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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.

Eindelijk
Vanaf september 

kan Brasschaat terug 
leren dansen

Bij Marc Spillemaeckers

contact & inschrijving: marc@spillemaeckers.be of 0495/522 917

Alle info: www.spillemaeckers.be

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   |   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

T. 03 633 09 88

‘Back to school ’

Voorwaarden in de winkel

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

@KLEDINGWILAN.BE

Bredabaan 170 | 2930 Brasschaat
ma. 13u - 18u | di. - za. 10u-18u

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat.: 9u30 - 18u

www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

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

Woensdag 8 september is iedereen om 19.30 u. weer wel-
kom in de kapel van de Sint-Jozefkerk voor het maandelĳ ks 
stiltemoment.
Het thema luidt: ‘In goede en slechte tĳ den - verzoen je 
met het leven’
Het zĳ n bizarre tĳ den. Dat zeggen we toch al meer dan een 
jaar. En misschien langer. Geen enkel mensenleven blĳ ft 
gespaard van verdriet en ontgoocheling, ziekte en dood. 
Ook niemand leeft louter en alleen in rozengeur en ma-
neschĳ n. Goed en slecht, positief en negatief komen vaak 
samen voor. En liefst niet als louter tegengestelden. In de 
winter liggen de kiemen voor de lente. In de chaos is Gods 
Geest aanwezig die aan de schepping, en alles wat leeft, 
een nieuwe dynamiek geeft. Je kruis dragen en ten volle 
leven zĳ n onlosmakelĳ k met elkaar verbonden.
Geluk ontstaat niet door het ongeluk weg te vegen. Ons 
verzoenen met het leven is het leven respecteren zoals het 
zich aandient én daarin de glinsteringen blĳ ven zien van 
vertrouwen, hoop en liefde. Verzoenen is elkaar verdragen 
en zo verder dragen. Met vruchten van de Geest in over-
vloed: liefde, blĳ dschap, vrede, vriendelĳ kheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid.

S I N T - J O Z E F P A R O C H I E  D R I E H O E K 

STILTEMOMENT

Beste Klanten, 
Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, heeft ‘Godiva’
besloten haar gamma ingrijpend te veranderen. Het 
assortiment pralines wordt gehalveerd, en er wordt 
voornamelijk ingezet op voorverpakte dozen. Ook zijn 
er enorm veel problemen met kwaliteit en leveringen.
Wij, als kleine detailhandel, vinden dat we op deze ma-
nier niet meer kunnen voldoen aan de wensen van ons 
cliënteel.
Daarom hebben we besloten, na vele maanden en 
heel veel chocolade tastings, in zee te gaan met de 
jonge Antwerpse chocolatier ‘Jitsk’, reeds een vaste 
waarde in Stadsbrouwerij De Koninck.
‘Jitsk’ staat voor traditioneel vakmanschap met een 
innovatieve insteek, alles wordt in huis vervaardigd en 
men vertrekt steeds van een puur onbewerkt product. 
Wij staan dan ook voor de volle 100% achter zijn assor-
timent, en zijn er van overtuigd dat u onze keuze zal 
waarderen en appreciëren.
Een grote verandering dus, maar een enorme stijging in 

naar uitkijken!

for

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 
- Bloemkoolsoep met vadouvankruiden. 

- Gazpacho van spinazie, groene paprika, waterkers 

Salades: 

- Freekehsalade met scampi, mango, komkommer, en 

- Salade met manchego, gegrilde paprika, artisjok, zoe-

- Wrap met gerookte zalm, avocado, zure room, rucola 

Warme Gerechten:
- Pladijs met witte wijnsaus en saffraan, met wortel, 

- Tikka Masala van bloemkool met basmati rijst 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 31 augustus t.e.m. zaterdag 4 augustus

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. 

GEVRAAGD

WINKELBEDIENDE
30 UUR

klantgericht ,flexibel...
Maandag en donderdag gesloten.

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT
Tel: 03.651.80.09

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

0475/48 44 44
info@HandsOnTime.be

Wie helpt mij aan een 
Belgische postzegelca-
talogus 2018-2019. Tel. 
03/651 42 36

Dame zoekt vrijwilli-
ger(s)  om dagel i jks 
ko r t  m e t  h o n d j e  t e 
wandelen (Pr ins  Ka-
velhof ) 03/633 34 00

Vanpotra schilderwerk 
& renovatie. Btw aanwe-
zig. 0465/993 577

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

Te huur extra brede auto-
stnplts  Hofstraat 32. 
€ 120/mnd 0479/381 137.

Te huur: gerenov. app.,  
Bredabn 209 2V, centr. 
Brassch. lift, 2 slpk, kkn, in-
loopdouche, woonk. €750 
euro/mnd. 03/652 17 12

GEVRAAGD
STUDENTEN 

voor weekend 
en weekdagen. 

Bakkerĳ  Van Hunsel
03/645 04 47

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

Problemen met muizen, 
ratten, mollen, enz ik kom 
deze oplossen 
0493 122 498
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Bredabaan 225 - Brasschaat
woe - zat: 10.00 - 18.00
www.combidee.be 24/7
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

Spirit black megapack
SPIRITBLACKMP

ADVIESPRIJS
99

59
RUILCILINDER OOK

VERKRIJGBAAR

Zonder twijfel met plezier
terug naa r schoo l

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 352
  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.

ARGENTA VERZEKERINGEN

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

Bij Argenta doen we meer dan verzekeren.

We staan je bij tot je weer gerust bent.
Ontdek ons aanbod op argenta.be/verzekeren

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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

Te huur mod. gr. app. 
Bredabn 375, 2 slpks, 2 
badk., 2x terras, gr. liv. 
instapklaar. € 890 + €50 
0477/983 275

TUINWERK & SCHILDEREN
0466/464 299

Dan is bridge iets voor jou!

BRIDGE

Een boeiend en rĳ k kaartspel dat vol passie en avontuur 
zit. We starten een cursus, op donderdag 30 september, om 
19h30 in ons bridgelokaal Cepa, Hoogboomsesteenweg 26 
te Kapellen. Hier worden de spelregels uitgelegd, en zullen 
er per thema oefeningsspellen gespeeld worden.
Kostprĳ s 95 euro voor 15 lessen van 2.5u en lesmateriaal incl. 
Kom gerust alleen, we zoeken ter plaatse wel een partner!

Info bĳ  Guy Verstraelen, 
telefonisch op 0476/37.13.11 
of per mail: verstraelen.guy@scarlet.be.

Brasschaatse Bridgeclub kĳ kt er naar uit om jou 
te ontmoeten in deze fantastische wereld!

Speel je graag een spelletje kaart?
Wil je graag nieuwe mensen ontmoeten?

Zoek je een nieuwe uitdaging?
Wil je jouw hersens prikkelen?
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klassiek ballet 

pointes 

jazzdans  

moderne dans 

kleuterdans 

kinderdans 

musical 

urban dance 

hiphop 

zumba

pilates

Ierse dans

Pivolté 
bruist van 

energie

Brasschaat|Schoten

Voor meer informatie:
0496/10 18 17 of info@pivolte.be
www.pivolte.be

Bij Pivolté, gevestigde waarde 
in de wereld van de dans, kun je 
terecht voor een leuke dansles 
op verschillende locaties te 
Brasschaat en Schoten. Onze dy-
namische dansschool staat borg 
voor hoogstaande kwaliteit en een 
intense dansbeleving. 

Onze lessen zijn toegankelijk voor 
alle leeftijden (vanaf 3 jaar) en 
worden georganiseerd op ver-
schillende dansniveaus per leef-
tijdsgroep. Je kunt tijdens elke les 
rekenen op individuele aandacht 
van onze professioneel opgeleide 
en ervaren danspedagogen.

Dansers met talent kunnen auditie 
doen voor de demogroepen die 
optredens verzorgen en deelne-
men aan wedstrijden.

We verwelkomen je graag in één 
van onze danslessen en zijn ervan 
overtuigd dat ook jij jouw draai 
vindt in onze dansschool. 

 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

€ 10 KORTING! 
bij vermelding van 2021

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

Beeld: Eva Ohanyan

www.academie-noord.be    academie_noord    academienoord

INSCHRIJVINGEN nog tot 30 september
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BESTEL UW TICKETS ONLINE

Opgelet: Antwerp Concours werkt met het .
Voor meer info & tickets: www.antwerpconcours.be

2021 Special Prewar Exposition 
presenting 1920-1940 Sports, Luxury & Style

+ 8 classes including 70yrs Lancia Aurelia,
Ferrari by Pininfarina, Porsche Speedsters 

& Spiders, GT Racing 1960-1969

16de Antwerp Concours d’Elegance 
- Great cars, great scenery -

Zondag 5 september
Kasteel Belvédère 
Broekstraat 13 - Wijnegem

BESTEL UW TICKETS ONLINE

- Great cars, great scenery -
ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Ik zoek werk. poetsen & 
strĳ ken. Goede ref. en erv. 
NL-talig. 0488/292 379

Tuinwerken, 
snel proper, kwaliteit 

0492/441 080 Luc

SCHILDERWERKEN bin-
nen & buiten, veel erv. en 
goede ref. 0487/740 335

Gezocht: vakman voor 
snoeien v. jonge fruitbo-
men in volkstuintjes van 
Brass. Afspraak 
0479/308 805

Gratis opruimen van 
inboedels bel vrĳ blĳ vend 
0478 536 719
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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!

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 

VDV Luchthavenvervoer

Bij afgifte
van deze bon    

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
Zakenkantoor Magerman bvba

Kies voor
een flexibele job 
als huishoudhulp 
bij IN-Z
Ben jij graag in de weer met huishoudelijke 
taken zoals schoonmaken en strijken? Hou je 
van een job met veel afwisseling? Zet je talen-
ten dan in als huishoudhulp bij sociale onder-
neming IN-Z.

Als huishoudhulp bij IN-Z geniet je van een 
waardevolle job, met veel voldoening. Dit onder 
meer dankzij de warme band die je al snel met 
je klanten én je begeleider opbouwt.

De job die altijd interessant blijft

Ga jij binnenkort als huishoudhulp bij IN-Z aan 
de slag? Dan kies je zelf hoe je dag eruitziet.
In elk geval kan je voortdurend afwisselen 
tussen taken die jou ongetwijfeld liggen: 
koken, wassen, schoonmaken, strijken, bood-
schappen doen, …

bediendencontract

bijkomende opleidingen

flexibele planning

doorgroeimogelijkheden

veel afwisseling

1

2

3

4

5

redenen om te solliciteren
als huishoudhulp

Grijp deze kans! Solliciteer snel via
www.in-z.be/nl/jobs
of bel ons op het
gratis nummer 0800 55 024

Snoeiwerk, tuinonder-
houd, gazon aanleggen. 
Btw aanw. 0465/993 577

Alle terrasreparaties
Uitslĳ pen slechte voegen 
van terrassen en terug 
opvoegen. Vervangen 
van kapotte tegels. Ver-
vangen putdeksels, enz. 
Gratis offerte 0491 883 597

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren, in-
dien u uw wagen wenst te 
verkopen. *Snelle en cor-
recte afhandeling *Ook 
met schade of zonder 
keuring *Contante beta-
ling *Steeds bereikbaar. 
T. 0476 345 800

Schilderwerken
Gratis bestek, kwaliteit

snel, proper, Luc
0492/441 080

Goedk. afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoe-
ren. Gr. off. 0487/715 534
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We zorgen voor een mooi pakket, verpakt in een individu-
ele doos en met alle hygiëne maatregelen in acht genomen. 
Bestel uw ontbĳ t vanaf 6 september via onze website:
www.casacallenta.be of sms/whatsapp 0497 327 127.
Betaal uw bestelling op naam van Casa Callenta - BE95 9730 
6816 4358 - met vermelding: ontbĳ tactie + naam. 
Kom zondag 17 oktober je ontbĳ t afhalen tussen 8u30 en 
11u, Zwembadweg 5, Brasschaat. Geef ons een adres en we 
komen in Brasschaat, Schoten, Kapellen en Ekeren het pakket 
tussen 9u en 11 u met plezier aan de deur afzetten. 
Misschien verras je graag iemand of trek je het Park van Bras-
schaat in en ga je picknicken. Het kan allemaal! 
Casa Callenta organiseert ontmoetingsmomenten voor men-
sen met kanker en hun omgeving. Met deze steun vergoe-
den wĳ  onze werkingskosten.

CASA CALLENTA
VERWENT JULLIE MET EEN ONTBIJT

ZONDAG 17 OKTOBER 2021

Verzorgd kinderontbĳ t met verrassing: € 7,50
Verzorgd volwassenontbĳ t: € 12,50
Fles cava 20 cl: € 5 - Fles cava 75 cl: € 10

De zee proeven in hartje Brasschaat?

Viswinkel Jean sur Mer The Shop is een ware beleving!
Naast verse vis, schaal-, schelpdieren en bereide gerechten kan je 
in ons horecagedeelte genieten van onder meer onze befaamde 

plateau fruits de mer, oesters, kibbeling en 
garnaalkroketjes. Je vindt viswinkel Jean sur Mer The Shop 

in beleefcentrum Patio Donk in Brasschaat. 
We zĳ n open van woensdag tot en met zondag.

steunt startende handelaars

mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL
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TAI-CHI - Femma Kaart in de bovenzaal van de Eekhoorn, 
Hoge Kaart 80. Inkom achterkant. We maken ons soepel 
en we wekken energie op. Nieuwkomers kunnen gewoon 
langskomen en mee starten met deze nieuwe reeks.  
Telkens om 20 uur: 7,14,21 september-5,12,19,26 oktober. 
€3 per aanwezigheid. 

TAI-CHI FEMMA KAART

Mater Dei MTH zoekt voor de twee campussen: 
della Faillestraat 16 / Ploegsebaan 76

SPEELPLAATSBEGELEIDERS 
12u30 tot 13u30

STUDIEBEGELEIDERS 
15u30 tot 16u30

Onze familiale basisschool is op zoek naar enthousiaste en 
kindgerichte begeleiders voor de kinderen van onze school. 

Ben je iemand die vlot omgaat met kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar 
en kan je een evenwicht vinden tussen duidelĳ kheid, 

openheid en kindvriendelĳ kheid? 
Dan ben jĳ  misschien de persoon die ons team kan komen versterken.

De school voorziet een vrĳ willigersvergoeding en 
fi jne ondersteuning van het volledige team.

Mater Dei MTH
vzw OZCS Noord-Kempen
della Faillestraat 16 - Ploegsebaan 76 - 2930 Brasschaat

Neem met ons contact op indien u interesse heeft:

 Het uurtje turnen voor 50-plussers gaat 
 terug van start op maandagen van 19.00u 
 – 20.00u in de turnhal Het Heiken. 
 Ook jongere volwassenen zijn welkom.
 Eens proberen? 
 De eerste les is een gratis.

 Ook de G-gym gaat terug van start, maar
 vanaf nu op dinsdagen van 19.15u-20.15u 
 in de turnhal Het Heiken.

Wij wensen alle leden en toekomstige leden 

Alle verdere info is te vinden op

 WWW.GYM-HAROP.BE

Het honderd jarig bestaan van de wielerkoers ‘Acht van 
Brasschaat’ wordt gevierd. Via verschillende acties wil men 
een breed doelpubliek bereiken om dit stukje cultuur in de 
kĳ ker te zetten. Er staat reeds een tentoonstelling in het ge-
meentehuis en aan de fi etsenstalling op het Dr. Roosens-
plein. Maar ook winkels zullen deelnemen. Verschillende 
winkels op en rond de Bredabaan zullen historische affi -
ches ophangen als winkeldecoratie of in hun etalage.  Van 
september tot oktober zullen de affi ches te zien zĳ n.

TENTOONSTELLING 100 JAAR 8 VAN BRASSCHAAT

Nog steeds 
leuke geschenkmanden 

verkrijgbaar. st
eu

nt
 s

ta
rte

nd
e 

ha
nd

el
aa

rs

We are seeking an expe-
rienced cleaning lady. 
2 days a week, location 5 
minutes from Brasschaat. 
Must have minimum 10 
years of experience. 
Mail to 
cccm720@gmail.com

Gezocht te Braschaat: 
Lieve dame met ervaring 
en bĳ  voorkeur referen-
ties, voor 2 maal per week 
4 tot 5 uur, ons gezin te 
helpen met strĳ k, was en 
beetje huishouden. Tel 
na 19u +31 611 068 243

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

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

0475/511 603
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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!

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

Op zoek naar een sprookjesachtig 
verjaardagsfeestje of een unieke schooluitstap 
voor kinderen van 4 tot 7 jaar?
Ontdek het Sprookjespad, een magische wandeling vol verhaaltjes, 
liedjes en spelletjes doorheen parkdomein De Mik.

Meer info 
of inschrijven? 

Deze wandeling is coronaproof.

Minstens 3 weken op voorhand reserveren
www.brasschaat.be/sprookjespad

Samen met een gids vertrekken 
de kinderen aan de kinderboerderij 

en gaan ze op stap door het bos om 
te eindigen in de prachtige Torenpoort.

AANKOOP ALLE 
AUTO’S & MOTOREN
Benzine, diesel alle 
jaartallen. Vlotte en 
correcte afhande-
ling bĳ u ter plaat-

sen of bĳ ons te 
Brasschaat. Oude of 
nieuwe wagens met 
of zonder keuring. 

Vader  0475/259 740
 & Zoon 

0478/601 515

OPRITTEN, TERRASSEN, 
natuursteen en beton-
stenen. voor een gratis 
offerte bel. 
GSM 0493/651 522

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

EN NOG ZOVEEL MEER:
cultuurcentrum@braschaat.be

www.cultuurcentrumbrasschaat.be
03 650 03 40

@ccbrasschaat

Ons adres: Sportzaal Mater Dei Centrum, 
Van Hemelrijcklei, Brasschaat

Alle info, foto’s en zoveel meer ... www.nataraja.be

03 651 64 82 - - - 0475 38 62 38 - - - 0473 42 35 91

!!! GRATIS PROEFLESSEN !!!

KLEUTERS, KINDEREN, JEUGD & VOLWASSENEN

JAZZDANS - HIP-HOP - MODERNE DANS - BODY-FITNESS

DANSEN BIJ NATARAJA
                     BRASSCHAAT

www.wollaertvastgoed.be
0476 940.567

Malaga, Costa Del Sol 
Prachtig perceel 

bouwgrond op 874m² 
met fenomenaal zicht op 

de stad Malaga. 
Wij werken samen met 

architect Gie Wollaert van 
Aplus villa’s in Malaga.

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

Opruiming van u wo-
ning appartement ma-
gazĳ n. Opkopen inboe-
dels schilderijen verza-
melingen. Beste prĳ zen 
vd streek. 0491 758 399 
vrĳ blĳ vend Tom.

Bent u op zoek naar 
poetshulp  met dien-
stencheques! Bel “eentje 
meer vzw” 0488/408 720, 
geen wachtlĳ st

Ik zoek werk: tuin, bezet-
ten, tegelen, schilderen. 
0470/975 891

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

Inboedels opruimen 
van kelder tot zolder enz. 
0498 519 498

Bĳ les wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466. sept. -50%

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

App. te huur: Bredabaan, 
2 slk, garage. 1e verd., lift. 
€995 03/651 91 07

Te koop: machines en 
gereedschap voor bouw-
vakkers. 0486/503 194

Alle opruimingswerken
Ophalen en afvoeren van 
allerhande afval. Leeg-
maken van uw woning, 
garage, magazĳ n, enz. VB: 
afvoer van oude inboedels, 
huisraad, achtergebleven 
afval na werken, enz. Voor 
inlichtingen en gratis offer-
te 0492  543 007
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Een goede nachtrust  
begint in Brasschaat
Met duurzaam design van Auping. 

Bezoek de vernieuwde store!
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Deze wandeling, onder leiding van een natuurgids, duurt 2 
à 3 uur. Inschrĳ ven is niet nodig, deelname is gratis en ie-
dereen is welkom!    
Za. 11 september, Grenspark: Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide. Start: 14u, infobord Korte Heuvelstraat, 
2920 Kalmthout
Thema: Boeiende biotopen rond de uitkĳ ktoren.
Gids: Dirk Verbist

NAREKA WANDELING

Johan Kalifa Bals 
op de nieuwe kiosk van DC Maria-ter-Heide

Omwille van de recente versoepelingen komen ook de 
activiteiten van de Dienstencentra terug op gang. Zo kon 
je op dinsdag 24 augustus vertrekken aan een Diensten-
centrum naar keuze voor een fi etstocht met picknick. Om 
deze gezellige tocht af te sluiten kon iedereen (ook niet 
deelnemers) genieten van een schitterend openlucht op-
treden van Johan Kalifa in de prachtig gerestaureerde 
kiosk in de tuin van het Dienstencentrum Maria-ter-Heide-
Hove. Anderhalf uur lang bracht Johan Kalifa Bals niets dan 
Nederlandstalige meesterwerken van grote namen zoals 
Louis Neefs, Will Tura, Johnny White, Stef Bos, Paul van 
Vliet en nog vele anderen. Een super geslaagde zonnige 
muzikale namiddag. Uiteraard mocht zĳ n eigen kersverse 
single "Voor Mekaar" niet ontbreken. Bĳ  dit nummer hoort 
ook een leuke videoclip met medewerking van dansers van 
Dansschool Pivolté uit Brasschaat. Op en top Brasschaats 
talent. In augustus organiseerde Johan Kalifa trouwens 
nog een musicalstage met enkele acteurs uit de reeks "De 
Buurtpolitie". Gedurende 1 week konden jongeren tussen 
8 en 18 jaar aan de slag in de disciplines zang, dans en 
theater. Een succes want niet minder dan 36 deelnemers 
waagden de eerste stappen onder begeleiding van o.a. 
professionele pianisten. Dit wordt zeker vervolgd.

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

functie: Als deskundige patrimonium sta je in voor de opmaak van aanbestedingsdossiers, 
de beoordeling van de prijzen, het advies tot de gunning van de opdracht en de voorbereiding 
en de (werf) opvolging van projecten. Dit zijn projecten uitgevoerd door derden in de vak- 
gebieden nieuwbouw, renovatie, restauratie, grote herstellingen aan gebouwen of techni-
sche installaties.

profiel: Je beschikt over 3 jaar relevante bouwkundige ervaring of je bent houder van een 
bachelor diploma in bouwkunde.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend 
bestuur met respect voor de work life balans? Heb je sterke technische talenten? Ben je 
gepassioneerd door alles wat met gebouwen te maken heeft en werk je graag projectmatig?  

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

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft,  
organiseert volgende aanwerving (m/v):

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 10 september 2021. Bezorg ons naast je cv, 
een motivatiebrief, kopie van je diploma, kopie van je rijbewijs en een recent uittreksel uit 
het strafregister (max 3 maanden oud). 

DESKUNDIGE 
PATRIMONIUM
(GEBOUWEN) 
• Niveau B1-B3
• Contractueel 
• Voltijds
• Bepaalde duur - 2 jaar

7 september 2021
18 uur

Hemelakkers - Bredabaan
Brasschaat

Op 7 september a.s. is het zover... De derde 
editie van de Sportoase N8 van Brasschaat 
vindt terug plaats in het centrum van Bras-
schaat. Het zal een feesteditie worden want 
we vieren...

100 JAAR 8 VAN BRASSCHAAT.
We vieren deze editie met een tentoonstelling, 
feestelĳ k VIP diner en tal van verrassingen...

PROGRAMMA
14.00u Scholen van Brasschaat
16.00u Gentlemen race recreanten
17.00u Start VIP-event
18.00u Start 100e editie 8 van Brasschaat
21.00u Prĳ suitreiking
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De laatste tĳ d krĳ gt de politie regelmatig melding van on-
gewenste telefoonoproepen. Het gaat dan vooral over op-
roepen waarbĳ  niemand iets zegt wanneer er opgenomen 
wordt.
Hier enkele websites met meer informatie over onge-
wenste telefoonoproepen:
www.vlaanderen.be/consumentenzaken/ongewenste-
telefoonoproepen
https://www2.telenet.be/nl/business/
klantenservice/wat-te-doen-tegen-
ongewenste-oproepen/
https://www.proximus.be/
support/nl/id_sfaqr_unwanted_
calls_or_sms/particulieren/
support/telefonie/voicemail-
en-oproepbeheer/
oproepbeheer/
ongewenste-oproepen-
of-sms-en.html

Alle tekens, streepjes en punten intikken

Last van ongwenste telefoonoproepen?

Een zogezegde medewerker van een bank belt je op. Ze 
maken melding dat je bankkaart is gebruikt door cyber-
criminelen. Ze vragen je om je bankkaart door te knippen. 
Vervolgens komen ze de doorgeknipte bankkaart bĳ  je 
thuis halen en vragen je code. Vanaf dan is het een koud 
kunstje om je bankrekening leeg te plunderen.
Tips:

 hoekje) aan de voorzĳ de.
Ondanks alles toch slachtoffer geworden?

 doen wanneer je het slachtoffer bent van diefstal.

 gelĳ k aangifte bĳ  de lokale politie.

 keer de kaart. Meer info op docstop.be

 ge noodnummer dat je in heel Europa gratis kan bellen.

Voorkom  bankkaartfraude!

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

www.uitvaartzorg-delelie.be

VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u 

Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

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

Vakantietaak wiskun-
de? Kennis over enkele 
onderdelen nog wat bĳ -
werken, Erv. lerares wil 
je graag helpen (1e + 2e 
gr.). Gsm 0499/275 918

Alle kleine en grote dak-
werken. Pannen, roofi ng, 
goten, herschilderen of 
coaten. Zelfwerkend gra-
tis prĳ sopgave 
0491 758 399

Goedk. leegruimen van 
uw tuin, planten, hagen, 
enz. Gr. off. 0487/715 534



Maak kennis met meer dan 30 sport-, senioren- en jeugdverenigingen, 
en geniet van een drankje op ons gezellig terras!

VERENIGINGENDAG

5 SEPTEMBER 2021
13:00 - 18:00 | HEMELWEIDE (GEMEENTEPARK)

Kom te voet 

of met de fi ets! 

We voorzien veel 

fi etsstalling.

Dompel je onder in het 
Brasschaatse vrĳ etĳ dsaanbod 

Een dopper voor ieder kind!
zolang de voorraad strekt
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parkbodeactueel

Maak kennis met  
het erfgoed van Brasschaat 

Tijdens de Open Monumentendag op 
zondag 12 september verwelkomen 
vele Vlaamse monumenten je graag! 
Fietstochten, wandelingen, tentoon-
stellingen, fotozoektochten … staan 
speciaal voor jou op het programma. 

In Brasschaat kan je gratis een bezoek brengen 
aan mini-museum Den Toren of de site Gunfire. 
Ga op wandel in Mariaburg via een nieuwe 
erfgoedroute, luister naar de verhalen over de 
geschiedenis van het park of breng een bezoek 
aan de Mickhoeve. 

Het volledige programma, ook het 
Brasschaatse, vind je op 
openmonumentendag.be/evenementen.

Ga jij op 12 september op ontdekking? 
Laat het ons weten via sociale media met de 
tag @2930Brasschaat.

In Brasschaat kan je gratis een bezoek 
brengen aan mini-museum Den Toren of 
de site Gunfire. 
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

In Mariaburg woont Theo Reynaerts. Die naam zegt 
u misschien niet zo veel, maar Theo is als onbekende 
Brasschatenaar toch een zeer speciale kunstenaar. 
De man is containerhersteller van beroep, maar be-
gon in zĳ n vrĳ e tĳ d met het creëren van kunstwerken 
uit recyclagemateriaal. Zo gebruikt Theo ĳ zerdraad, 
textiel, bronspoeder en textielverharder. Het resul-
taat is telkens een fi guratief werk met een verhaal.
Theo kende een aantal jaren geleden een moeilĳ ke 
periode en door het creatief bezig zĳ n kwam hĳ  tot 
rust.
“Ik was vroeger al zeer creatief en dat is zo geble-
ven. Op een bepaald ogenblik kwam ik in aanraking 
met COVID-19. Zowel mĳ n vrouw als ikzelf raakten 
besmet. Gelukkig werden we er niet echt ziek van, 
maar het stemde me toch tot nadenken. Het virus 
inspireerde me tot het maken van een kunstwerk. 
Centraal maakte ik het virus en plaatste daarrond 
drie soldaten die tegen dat virus vechten. Die sol-
daten symboliseren voor mĳ  de mensen uit de zorg. 
Zĳ  zĳ n de echte helden van deze tĳ d. Na een oorlog 
worden er monumenten gemaakt voor de helden, 
wel dit is mĳ n monument. Ik gaf mĳ n werk de naam 
“The Battle for Life”, legt Theo uit.
De man schenkt zĳ n werk aan De Mik waar mensen 
revalideren, onder meer van een Covid-19-besmet-
ting. “Ik hoop dat de boodschap zich zo snel ver-
spreidt als het virus dat deed. Dit virus was in staat 
onze samenleving te ontwrichten, we mogen daar 
niet te lichtzinnig mee omspringen”, zegt de 56-ja-
rige Theo.
De Mariaburger schuimt rommelmarkten af waar 
hĳ  op zoek gaat naar spullen om te gebruiken. De 
dingen die hĳ  er vindt, geeft hĳ  dan een nieuwe di-
mensie. 
Wie het werk van Theo wil bekĳ ken, kan dat van 3 
tot 10 oktober in het Kasteel Ravenhof in Stabroek. 
Reynaert is hiermee niet aan zĳ n proefstuk toe. In het 
verleden nam hĳ  ook al deel aan groepstentoonstel-
lingen. Theo zou in de toekomst graag gaan teke-
nen en schilderen en zal daar de nodige lessen voor 
volgen.

Donderdag 16 september
Intro en alles over beeldcompo-
sitie.   Waarom plaatsen we dat 
best daar?
Donderdag 23 september
Basisinstellingen van de came-
ra.  Creatief fotograferen in de 
half automatische instellingen.
+ smartphone.
Donderdag 30 september
Mensen voor de camera.  Kin-
deren, volwassenen, ouderen, 
bekenden en vreemden.
Hoe pak je dit aan?  Waarop te 
letten?
Donderdag 7 oktober
Verschillende lichtmeetmethode 
in de camera + smatphone.
Deels theorie, deels praktijk.
Donderdag 14 oktober
Over plantjes en diertjes.  Veraf 
en kortbij.  Welke hulpmiddelen 
kan je hiervoor gebruiken
en hoe pak je dit aan.  Hoe wer-
ken echte natuurfotografen.

Donderdag 21 oktober
Het instellen van de juiste wit-
balans.  Deels theorie en deels 
praktijk.
Donderdag 28 oktober

Donderdag 18 november
Moeilijke onderwerpen voor de 
lens zoals bliksem, vuurwerk en 

Deels theorie, deels praktijk.  
LET OP!  Deze les gaat door 
vanaf 19u.
Donderdag 25 november
Verbeteren van uw foto’s, op-
slaan en beheren.  Wat kan je 
allemaal doen met uw digitale
Bestanden?
Donderdag 2 december
Overzicht van de cursus  en een 
blik naar multimedia (maken 
van digitale shows)

PRAKTISCH
Alle lessen gaan door in het lokaal van de Kalmthoutse fotokring 
vzw gelegen op de zolder van de gem. basisschool Kadrie, Drie-
hoekstraat 41 te Kalmthout. Deelname 99€.
Inschrijven kan bij swa.van.oevelen@skynet.be / 0497/13 33 25.  
Het cursusgeld kan overgeschreven worden op rek. nr. IBAN 
BE47 0010 2838 2680   BIC GEBABEBB

Zie ook www.kalmthoutsefotokring.com

KALMTHOUTSE FOTOKRING VZW

PROGRAMMA

RABC Wielertoeristen organiseert

CYCLO LUDO PEETERS
Op zaterdag 11 september organiseert RABC Wielertoeris-
ten de Cyclo Ludo Peeters, een rit voor wielertoeristen. Start 
en aankomst zĳ n voorzien in het GIB, Door Verstraetelei 50. 
Er zĳ n 3 verschillende afstanden voorzien, namelĳ k: 65 km, 
90 km en 150 km. Inschrĳ ven kan ter plaatse van 7u30 tot 
10u voor de 90 km en de 150 km. Inschrĳ ven voor de 65 km 
kan van 7u30 tot 13u. De inschrĳ vingsprĳ zen zĳ n minimaal 
€ 5 en maximaal € 10 voor de langste afstand. 
Voor de rit van 150 km worden 2 begeleide groepsstarten 
voorzien, om 8u en 9u. Deze groepen zullen rĳ den aan een 
gemiddelde van 30 km/h. Je kan nu reeds online inschrĳ ven 
via www.rabcbrasschaat.be . Voor deelname aan de groeps-
starten is vooraf inschrĳ ven aangeraden vermits er maxi-
maal 50 personen per groep kunnen deelnemen. Individu-
eel starten is vanzelfsprekend toegelaten. De organisatie 
zal plaatsvinden onder de geldende corona maatregelen.

MEISJES GEVRAAGD
Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. 
www.goldcompany.be

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentĳ dlei 15 MtH

Snoeien en vellen van 
bomen met hoogtewer-
ker of klimwerk op moei-
lĳ k bereikbare plaatsen. 
Verwijderen van hagen 
en afvoeren afval 
0491 758 399

Kapster aan huis nodig? 
0497 736 371

SCHILDERWERKEN 
“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

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



ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OMGEVING
Voltijds (38/38) – Contractueel – Onbepaalde duur – Niveau C1-C3

Wat houdt de functie juist in?
We zoeken een gemotiveerde medewerker die ons team van de dienst omgeving komt versterken!
Hij/zij staat in voor de administratieve opvolging en afhandeling van de dossiers van de dienst omgeving
inzake het bouwen van een woning, het uitbaten van een bedrijf, het kappen van een boom, het behandelen van overtredingsdossiers,…

Wie komt in aanmerking?
Je bent een administratieve duizendpoot die interesse toont in de wereld van omgevingsvergunningen.
Je beschikt over een diploma van het hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig .
Je bent houder van een rijbewijs B of behaalt dit binnen de twee jaar na indiensttreding.

Interesse in deze boeiende uitdaging?
Kom jij ons team versterken? Solliciteren kan door je brief, cv, een uittreksel uit het strafregister, een 
kopie van je rijbewijs én een kopie van je diploma te bezorgen aan de personeelsdienst:
personeel@wuustwezel.be en dit uiterlijk 10 september 2021.

Selectieproeven
Het schriftelijk gedeelte vindt plaats op dinsdagavond 14 september 2021.
Het mondeling gedeelte zal doorgaan op dinsdag 21 september 2021 (overdag).

LOKAAL BESTUUR WUUSTWEZEL 
WERFT AAN!

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER – SOCIALE DIENST
Deeltijds (70%) – Contractueel - Onbepaalde duur - Niveau C1-C3

Wat houdt de functie juist in?
Als administratief medewerker van de sociale dienst ondersteun je – vanuit een  – de (hoofd) maatschappelijk werker(s) bij 

op te volgen, te controleren en te corrigeren waar nodig.
Wie komt in aanmerking?
Ben jij een nauwkeurige cijferknobbel die steeds de puntjes op de i zet en quasi foutloos te werk gaat?

door inspecties of auditcontroles? Dan is deze functie helemaal iets voor jou!

van een diploma hoger secundair onderwijs.

Interesse in deze boeiende uitdaging?
Kom jij ons team versterken? Solliciteren kan door je brief, cv, een uittreksel uit het strafregister én een 

kopie van je diploma te bezorgen aan de personeelsdienst: personeel@wuustwezel.be en dit uiterlijk op 15 september 2021.
Preselectie
Voorafgaand aan de selectieproeven wordt er een preselectie gehouden (thuisopdracht op 16 september 2021).
De 10 best gerangschikte kandidaten die minimum 50% behalen op de preselectie worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie.
Selectieproeven
De selectieproeven vinden plaats op maandagavond 20 september 2021 (schriftelijk)
en op woensdag (overdag) 29 september 2021 (mondeling).

Wat bieden wij jou aan?

bepalen.
Wervingsreserve

Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen voor 
een duurtijd van 3 jaar.

Meer info:

op www.wuustwezel.be of te bekomen op de personeelsdienst via personeel@wuustwezel.be
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OPENHUIZENDAG
9 OKTOBER

Antwerpen I Brasschaat I Deurne I Ekeren I Geel I Heist-o/d-Berg I Herentals I Lier I Malle I Mechelen I Mortsel I Turnhout I Waasland

meer dan 250 deelnemende panden in de provincie  
 Antwerpen en het Waasland

begeleide bezoeken
meer visibiliteit voor elke verkoper 

Geef uw eigendom nog meer kans tot verkoop en neem deel  
aan onze openhuizendag op 9 oktober. Bel 0800 292 23 of 

mail naar info@heylenvastgoed.be voor een afspraak.
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organiseert op zondag 3 /10/2021 een 2-handsbeurs voor 
baby-spullen,kinderkleding en speelgoed.
WAAR: GILO Kaart
INKOM: Leeuwenstraat 50 en Schoolstraat 4
Iedereen welkom tussen 14 en 16 uur.
INFO standhouders op http:// brasschaat.gezinsbond.be

G E Z I N S B O N D  B R A S S C H A A T

TWEEDEHANDSBEURS

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

4

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

- 

 

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
Schoten – Kruiningenstraat 12: Gunstig gelegen 
- te renoveren gelijkvloers appartement met inkom, 

keuken, veranda, tuin, garage en gemeenschappelijke 

D&D Interieurs
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

voor al uw 
binnen- en buitenschil-
derwerk, elektr., sani-
tair, behang, laminaat. 
0474/277 231

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Dat is waar we met onze 
TIENERYOGA naartoe 
werken. Voor meer info: 
B-yoga.be of bel gerust 
0468 349 700

 4p met zeezicht 
en garage te huur €60/n: 
ruim terras, elektr. vuur, 
oven, microgolf, senseo, 
slaaphoek 2pbed, zetel-
bed, WIFI, 200m van win-
kelstr. Gsm 0486 361 995

man en stukadoor. Ik kan 
je tuin mooi maken of 
klusjes voor je doen. 
0467 718 697
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Iedere woensdag open van 8 tot 18 uur (andere dagen op afspraak)

Helleven 8 Unit O - 2920 Kalmthout - Bosduin - 0496 690 000

Alle materialen, toebehoren en producten voor zwembaden

OPENING
SHOWROOM
te Kalmthout

op 5 min.
van 

Brasschaat

€ 10
K O R T I N G

Geldig bĳ  aankoop van min. € 70 - Enkel op producten - Geldig tot en met 30 september 2021

Brandweerzone Rand
paraat in nieuwe brandweerkazerne

Met de uitbreiding 
en verbouwing van 
de brandweerkazerne 
koos het gemeente-
bestuur Brasschaat 
voor een moderni-
sering die aan alle 
noden voldoet. “We 
hebben ten tijde van 
de brandweerfusie tot 
Zone Rand niet geko-
zen voor een investe-
ringsstop, maar zijn 
voluit gegaan voor 
een grotere, prak-
tische en efficiënte

brandweerkazerne”, legt schepen van patrimonium, Goele Fonteyn (N-VA), uit.
De capaciteit van de voertuigenhal werd verdubbeld. Op de nieuwe voer-
tuigenhal kwamen nieuwe kantoren, een vergaderzaal, een leslokaal en een 
ontmoetingsruimte. Verder voerde men optimalisaties uit binnen de be-
staande administratieve gebouwen om volledig in orde te zijn qua veiligheid 
en toegankelijkheid . En tot slot kwamen er rondom dit uitgebreide complex 
nieuwe bestrating, nieuwe aanplantingen en omheiningen. 
Brandweer en gemeente besteedden ook veel aandacht aan duurzaamheid: 
op het dak liggen zonnepanelen. Er zijn warmteboilers geïnstalleerd en ook 
2 grote waterputten zodat aan waterrecuperatie wordt gedaan.
De werken namen 
ongeveer 2 jaar in 
beslag. Het kosten-
plaatje van de ka-
zerne bedroeg on-
geveer 2.7 miljoen. 
Daarbij kwamen nog 
de omgevingswerken 
voor € 890.000.

Foto: ontmoetings-
ruimte + leslokaal 
voor de brandweer.
Vlnr: Wim Van Hecke, 
Goele Fonteyn, Dries 
Oeyen 
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WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

GSM: 0476-940 567

UW WONING IN GOEDE HANDEN

WOLLAERT
VASTGOED

Brasschaat:
ZWEMDOKLEI. Instapklare 

woning met grote tuin 
in hartje Mariaburg 

TE KOOP

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in 

eigen beheer

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...
BESTE PRIJS,

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

Er is niets zo gezellig als samen koken en tafelen. We ge-
ven je twee kansen om aan deze workshop deel te nemen, 
namelĳ k op dinsdag 21 september of op donderdag 23 
september telkens vanaf 19.30u stipt in het Drieheem. 
We bereiden 10 verschillende kleine gerechtjes uit alle 
hoeken van de wereld. We braden, stomen, bakken en gril-
len en we leren nieuwe producten, smaken en recepten 
kennen. Je gaat naar huis met een volle buik, een recep-
tenbundel en veel goesting om op je volgende feestje iets 
speciaals te maken.  All-in voor 15 euro pp. (12 deelnemers 
per avond)
Verplicht inschrĳ ven: voor 14 september 2021, met opga-
ve van naam, de gekozen datum en het aantal personen,  
bĳ  Vic De Schepper  (vicdeschepper@telenet.be of 03 651 
99 31). 
Je stort, na bevestiging door Vic, 15 euro per persoon op 
het rekeningnummer van KWB St Jozef Driehoek  BE92 
7895 5101 8723  met de vermelding van je naam, de da-
tum en het aantal personen. In het kader van “Hooggeëerd 
Publiek”, de heropstart van het culturele leven in Bras-
schaat,  kan je deelnemen zonder KWB-lid te zĳ n.

OPEN KWB-KOOKAVOND:  STREETFOOD EN 
TAPAS – REIS ROND DE WERELD

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

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

Te koop: Hogedrukreini-
ger Kranzl, volledig uitge-
rust. Tel. 0486/ 503 194

Ophaling stort plastiek 
hout steenpuin etc gratis 
vrĳ blĳ vend offerte kleine 
en grote hoeveelheden 
0491 758 399

CALPE TE HUUR:Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedĳ k, 
gr. terr. zeezicht, zonkant, 
Tv Vl., gratis wifi, foto’s, 
alle comfort. 03/326 13 87

Te huur garage Maria-
burg. 0473/920 028

Te huur appartement 1e 
verdiep Pastorĳ straat 20 
Brasschaat, 2 slpk.-gara-
ge. Onmd vrĳ  € 750 tel 
.0470 313 126

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

Verlichting van meube-
len, ambachtelijk. Tel. 
014/71 84 80. Zie www.
renovatiemeubelen.be

Uurwerkbatterĳ tjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
& C . Bredabaan 246, 
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be
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I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

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

Zoek & De Reizigers
zijn levend en wel!

Wĳ  vervangen corona weer door de goeie ouwe planken-
koorts. Tĳ dens de Brasschaatse cultuurweek verwelkomen 
deze onbesmette snaken het 'Hooggeëerd publiek' op twee 
plaatsen.  
Vrĳ dag 1 oktober in theater Hemelhoeve aan de Azalealaan 
1 te Brasschaat. De voorstelling begint om 20u maar wĳ  be-
ginnen er pas aan om 21:30.
(na onze collega's van Suspiro del sur en Wolf Ceunen)
Hier is reservatie verplicht via cultuurcentrum@brasschaat.be
Zaterdag 2 oktober zakt u af naar het Pugatelier aan de 
Hoge Kaart 342 te Brasschaat waar we de instrumenten om-
gorden vanaf 16u. Reservatie is niet nodig maar vol is vol. 
(en we houden graag toch nog wat virale afstand)
Beide gigs zĳ n gratis. 
Verwacht een fi jne mix van oud en nieuw werk in een nieuw 
jasje - hen aangemeten door Peter Van Gucht, Jo Liégeois, 
Bram Reps en onze nieuwe drummer Jeroen Schram. Jaja, 
dat klopt! Tot dan!

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

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

Zaaien van nieuwe ga-
zons en herst. van oude 
gaz.. Gr. off. 0487/715 534

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

oude brom-
fi ets, juke-box, fl ipperkast, 
benzinepomp, boten, 
buitenboordmotor, oude 
automaten, enz... 0031 
646 331 823

F i e t s h e r s t e l l i n g e n 
- montage - wielen - 
workshops. Steeds op 
afspraak: 0496 770 137 
of info@bikeworks.be 
www.BikeWorks.be - Kor-
testraat 73 Brasschaat

Ik zoek iemand die bo-
 in ruil voor het 

hout 0472 455 013

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

Herstellingen en eigen 
 Juwelier 

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

Alle tuinwerk, snoeien 
hagen, tuinhuis en schil-
deren. 0474/453 834

poetsen, 
babysit & strĳ k. ook zat. & 
zon. 0465/756 911

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

 
Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

 
vrouw om relatie op te 
bouwen. Bel of Whatsapp 
+31 624 935 189

2de  
h. aanhangwagen, mag 
werk aan zĳ n. Geen ge-
remde. 0492/263 118

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

PLAATSER
BINNENDEUREN

(M/V)

Interesse?
Neem dan contact met ons of stuur email:

Onderzeel 7 | 2920 Kalmthout | 03 666 81 14
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Genieten van de rust in de vele en lange dreven, wande-
len langs de Laarsebeek, tussen adelaarsvaren en kruiden. 
Als één van de oudste bossen van Vlaanderen is er heel 
veel te vertellen over de geschiedenis van Het Peerdsbos. 
Waarom moest de boer een slaapkamer klaarmaken voor 
moeder overste? Wie liet hier rabatten achter? Wat is de 
link tussen het Peerdsbos en Jerusalem? Waarvoor dien-
den de som van 50 zware guldens, 10 sister rogge, 4 sister 
boekweit, 4 sister ongepelde haver, 10 kapoenen, 10 hen-
nen, 8 meukens raapzaad, 8 pond was. Daarenboven met 
Kerstmis en Pinksteren een vet schaap, 100 eieren en een 
grote klomp boter van 14 pond met Pasen. 
Wil je dit alles weten?  Kom dan zondag 5/9 tegen 14u aan 
het Infobord parking Melkerĳ einde Plataandreef. Inschrĳ-
ven via vmpa-brasschaat@vmpa-vzw.be

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS. 
5  S E P T E M B E R  2 0 2 1  -  N A T U U R W A N D E L I N G  M E T  A L S  T H E M A : 

‘ E E N  B O S  M E T  E E N  B I J Z O N D E R E  G E S C H I E D E N I S . ’

DARMOISE
ALLE 

HERSTELLINGEN
Kelder, loodgieterĳ, 

kleine metselwerken, 
riool, enz. Matige 

prĳzen.

0468/160 132

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

65 jarige man zoekt 
v ro u w  v.  l a t re l a t i e . 
Whatsapp: 
+31 624 935 189

Aankoop alle soorten 
auto’s. Diesel, benzine, 
met of zonder schade, 
oud of nieuw, bel vrĳblĳ-
vend Tom 0491 758 399

Vanpotra tuinonder-
houd, renovatie & snoei-
en. Btw aanw. 
0465/993 577

Meisjesfiets met mand 
z.g.a.n. kinderbed met 
toebehoren. 
0475/264 293

Goedkoop afvoeren van 
uw coniferen, gratis afval 
met cont.. 0487/715 534. 
Gratis offerte

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be 

Te koop werktuigmachi-
nes en gereedschap voor 
metaalbewerking. Tel. 
0486/503 194
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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

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  

BURGERLIJKE 
STAND

Renée Gillis, 10 juli 2021, Kapellen

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

MAANDAG    30
DINSDAG     31
WOENSDAG   1
DONDERDAG    2
VRIJDAG       3
ZATERDAG    4

OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    6
DINSDAG    7
WOENSDAG   8
DONDERDAG      9
VRIJDAG      10
ZATERDAG      11

OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Verpleegkundige geeft professionele massage

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

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Blijf zorg dragen voor lichaam en geest.
www.massagevanuitmijnhart.com
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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

Bezoek onze website brasschaatsefilm.com
Gebed aan het H. Hart: 
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 wor-
den 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. F.V.D.B.

GEVRAAGD
VERKOOPSTER

20u/week, 
mag flexĳob zĳn

Bakkerĳ Van Hunsel
03/645 04 47

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

OPKUISEN GRAFZERKEN
Snel & proper

Luc 0492/441 080
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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

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

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

Hallo, voor de verkoop 
van jullie wagen mogen 
jullie mĳ ook eens contac-
teren 0479 091 504

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER


