschrĳven kan vanaf 9 juni tot en met 25 juni op het secretariaat van de Remise
Graaf Reusensdreef 1 (in het park) – 2930 Brasschaat
Voor meer info: senioren@brasschaat.be of tel: 03/651.24.87 (de plaatsen zĳn beperkt)

ONTDEK DE SUV
ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!
DIE BIJ U PAST!

GARAGE DE MEYER
Miksebaan
GARAGE
DE 132
MEYER

ANTWERP AUTOMOTIVE
Eikenlei
102
ANTWERP
AUTOMOTIVE

www.garagedemeyer.be

www.mazda-antwerpautomotive.be

2930
BRASSCHAAT
Miksebaan
132
Tel.
03
651 59 31
2930 BRASSCHAAT
www.garagedemeyer.be
Tel. 03 651 59 31

2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Eikenlei 102
03 611 01 99
2960 Tel.
SINT-JOB-IN-’t-GOOR
www.mazda-antwerpautomotive.be
Tel. 03 611 01 99

AntwAutom-DeMeyer_BrF_100x126m.indd 1

26/04/2021 13:15

AntwAutom-DeMeyer_BrF_100x126m.indd 1

26/04/2021 13:15
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Nog steeds
leuke geschenkmanden
verkrijgbaar.

steunt startende handelaars

vanaf 9 juni
iedereen welkom zowel
binnen als buiten.

BESTELLEN & AFHALEN:
03 386 91 94
• Bredabaan 326, 2930 Brasschaat •
Zwembad renoveren
door vakman aan betaalbare prijs met gratis
prijsbestek.
Tel. 0470/181 178



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



Te huur: gelijkvloers appartement Rerum Novarumlei 18 Brasschaat, 2
slpk , terras, garage, onm.
vrij, € 800.
T 0470 313 126.

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be



Goedkoop vellen van
bomen, gratis offerte.
0489/113 622



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

Zwembad nieuwbouw
alle systemen, aan betaalbare prijs, gratis offerte.
0470/181 178



Caravan te koop gevraagd: liefst in gde st.
Mag oud zijn.
0495 529 527

Tuinwerken & onderhoud vanaf € 10/u, 30j.
ervaring. 0489/113 622


Te koop: laspost met
bag., broedmachine octegon 20, 2 microgolfovens, koelkast, diepvries. 0479/308 805

Dossierbeheerder accountantskantoor

Uitverkoop Rainpharma
producten Grote kortingen! Voor info graag
mail naar
info@approachingnature.be



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

[deeltijds / voltijds]

Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste collega
Functieomschrijving
- Bijwerking en nazicht boekhouding + BTW aangifte
- Voorbereiden van maand- en jaarafsluitingen
- Voorbereiden van fiscale aangiftes personen- en vennootschapsbelasting
- Je bent  het eerste aanspreekpunt voor  jouw klanten

VDV Luchthavenvervoer

0479 / 21 70 70
vanaf € 60

Bij afgifte
van deze bon

€ 5 korting

per boeking h/t

Profiel
- Bij voorkeur Diploma Bachelor Accountancy–Fiscaliteit of  minimum 3 jaar ervaring
in een vergelijkbare functie (mogelijkheid  tot stage BIBF/IAB)
- Efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen stellen, communicatief sterk
- Kennis van de boekhoud en fiscale wetgeving (je staat open voor bijscholing)
Aanbod
- Fijne collega’s in een groeiende en dynamische werkomgeving
- Een functie met veel variatie
- Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen
- Mogelijkheden van opleiding en bijscholing
Interesse? Stuur je CV met motivatiebrief: danny.frison@consius.be
Deuzeldlaan 180, 2900 Schoten
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STOCKVERKOOP
KORTINGEN TOT -50%
12 & 13 juni 2021 - 10u00 tot 17u00

Brokis – MDF Italia - Baobab – Vitra – Flos – Domani - Hay – Gubi – Henry Dean – KAAI – Onno
– Koozo – Treku - Architectmade – By Lassen - Secto – Ethnicraft – Iittala – Lyngby – Serax –
XL Boom – Raf Simons for Kvadrat – Limited Edition – Louise Roe – Notre Monde

In het magazijn achter de winkel in Brasschaat
Bredabaan 737- 2930 Brasschaat
WWW.ABITARE.BE
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Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

 0800 82 114 (Gratis nr)  0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!
EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM
WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

V T B K U LT U U R B R A S S C H A A T

WANDELZOEKTOCHT 2021
VAN 1 JUNI 2021 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2021,
BETHANIE EN DRIEHOEK BRASSCHAAT
Dit jaar verkennen we hoofdzakelĳk de wĳk “Bethanie”,
maar we wandelen ook een stukje in “den Driehoek”. Het
zĳn voornamelĳk woonwĳken maar het is wel een groene
omgeving. De zoektocht is ongeveer acht kilometer lang,
maar het is niet moeilĳk om de tocht over meerdere dagen
te spreiden; je bent nooit heel ver weg van het startpunt.
Er zĳn 20 gewone vragen en 20 fotovragen, samen dus
goed voor 40 punten. De vragen staan op de plaats in de
wegbeschrĳving waar je het antwoord kunt vinden; de foto’s staan niet in volgorde. Je hebt 20 foto’s en 20 getallen
en elk getal moet je uiteindelĳk bĳ de juiste foto plaatsen.
En voor de tien beste zoektochters is er een mooie prĳs.
We wensen iedereen alvast een aangename zoektocht en
een onverwachte ontdekking van een stukje ongekende
buurt. Kostprĳs wandelzoektocht: € 6 voor leden en € 8
voor niet-leden. Ook dit jaar gaat voor elke verkochte brochure € 1 naar een goed doel.
Deelnemingsbrochures en inlichtingen vanaf 1 juni 2021 bĳ:
Dienst Toerisme Brasschaat, Oud Gemeentehuis, Bredabaan 182, Brasschaat; Jan Wouters, Prins Kavellei 114,
Brasschaat, gsm: 0476 45 20 43; Erna Schrauwen, Max
Hermanlei 38, Brasschaat, telefoon: 03 651 96 96; Inlichtingen via onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat.

Ben je minstens 16 jaar oud en heb je zin om tijdens
de vakantie mee te komen spelen op het speelplein
als animator?
Stuur dan zeker een mailtje voor meer informatie!
En ga ook eens kijken op onze facebookpagina en
website!
Speelplein De Driehoekjes vzw
Het Atheneum, Van Hemelrijcklei 81
2930 Brasschaat
tel 0497 /67.69.31
info@dedriehoekjes.be

Gespecialiseerde voetverzorgster komt a. huis.
Agnieska 0484/949 951



Poolse mannen doen
renovatiew.: bezett.,
gyproc, beteg., parket,
schild., afbraakw., NL-talig,
gr. prĳsoff. ref. 0496/084
168 - 0496/637 978

Uurwerkbatterĳtjes vervangen: Juwelier Denys
& C  . Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be



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

Verwijderen van coniferen en afvoeren. Gratis
offerte. 0489/113 622



Gezocht: Oude emaille
reclameborden in gelĳk
welke staat. Kijk eens
op zolder in je tuin of
kippenhok. Geef goede
prĳs. GSM 0479 709 158

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS • RAAMDECORATIE
TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

RUIME TOONZAAL 300M²

GRATIS
MOTOR

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

www.dedriehoekjes.be
facebook.com/dedriehoekjes

Bel of mail voor een GRATIS prijsoﬀerte.

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
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Beste voor de verkoop
van jullie voertuig mogen jullie mĳ ook eens op
bellen zowel zeer recente
wagens als oudere eventueel zonder keuring of
met schade 0470 022 944


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


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


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



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



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



Bent u op zoek naar
poetshulp met dienstencheques! Bel “eentje
meer vzw” 0488/408 720,
geen wachtlĳst



ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

V T B K U LT U U R B R A S S C H A A T

FIETSZOEKTOCHT “GLUREN BIJ DE BUREN, KAPELLEKESBAAN”
VAN 1 JUNI 2021 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2021; BRASSCHAAT EN KAPELLEN
Dit jaar fietsen we voor onze zoektocht door de gemeenten
Brasschaat en Kapellen. We hebben gekozen voor een routebeschrĳving met het fietsknooppuntennetwerk waar het kon,
maar zonder fietsknooppuntennetwerk waar we dat beter
vonden. Het is een erg groene en rustige route, die we “Gluren bĳ de buren” hebben genoemd, en dan bedoelen we
vooral de buren uit Kapellen. En waarom “Kapellekesbaan”?
Dat mag u zelf komen ontdekken. De route is zo’n 30 km
lang. De zoektocht kan op meerdere plaatsen gestart worden, maar het meest voor de hand liggende startpunt is de
Dienst Toerisme in het Oude Gemeentehuis van Brasschaat.
Er zĳn 40 gewone vragen en 10 fotovragen. De rangschikking zal opgemaakt worden al naargelang het aantal juiste

antwoorden. Bĳ gelĳke stand zal de schiftingsvraag uitsluitsel geven. De tien best gerangschikte deelnemers ontvangen een mooie prĳs!
Kostprĳs fietszoektocht: € 6 voor leden en € 8 voor niet-leden. Ook dit jaar gaat voor elke verkochte brochure € 1 naar
een goed doel.
Deelnemingsbrochures en inlichtingen vanaf 1 juni 2021 bĳ:
Dienst Toerisme Brasschaat, Oud Gemeentehuis, Bredabaan
182, Brasschaat; Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat,
gsm: 0476 45 20 43; Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38,
Brasschaat, telefoon: 03 651 96 96; Inlichtingen via onze
website: www.vtbkultuur.be/brasschaat.
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Academie voor Muziek en Woord
blijft vooruit kijken!
Wil je een instrument leren bespelen of sta je graag als acteur op de planken?
Met een waaier aan instrumenten, een team van professionele leerkrachten en een
heleboel podiumkansen is de Academie de leukste plek om iets bij te leren!
De Academie werkt op verschillende
leslocaties in de gemeente, vaak
aansluitend aan de dagschool.
Vanaf volgend schooljaar breidt het
aanbod nog stevig uit.

Elektronische muziek

Muziekgeschiedenis

In de leefwereld van de jongeren
zijn elektronische muziek en DJ’s
niet meer weg te denken. Werken
met Ableton, experimenteren met
klanken, samples maken …
Bij ons kom je er vanaf september
alles over te weten. Schrijf je in voor
de opleiding elektronische muziek
en word een echte DJ!

In de cursus muziekgeschiedenis
ontdek je de stijlperiodes waarin
componisten leefden en hun muziek
componeerden. Je doet nieuwe
luisterervaringen op en ontdekt
de onmetelijke schoonheid van
muziek.
Deze optie is toegankelijk voor
iedereen die nieuwsgierig is naar
de wereld van muziek. Er is geen
voorkennis vereist.

Ook de harp, een bijzonder instrument met enorm veel snaren, doet
vanaf volgend schooljaar zijn intrede in de Academie. De harpist heeft
zowel solo als binnen het orkest zijn
plaatsje.

Info en inschrijven?
academiebrasschaat.be

De klavierklas

Online schrijven kan vanaf
31 mei tot en met
30 september 2021.

In de klavierklas combineer je maar
liefst drie instrumenten: piano,
orgel en klavecimbel. De academie
biedt deze instrumenten aan binnen
de optie klassiek.
We richten ons niet alleen op reeds
actieve muzikanten of woordkunstenaars. Iedere geïnteresseerde
Brasschatenaar kan bij ons terecht.

Oude foto’s Acht van Brasschaat
Er komt terug een N8 van
Brasschaat. Rond deze
wielerwedstrijd organiseren we een tentoonstelling
met oude foto’s.

Heb jij nog foto’s of ander materiaal
van de oude Acht van Brasschaat?
Bezorg ons je foto’s voor 1 augustus
via cultuurcentrum@brasschaat.be.
Hulp nodig bij het inscannen of lukt
het digitaal versturen niet?
Bel 03 650 03 40.
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Dankbetuiging
Het heengaan van mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame
papa en opa

René Bellens

heeft een diepe leemte nagelaten in ons midden.
Des te meer heeft het ons ontroerd om in deze moeilijke
periode de hartelijke blijken van steun en betrokkenheid
te mogen ontvangen vanwege familie, vrienden, buren
en kennissen.
Aan eenieder die in deze dagen aan ons heeft gedacht,
en/of vanop afstand mee de dienst heeft gevolgd,
zeggen wij dan ook oprecht dank.

Vanwege zijn echtgenote Maria Lenaerts
en zijn kinderen en kleinzoon
demeyeruitvaart.be

Juwelier

Jamila Uw Spirituele Begeleidster. “Jamila helpt
u om al uw belangrijke
vragen te beantwoorden: werk, liefde, familie,
financiën, inzichten en
situaties... 0486 021 794


Te koop: Instapklaar appartement in luxe residentie van MGM CONSTRUCTEUR La ROSIERE
1850. 0478 479 596 w w w. s k i a u x p i e d s . b e

Swiss Military Oﬀshore Diver Lady, 200m.
(20atm), € 299,00

Aankoop goud
Verkoop & aankoop
juwelen
Uurwerken
Taxatie



De glazenwasser bvba
Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

Twĳfel zeker niet om ons
te contacteren indien u
uw wagen wenst te verkopen. Snelle en correcte
afhandeling. Ook met
schade of zonder keuring. Contante betaling.
Steeds bereikbaar.
Tel. 0476 345 800



Te koop gevraagd: schilderĳen, spullen van zolder, enz. 03/663 65 70


Bakkerĳ Isenbaert
zoekt:
medewerkster(s)
voor 25u/week
Flexi’s voor tĳdens de
week ( Ma, Wo of Do)
Tel. Sabrina:
0476 550 259



Gezocht: warme persoon
die onze twee kindjes
(6 maand en 2jaar) van
de crèche kan ophalen
omdat mama en papa
laat werken. Dagen overeen te komen. Ben jĳ de
persoon die we zoeken:
contacteer voor meer info
0496 217 217



Door de huidige omstandigheden is het
helaas onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor het warme medeleven dat
wij hebben gekregen na het heengaan
van mijn allerliefste echtgenoot,
onze vader, groot- en overgrootvader

Marcel Gysen

echtgenoot van Maria Cuvillier
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat hij bij zo velen geliefd was.
Vanwege zijn echtgenote, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Handige haaksters gezocht met tijd en veel
passie. Openstaan voor
nieuwe technieken met
wol en katoen.
Bel 0473 324 568

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

Bredabaan 246, Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

www.denys-co.be



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

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat



Gratis ophaling van oud
ijzer, ook kleine hoeveelheden zoals bestek,
potten en pannen, ĳzeren
kasten, elektriciteitskabels, enz. 0473/225 897


T

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



Klusman inricht. elektr. garagedeur, rolluik,
vliegraam. 0499/216 561



BEZOEK ONZE

WEBSITE

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

Platina huwelijksjubileum
voor Constant en Johanna
Op 19 mei 1951 gaven Constant Caers en Johanna Meeusen
(88 jaar) elkaar in Schoten het ja-woord. Ze vierden onlangs
hun platina huwelĳksjubileum. 70 jaar getrouwd, het is niet
iedereen gegeven!


Ik zoek werk: poetsen
en strĳken.
0485/134 822


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


Noveen H. Clara: Bid
9 dgn het weesgegr. bĳ
‘n brand. kaars, vraag 2
posit. dingen. Laat de 9de
dag die kaars voll. opbr.
u krĳgt wat u vroeg. E.H.

Constant (91 jaar) en Johanna (88 jaar) zĳn beiden afkomstig uit Schoten. Na een poos in Schoten te hebben gewoond, zĳn ze verhuisd naar Deurne. Later bouwden ze hun
eigen huis in Brasschaat, meer bepaald in de Max Hermanlei. Daar hebben ze gewoond tot ± 14 jaar geleden en zĳn
dan in één van de huisjes van het Prins Kavelhof gaan wonen. Ze kregen 3 kinderen, allemaal jongens, die intussen
ook allemaal met pensioen zĳn. Er zĳn 2 kleinderen en 2
achterkleinkinderen.
Van harte gefeliciteerd!
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WE’RE LOOKING FORWARD
WELCOMING YOU AGAIN ON
OUR RENEWED TERRACE!
lunch, dinner & drinks
take-away & delivery!

OPEN EVERY DAY FROM 12:00 till 22:00
BREDABAAN 131 - 2930 BRASSCHAAT
03 653 56 71 - brasschaat@lucychang.be

www.lucychang.com

Brasschaatse Film,
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Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

17

Het einde van het schooljaar komt eraan !
Verras je juf of meester met een origineel geschenkje!
Een mooie spreuk of groeikaartje,
samen met een buisje gevuld met koffie, thee, chocoladeparels of sweets.
Keuze uit verschillende mogelijkheden én vullingen!
Bestel tijdig op www.kotee.be, info@kotee.be of +32 475 231 230

Dinsdag 8 juni t.e.m. Zaterdag 12 juni
Soep:
- Wortelgembersoep. (€ 3,50/0,5l of € 7/1l)
- Watermeloengazpacho. (€ 4,50/0,5l of € 9/1l)
Salades:
- Caesar salade. (€ 9)
- Wrap met guacumole, ‘zure room’, komkommer, radijs,
tuinkers, rode paprika en geroosterde pijnboompitjes.
(€ 9) (VEGAN)
- Salade met oosterse kippengehaktballetjes, quinoa,
wortel, sojascheuten, groene aspergetips, basilicumdressing en pindanootjes. (€ 13,50)
(Kan opgewarmd worden)
- Tabouleh met geroosterde bloemkool en broccoli,
granaatappelpitjes, groene aspergetips en
geitenkaas. (€ 13,50) (VEGI) (Kan opgewarmd worden)

vanaf
€ 8.00

Warme Gerechten:
- Mediterraans vispannetje met paprika, tomaat, olijven
en waterkerspuree. (€ 15)
- Kalfsblanket met een fris slaatje en
peterselieaardappeltjes. (€ 15)
- Ravioli van aubergine met een saus van gele paprika
en zoete aardappel, met gebakken aubergine, gele
paprika en parmesan. (€ 13,50) (VEGI)

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.


TE KOOP GEVRAAGD:
Heeft u een auto of bestelwagen vanaf bwjr
2010 die u wilt verkopen.
Schade of technische
schade, geen probleem
Neem gerust contact op.
Correcte afhandeling verzekerd.
Carl - Brasschaat
0475 248 997



Building the roofs of tomorrow

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking
Dakterrassen
Groendaken

���� Isolatiewerken
�����������

0478
02
7240
40
0478
02
72
dakwerkendakambacht@gmail.com
info@dakambacht.be
Bethaniëlei
Brasschaat
Bethaniëlei 2222 I| 2930
2930
Brasschaat

Aanleg en onderhoud
van uw tuin, snoeien en
vellen van bomen, graszode. Mol en hondvriendelijk. 0497/284 395



Poetsvrouw zoekt werk,
strijken, huishouden, babysit. Bel 0488 211 829



Te huur: Brassch. Handelspand - 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



Het Gelaat
van
Brasschaat
Misschien is jullie die grote boerderij langs de SintJobsesteenweg al opgevallen. En misschien nog meer
die grote ronde silo die ernaast staat. In de volksmond
wordt die site “de boerderij Vandeweyer” genoemd. Het
complex werd gebouwd in 1924 en is dus bijna honderd jaar oud. Nottebohm heeft er eerst zelf een tijd geboerd. De boerderij was voor die tijd bijzonder modern.
Josephus Ludovicus Vandeweyer, Louis voor de vrienden, kwam er terecht in 1936. De derde zoon van het
gezin trok naar Schaffen. Daar werd Albert Vandeweyer
geboren, gepensioneerd dierenarts in Maria-ter-Heide.
De boerderij kende een hele geschiedenis tot ze in
2001 werd verkocht aan een zekere Vital Bogaerts.
Daarna kwam ze nog even in handen van een boer uit
Wuustwezel tot ze in 2010 kwam leeg te staan.
Een opvallend herkenningspunt is zeker de grote ronde
silo. Daarin werd maïs te drogen gelegd. Tot in de jaren
tachtig was er activiteit in de boerderij. Dan kwam ze
leeg te staan en werd landschapsarchitect Jan Joris 20
jaar geleden de nieuwe eigenaar.
Joris begon hier en daar te renoveren. De locatie werd
al eens gebruikt voor huwelijksfeesten. Nu heeft Philip
Wauters er zijn oog op laten vallen. Wauters is de man
achter het Brasschaatse Winterdorp en de pop-up Nieuwithof in Kasteel Withof. Zoals we van hem gewoon zijn,
heeft hij grote plannen met de boerderij.
In een grote stal wordt een restaurant met open keuken ingericht. Tijdens de EK-wedstrijden van de Rode
Duivels wordt een arrangement aangeboden. Op andere momenten kan er à la carte worden gegeten. Deze
GRILL BARN is geopend van donderdag tot en met zondag. Achter de boerderij is er ruimte voor “glamping”.
Deze vorm van luxueus kamperen raakt steeds meer in
trek. Wauters zal er zes tenten neerpoten waar men met
twee tot vier personen in het groen kan overnachten.
In een andere ruimte is de jonge Brasschatenaar Eli
Verheyen volop bezig met het inrichten van een Escape
Room. Eli is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Hij deed
dit eerder al in het oude gemeentehuis.
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wollaert

TE KOOP

vastgoed

uw woning in goede handen

www.wollaertvastgoed.be

gsm: 0476-940 567

Ik zoek oude beelden
in ivoor, ook oude zakuurwerken, oude Liebig
prenten en schouwgarnituur. Tel. 03/313 84 58

Tuinwerk, schilderen,
loodgieterij.
0497/231 373

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


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

Bekwame tuinman helpt
uw tuin mooi te maken,
ook kleine tuin.
0486/482 666

UIT DE HAND TE KOOP



Zie onze beschikbare woningen op:
De mobiele car cleaning
die naar jou komt... thuis,
kantoor of waar voor u
het beste past. Alle voertuigen worden professioneel, betrouwbaar en
kwalitatief met de hand
gewassen, met passie en
met oog voor detail.
0491 296 546

Aankoop antiek beelden, lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prijsklassen. Tel. 0495/574 852. U
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be

Merksem:
Lambrechtshoekenlaan
glvlrs app. / kantoor
opbrengsteigendom



Garden Solutions
Boomstronken frezen,
onmiddelijke prijsofferte.
www.gardensolutions.be
0475/511 603

www.notarisdeferm.be

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com
Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

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

ramen & deuren

4de

generatie

DAK - GEVEL - ISOLATIE



Zwembad zelf plaatsen,
wij helpen graag!
Tel. 0470/181 178
Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

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


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, isolatie. 0489/717 125

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

toonzaal (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

zelfwerkend patroon - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!
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TE huur

LAATSTE NIEUWBOUWAPPARTEMENT

Schoten – Villerslei 85

Zeer lichtrijk appartement MET garage gelegen op de eerste 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

Te huur: ondergrondse
garage (Veld-) Hofstr. €85,All-Inn. 0495/804 838.

BVBA

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

Toonzaal en werkhuis:

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

gommen, logen.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
Gratis offerte
en plaatsbezoek
info@air-concept.be



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


Zwembad warmtepomp
of zonnepanelen plaatsen
door vakman. Gratis prijsofferte. Tel. 0470/181 178



Te koop: propere golfballen 50 euro voor 100.
Tel. 03/658 10 88

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be

Aannemer KOOPt

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

Beste prijs,
snelle afhandeling!



Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door zandstralen,

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

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

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

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

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

de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

PROFESSIONEEL
zandstralen



Goedkoop afbreken van
uw afsluiting, betonplaten en afvoeren. Gr. off.
0487/715 534

0487/286 430

Brasschaatse Film,

Nr. 23, 9-6-2021

21

Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

G A R A G E V E R KO O P:
13/6 10u-16u Della Faillestraat Brasschaat uniform St. Ludg., speelgoed, kledĳ, allerlei.



Bijles Latijn of Frans:
18 jarige studente Latĳn- Moderne talen geeft
bĳles Latĳn of Frans aan
leerlingen van het eerste
of tweede middelbaar. 15
euro per uur.
sterre.debie@gmail.com
of 0478 508 694

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Ik zoek werk: Poetsen,
babysit, strĳken. Ook op
zat. zond. en ‘s avonds.
Tel. 0465/156 911. Ik
spreek btje Nl en Engels.
Heb goede ref.

Leuke verzorgde man
zoekt spontane vrou
die graag gaat fietsen of
wandelen in goed gezelschap. 0486/482 666



Last van wespen
of hoornaars? Bel
0486/53.30.74 of mail
naar dega-workx@outlook.be. 7 jaar ervaring
met verdelging van wespen etc. 35€/ adres. Max
binnen 48u ter plaatse.
0486 533 074


Hebt u en probleem met
muizen, ratten of mollen.
Ik kom deze bestrijden
0493 122 498


Koopje! E-Bike Batavus
500 euro.
Tel.: 0477/963 005

TUINMAN GEZOCHT
Regio kapellen ervaring in tuinonderhoud
is gewenst plantrekker
/ iemand die niet ligt te
treuzelen, enkele uren
per week gemiddeld
0475 523 523

GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder werk, gronden, ...
UIT DE HAND

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be

One80 Residences

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

Tel. 0475 841 431

Uw droomplek onder de Spaanse
zon? Appartementen, townhouses,
villa’s, volledig gericht naar uw
wensen en uw budget!

Als specialist in deze streek, begeleiden wij u met veel enthousiasme
van bij het prille begin.

Verbluffende uitzichten
op een uitstekende
locatie in Estepona
Vanaf
€ 225.000

www.wollaertvastgoed.be
0476 940.567
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
Apotheek van dienst van 18.30 tot 22 uur:

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

myriam struyven, 65 jaar, Brasschaat

BURGERLIJKE
STAND

plaats gratis een geboorte of
overlijden in de brasschaatse film
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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN
Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, pannen, leien of singels
uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden
en zoveel meer
Al 30 jaar ervaring,
geven prima service en goede kwaliteit
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

O p h a l ing h u isv u i l juni
MAANDAG
7
DINSDAG
8
WOENSDAG 9
DONDERDAG 10
VRIJDAG
11
ZATERDAG 12

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

O p h a l ing h u isv u i l juni
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

14
15
16
17
18
19

RestAfval
rode
straten

GFT

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
Dokter van dienst
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
03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg,
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

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
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Villa-Appartement
ca. 312 m²

Gelegen in parkdomein Royal Oak, nabij centrum
Brasschaat, prachtig villa-app. ±312m² op 1e verd.
Zeer ruime living, moderne keuken met bijkkn,
3 ruime slpk., 2 badk, rondom terrassen, dubb.
garage en berging. In perfecte staat en instapklaar.
EPC 180 Khw/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
O-peil: niet in overstromingsgevoelig gebied

Engel & Völkers Brasschaat • Bredabaan 280 • 2930 Brasschaat • Tel. 03-658 12 00 • brasschaat@engelvoelkers.com • www.engelvoelkers.be

Man zoekt weekendwerk als chauffeur, ook
distributie. 0487/364 879



Schilderw., gypr., lamin.
all, sorten bezet. schilderkl. Gr. off. 0467/327 615



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

Te koop: Classic jonge
oldtimer opel Astra 1996,
25j., 4 deuren, goede
staat, ongeval vrij, mechaniek in orde & rijklaar.
Ook Opel Astra 1996
(motor defect) voor wisselstukken, ideaal voor
doe-het-zelver of verzamelaar. 1850 euro.
0486/245 784

potgrondfabrikant • compost •
molmmest • champignonmest •
boomschors • turf •
stalmest •
zwarte grond •
bigbags • bielzen •
dolomiet • ....

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

Jos Meeussen & Zn


Gebed aan het H. Hart:

Problemen
met uw verwarming,
Problemen
met uwgas
of mazout? Wij geven u een
verwarming,
of
SERVICE
24/24, 7 OPgas
7 en gratis
prijsofferte.
mazout?

Gespecialiseerd
Onderhoud
Wij gevenin: u
een
en herstelling CV gas/stookolie
SERVICE
24/24,
met wettelijk reiniging7enOP 7
en gratis
prijsofferte.
verbrandingsattest.

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

dat het H. Hart van Jezus
aanbeden, gezegend en
geheiligd wordt door heel
de wereld in de eeuwen
der eeuwen, amen. Zeg
dit gebed 6x. p.d. ged. 9
dgn en uw gebeden worden verhoord, zelfs indien
dit onmog. lijkt. Vergeet
niet het H. Hart te danken
met de belofte dit ber. te
public. vr. de bekomen
gunst. Dank. a. H. Hart v. de
bekomen gunst. D.H.



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

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


Schilderwerken binnen
en buiten. 0486/766 847

erkende professionele plaatser van
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OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ houden uw
binnentemperatuur
onder controle.

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

SOLAR
SCREENS


‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
vrĳblĳvende prĳsofferte!
Ook reinigen
en leegmaken
van dakgoten
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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

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

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


7 jaar
garantie

WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW RAMEN
GEMONTEERD

EXTRA
VOORDELEN
VAN ONZE
SOLAR SCREENS
Screens
op zonne-energie
zodat bĳ plaatsing geen
kap- en breekwerken of
elektrische bedrading
vereist zĳn. Ideaal voor
bestaande woningen

■ Screens zĳn kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳk
lichtdoorlatende doeken met doorkĳk naar buiten. Door de revolutionaire
doekspanning zĳn deze doeken steeds strak & extreem windbestending
■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
Een erg groot verschil met gordĳnen
■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳk dag -en zonlicht in
uw woning zonder hinderlĳk te zĳn
■ Screens bieden het ganse jaar voordelen, zowel voor de hitte in de
zomer als voor een laagstaande zon in de winter
■ Screens zorgen voor minder reflectie op uw schermen met
thuiswerken of televisie

WAT DOEN WĲ NOG?
Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing
Veranda’s, lichtstraten,...
Zonwering voor grote oppervlakten

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

RENO SOLAR SCREENS

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Danny Konings: 0497 711 976
Nĳverheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
Paul Van den Eynden: 0488 479 518
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

www.asluc.be

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

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

Warmtepompen

lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Gascondensa�eketels

Verkoop • Service
Onderhoud

Aircondi�oning

