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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.

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

NIEUW

T. 03 633 09 88

Bredabaan 1003
2930 Brasschaat

Schilders 
GEZOCHT

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

GEEF KLEUR AAN JE LEVEN

Colortactics
meesters in schilderwerk

Alle binnen- en 
buitenschilderwerkEn

decoratieve technieken - behang

0479/02.69.94
info@colortactics.be

  GEMENGD VERBRUIK (l/100km): 
  CO2 (g/km):VABIS Brasschaatsteenweg 306

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd

KLOKKENSERVICE
ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

Paul Van der Auwera
(over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR

T. 03 652 02 09 | M. 0496 544 744 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com |           artanddesignbrasschaat

MEESTERLIJK IN BINNEN
& BUITENVERLICHTING
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Gemeentelijke
academie voor
Muziek en Woord

Kinderkoor

Woord
start direct met
een instrument!

Hoofdschool Brasschaat
Ploegsebaan144, 2930 Brasschaat

VESTIGING kapellen
antwerpsesteenweg146, 2950 kapellen

BASISSCHOLEN Brasschaat
Gilo de Kaart, Gibo Heide, Sint-Lutgardis, Gibo Mariaburg

basisschool stabroek
gbs de rekke

INSCHRIJVEN
www.academiebrasschaat.be

Ook in ons aanbod:
DJ, experimentele muziek en muziektheater/musical!

Ook voor tieners en volwassenen!

vanaf  6  jaar

vanaf  8  jaar

&

&

Domeinoverschrijdende initiatie

Muziek

Volwassenenatelier ’t Kratje
organiseert “Kunst & Creatief“

Tĳ dens het weekend van 18 & 19 juni 2022 opnieuw 
een “Opendeurweekend van Volwassenenatelier ’t Kratje 
vzw” georganiseerd. Na het succes van de vorige editie 
willen we opnieuw uitpakken met een “ Kunstige en Cre-
atieve Ambachtenmarkt” in Vormingscentrum, Gasthuis-
straat 7 , 2990 Gooreind-Wuustwezel op zondag 19 juni 
van 11 u tot 16 uur. Ook mensen van buiten onze vereni-
ging bieden we graag de ruimte en de gelegenheid om 
hun creatieve werken aan het publiek te presenteren.
Geïnteresseerde deelnemers wordt gevraagd vooraf in 
te schrĳ ven via onze website: www.kratje.be met vermel-
ding van uw naam, Kunst en Creatief en wat u verkoopt. 
Uw inschrĳ ving wordt pas defi nitief na betaling van € 30 
op rekeningnummer BE11 7331 6109 9448 van Volwas-
senenatelier ‘t KRATJE vzw, Gasthuisstraat 7, 2990 Goor-
eind. U vindt daar ook alle praktische richtlĳ nen en af-
spraken. Contactgegevens: Voor dringende vragen kan 
u terecht bĳ  Stanny Jacobs via mail hermano-jr@skynet.
be (tot de avond voordien) of op 0499/39.22.33 (de dag 
zelf) of  via atelier@kratje.be

 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

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

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

Zwembad zonnepane-
len op plat dak in rub-
ber. gratis info ter plaat-
se. tel. 0470/181 178 
of 0494/188 003. Mare 
Pools

Verkoop of verhuur-
klaar zetten. Gratis off. 
Klus&Zo 0499/103 000

Gevraagd: Oude brom-
fi ets, jukebox, fl ipperkast,
buitenboordmotor, oude
benzinepomp boot, oude 
wapens, reclameborden, 
ect. +31 646 331 823

Te huur: Garage Ha-
nendreef te Brasschaat. 
Vrĳ  1 mei. € 95/maand. 
0486/46 57 67

Gespecialiseerde voet-
verz. komt a. huis. Agnie-
zka 0484/949 951

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

Bezettingwerken - schil-
deren - gyprocwerken 
– tegels. T. 0493 301 294
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L
Rijbegeleiding Krüger
Positieve coaching door zeer ervaren rijinstructeur.

Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
Slechts € 100 voor 2 uur rijles

of examenbegeleiding.
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

Een warme en persoonlijke begeleiding 
ook na de uitvaart.

T: 03 336 14 33
christophebruyneel.be

Christophe Bruyneel 
Uitvaartzorg

Dorpsplein 30 - Kapellen
Funerarium: 

Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Steven De Schepper – Bredabaan 460
 03 / 653 16 00 - FSMA 112180 – O.N. 0841.319.996

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

Donk - Mariaburg: Danis Wouter BV - Kapelsesteenweg 321
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0537.220.246

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.
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IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Word ook fan
op argenta.be

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

Bleu, saignant of à point?
In een roestvrijstalen Demeyere pan

ben je zeker van het juiste bakresultaat.

DEMEYERE MULTIFUNCTION 7 BAKPAN
Ø 24 cm - ref. 15824 VP - van € 169 voor
+ GRATIS GLASDEKSEL T.W.V. € 26

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

 
 

Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

Belevenis zaterdag
4 Juni 2022 13u - 17u

Bredabaan 225 - Brasschaat
 woe - zat 10u - 18u/ Nieuw elke dinsdag 13u - 17u

Ontmoet onze ondernemers.

Grimmage & eendjes vissen.

Heerlijke cocktails & hapjes.

Kom je ook?
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Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

In het hart van Polygoon (DC Maria-ter-Heidehove) overhandigde Luitenant-
Kolonel stafbrevethouder Patrick Mestdagh (in het bijzijn van Luitenant-kolonel
stafbrevethouder Rudi Ryckebosch, Majoor Verlinden, Kapitein Van Rompaey
 en Adjunct-chef De Bode) een cheque twv € 3.000 aan wnd. Burgemeester 
Philip Cools en schepen van Sport, Jeugd en Militaire Relaties Adinda Van 
Gerven. De kolonel verduidelijkte dat de mooie opbrengst van de succesvolle 

Ook Brasschaat was bij de gelukkigen. Schepen van Militaire Relaties Adin-
da Van Gerven dankte  de militaire overheid en verduidelijkte de bestem-
ming van de middelen. De gemeentelijke vzw SportPlus zal dit bedrag mee 

de mindervalide samen met een sportieve begeleider een mooie uitstap -iets 

Maria-ter-Heide hebben en kan ook uitgeleend worden door derden.

Bataljon Artillerie schenkt € 3.000 aan vzw SportPlus

Plaatsen van nieuwe me-
talen tuinhuizen, verzinkt 
roest niet! 0487/715 534

45STE STRATENLOOP 
VAN JH HOB NOB

Op zaterdag 27 augustus is 
het weer zover: de jaarlĳkse 
Stratenloop van JH HOB NOB, 
voor de 45ste keer voorzien 
we weer een leuk gevuld pro-
gramma: Ons feestelijk pro-
gramma ziet er als volgt uit:

-
lopend kinderanimatie met oa 
springkasteel

Voor de sportievelingen voor-
-

mers. Honger en dorst hoef 
je niet te lijden dankzij ons 

-
ment gaat door aan JH HOB 

 huur Costa Blanca, Mo-
raira Vakantievilla. Nog 
vrĳ vanaf 13-8 t/m 27-8. 
www.morairavilla.be. Tel. 
0477/497 877

Te koop: mooie dames-
fiets, prima in orde. €80. 
0479/531 964
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Huren
en verhuren
in begrijpbare taal

Start: 19u30
Datum: 31 mei 2022
Sprekers: Heleen Geerts en Nick Heinen
Locatie: Bredabaan 652, 2930 Brasschaat

Interesse om deze gratis infoavond bij te wonen? 
Verplicht inschrijven: administratie@advox.be

Tel. 03 653 32 63                     www.advox.be

INFOAVOND

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Do 26/5 (O.H. Hemelvaart) zĳn de Dienstencentra gesloten.
Cafetaria & Restaurant van LDC Vesalius zĳn dan wel open.
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
Tel 03 663 77 07 - ldc.mthh@brasschaat.be
Vrĳ 27/5 om 09u30: mandala/zentangle
Ma 30/5 om 14u: BINGO!
Di 31/5 om 09u30: dagfietstocht - omgeving Wortel. Wil je graag 
meefietsen met de vriendenkring? Dat kan. Lid worden kan, maar is 
niet verplicht. Dagprogramma haalbaar voor iedereen. Info in het 
DC. Gratis. Vind je een hele dag fietsen te veel? Elke dinsdag is er 
een korte fietstocht. Vertrek om 13u aan het DC; ook gratis.
Di 31/5 om 14u: bloemschikken - ‘decoratief feestelĳk tafelstuk’. 
Inschrĳven; eur 5/stuk.
Di 21/6 om 10u: wandeling in domein ‘Oude Gracht’. Wandeling 
duurt ongeveer 2 uur (paden niet geschikt voor rollators). Inschrĳven; 
eur 2/pp; plaatsen zĳn beperkt.
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Ma 23+30/5 om 13u30: creawerking, samen gezellig handwerken, 
zonder inschrĳving of betaling
Woe 25/5 en 1/6 om 10u30: zitturnen, zonder inschrĳving of betaling
Vrĳ 27/5 en 3/6 om 13u: bĳeenkomst chronisch zieken
Do 2/6 om 13u: kantklossen
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Vrĳ 20/5 om 13u30: bloemschikken - gratis! Wel zelf je materiaal 
meenemen.
Ma 23/5 om 14u: naald en draad. Ook op 27 juni.
Woe 25/5 om 10u: Engelse conversatie - groep A. Ook op 8+22/6.
Vrĳ 27/5 om 9u30: Spaanse conversatie
Woe 1/6 om 10u: Engelse conversatie - groep B. Ook op 15/6.
Do 9/6 om 14u: BINGO
Do 16/6: uitzonderlĳk géén gymnastiek
Vrĳ 17/6 om 13u30: bloemschikken
Ma 20/6 om 13u30: start nieuwe reeks kantklossen
Woe 29/6 om 10u: twee groepen van Engelse conversatie samen 
voor ‘Morning Tea’
Di 5/7: 11 juli viering - schrĳf deze datum alvast in je agenda!

Voor meer informatie neem je best contact op met het dienstencen-
trum van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op, of vraag de online-
versie aan; je vindt deze ook op de website van Brasschaat. Zo blĳf 
je op de hoogte van de activiteiten in onze 3 lokale dienstencentra.

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet 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

Sportieve outdoor fashion
High Summer collectie 2022

Golf & Fashion - Bredabaan 298, 2930 Brasschaat
Open: di-vr 10u30-12u30 en 13u30-18u00, 

zat van 11u00 tot 17u00

GOLF & FASHION

ACTIE 
Op 2de damesartikel -30% KORTING
Op 2de herenartikel -30% KORTING

tot 4/6/2022

Te huur: ruime Studio 
Nieuwpoort 4p + garage. 
Zeezicht. Vlakbĳ winkel-
straat & strand. Slaaphoek 
2p, zetelbed 2p. € 60-
75/n. Gsm 0486 361 995

Te huur: Ruimte voor vrĳ 
beroep te St Job. Tot. opp 
19m2. Voor coaching, 
logopedie, boekhou-
ding... Voor inlichtingen: 
Gsm 0486 361 995

LP’s, singles ik koop col-
lecties jazz, pop tot klas-
sieke cd’s strips, boeken, 
hifi installaties, pick-ups,  
verzamelingen. Beste 
prĳs. 0475/376 496

Last van ongedierte 
Muizen,  ratten, mol-
len,enz Ik kom deze be-
strĳden 0493 122 498

Ouderl ingenoppas. 
Als zorgkundige help ik 
graag bij toedienen vd 
maaltĳd, handzorg, haar-
tooi, gezelschap. Geen 
schoonmaak. 0497 995 
845

Garageverkoop op vr. 
27 en za. 8 mei van 10u 
tot 17u. Magdalenalei 26, 
2930 Brasschaat

AUTOKEURING: geen 
tijd of zin, gpnsnrd dir. 
chauffeur doet dit voor 
u: afhalen van auto en 
gekeurd afleveren: 25 
EURO/keuring. Info: tel. 
0484 263 811
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Brasschaatse DJ Mattic staat opnieuw tussen de 
grote jongens op Balaton Sound in Hongarije

De 27-jarige Matthieu Caeymaex, in muziekmiddens beter 
bekend als DJ Mattic, staat voor een drukke zomer. De Bras-
schatenaar speelt onder meer op het legendarische Balaton 
Sound in Hongarĳ e, Dreambeats in Kortemark en Sunrise Fes-
tival in de Lilse Bergen. Matthieu is al van kinds af gepassio-
neerd door muziek. “Ik begon in 2017 als DJ Mattic en stond 
in 2018 al één dag op Balaton Sound. Ik stond toen ook te 
spelen op de Balaton Sound Express, dat is de feesttrein die 
de Belgen naar ginder brengt. Dat deed ik het jaar daarop 
opnieuw. Ik speelde op het festival, de camping en de Bel-
gian Boat Party. De feesttrein gaat dit jaar jammer genoeg 
niet door. Ik, speel dit jaar wel op de Opening Party waar er 
ongeveer 1500 festivalgangers worden verwacht.” Balaton 
Sound is sterk Belgisch getint. “Er is een Belgian Camping 
met een capaciteit van 2000 man. Tussen 9 en 16 juli ben ik 
ook in Spanje aan het werk en het komende weekend ben ik 
in Dublin in Ierland in Diceys Garden.” Matthieu is ook dich-
ter bĳ  huis aan het werk te zien. Het Dreambeats Festival 
in Kortemark is eveneens een van zĳ n favoriete plekken om 
te spelen, net zoals het Sunrise Festival in de Lilse Bergen.

Feest bij Cultuursmakers Brasschaat
Kom proeven van ons feestprogramma aan de Bib-

Centrum Brasschaat
van 19 mei 2022 tot 1 juni 2022
Een gepimpt feestcaravannetje

Een cartoontentoonstelling
Een kleurwedstrijd voor kleuters

Een tekenwedstrijd voor kinderen lagere school
Optreden van Mie Katoen

Optreden Mad. Nieuwlaat/Veerle Lambrechts
Optreden van Chantal Krekels
Diverse andere randactiviteiten

Kostprijs: alle activiteiten zijn gratis
Inlichtingen: gsm: 0484 92 01 05 of

website: www.cultuursmakers.be/brasschaat
e-mail: brasschaat@cultuursmakers.be

Zondag 29 mei
13u-17u: (Gratis toegang)
Feestelijke viering van de komst van de lente:
meispelen, creamarkt,
optreden Frans-Vlaamse dansgroep 
de ‘Klompjes’ uit Wambrechies,
vendelinitiatie door IVV,
zang en dans voor jong en oud,
Stokpaardjesrace met medewerking 
van de Gezinsbond Brasschaat
Parochiecentrum Drieheem
Rerum Novarumlei 47, 2930 Brasschaat

17u: (Enkel voor genodigden)
Viering 70 jaar VVKB

69e Nationale meiboomplanting
met viering

70 jaar Vlaamse volkskunstbeweging vzw

70 jaar in beweging

Mie Katoen vzw i.s.m. VVKB vzw
miekatoenvzw@gmail.com - miekatoen-brasschaat.be
Met medewerking van de Gemeente Brasschaat

www.candlelightbar.be
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…

STUDENTEN en/of

FLEXIJOBBERS
zondag  van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time

(uren overeen tekomen)

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳ rĳ menants.be

zoekt

Goedk. afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoe-
ren. Gr. off. 0487/715 534

P E R R O N  N O O R D  B R A S S C H A A T 

GOLDEN OLDIES 
T-DANSANT

Licht Vliegwezenlaan 11 te 
Brasschaat. Donderdag 28 
april 2022 - Donderdag 26 mei 
2022, donderdag 23 juni 2022 
van 14 tot 18 uur. Mooie zaal, 
gezellige sfeer. Dans op alle ol-
dies uit de jaren 50’s/60’s/70’s, 
wals, slow, popcorn, swing, enz. 
Dj’s van dienst: Paul en Ludo. In-
kom: €5. Met eten vanaf 18u30: 
€23 (incl.inkom) (stoofvlees friet 
of tongrolletjes witte wĳ nsaus). 
Indien je wenst met eten graag 
een seintje en voorafbeta-
ling bĳ  paul.vande.casteele@
telenet.be - gsm 0475/787 
701. Met medewerking van de 
seniorenraad van Brasschaat.

Te koop: fietsendrager 
merk Thule, 2 fietsen 
€100. 0477/584 030

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

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

*  K I N D E R COAC H  * 
Meer info: www.kinder-
coach-brasschaat .be 
0469 145 724. Enkel bel-
len ma-vr tussen 19u-20u.
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CINEMA polygoon BRASSCHAAT

Dinsdag 24/5 om 20u:
“Nomadland” (2021)
Vrĳdag 27/5 om 20u:

“Dealer” (2021)
Tickets film 8 euro; online https://tickets.depolygoon.com/ 

Ook te koop aan de kassa de dag zelf.
Gezellige foyer open vanaf 19u (avondfilm).

Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.

Wĳ bieden standplaatsen aan voor personen die een 
ambacht of creatieve hobby beoefenen en dit willen tonen 
en eventueel eigen werk verkopen. Dit ter gelegenheid 
van de 69e Nationale Meiboomplanting aan het parochie-
centrum Drieheem, Rerum Novarumlei 47, Brasschaat. 
Feestelĳke viering van de lente met: meispelen, zang 
en dans voor iedereen, stokpaardjesrace voor kinderen, 
vendelinitiatie, creamarkt, optreden vendeliers en dans-
groepen. gezellige cafetaria  -  iedereen welkom  -  gratis 
toegang. Meer info: Volksdansgroep Mie Katoen vzw en 
Vlaamse Volkskunstbeweging miekatoenvzw@gmail.com  
of  tel Anny: 0475 738 608. Gezinsbond Brasschaat:  
christina.cop@telenet.be  (voor stokpaardjesrace)

CREAMARKT ZONDAG 29 MEI VAN 13–17U

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

, ,

Alle tuinwerken, snoei-
en, hagen, onderhoud. 
goede ref. 0474/453 834

Deftige dame zoekt 
werk als poetsvrouw en 
strĳkster. Liefst volledige 
donderdag. Ik ben stipt 
en betrouwbaar, en werk 
grondig en zelfstandig. 
GSM 0494 904 603

Onkruid in gazon, tussen 
de stenen, in de borders? 
Last van engerlingen, 
taxuskever, bladluizen, 
wortelrot? Analyse van de 
grond en bemestingsplan 
voor het ganse jaar? Btw 
nr en spuitlicentie aanwe-
zig, 0472 215 540

Te huur 2 caravan staan-
plaatsen te Wuustwezel. 
03/669 72 80

Te koop: machines en 
handwerktuigen voor 
bouw, hout en houtbeer-
king. Tel. 0486/503 194

Tuinwerken
Ronny Kanora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Te huur: extra brede au-
tostnplts Hofstraat 32-34.
€90/mnd 0479/381 137

Te koop: Renault Lagu-
na Grandtour BJ 2004 - 
335.000km. 0479/381 137

Ik kom uw strijk thuis 
ophalen en terugbren-
gen. 0485 644 993

Ik zoek poetswerk. Erv. 
& ref. serieuze aanvragen. 
0485/944 882

Te huur: 1 slpk app. Veld-
str. 17 zicht op grote bin-
nentuin. 0479/381 137

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

Aanleg, renovatie,tuin-
onderhoud & snoeiwerk. 
0465/993 577

Gevelschilderen, reno-
vaties badk., dakgoot, 
corniche. 0491/313 568

Ambachtelĳke pralines, 
“La Praline”. Isabellalei 87, 
Ekeren tussen 15u-17u.

Voor een klus groot of 
klein moet je bĳ Klus & Zo 
zĳn. 0499/103 000
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0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

Zin in een actief dagje vol natuur of cultuur? 

leuke daguitstap in Brasschaat.

RESERVEER SNEL

Combineer jouw 

www.brasschaat.be/

Lezing door Diane De Keyzer. Dinsdag 7 juni 2022 om 20 
uur, Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat. 
Vondelingen zĳ n een universeel en tĳ dloos fenomeen. 
Zelfs bekende personen stammen soms af van een 
vondeling of vondelinge. De vondelingenschuif in Ant-
werpen bestaat ondertussen al meer dan twintig jaar 
legaal, hoewel het nog altĳ d illegaal is je baby te vonde-
ling te leggen! In haar boek “De Vondelingen” brengt de 
auteur het verhaal van schrĳ nende sociale ongelĳ kheid, het 
verhaal van talloze jonge meisjes en vrouwen dat angstval-
lig verzwegen werd. Ze geeft een inkĳ k in de wereld van 
vondelingenschuiven, voedsters, vondelingentransport en 
uitbesteding. Diane De Keyzer (°Lubbeek, 1958) is journa-
liste, auteur en verteller. Ze volgde een lerarenopleiding 
Nederlands, Engels, geschiedenis en werkt als lesgever in 
het volwassenenonderwĳ s. Haar interesse voor geschiede-
nis leverde een aantal boeiende sociaalhistorische boeken 
op zoals “Madame est servie”, “De keuken van meesters en 
meiden”, “De schaamte en de schrik, goesting en genot” 
en andere succesvolle werken. Prĳ s: VK: € 12 - DF-leden 
€ 8 - <25 jaar € 4. (Aan de kassa € 2 extra). Inschrĳ ven en 
betalen: E-mail naar activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
of telefoneer naar Ria Keysers (03 652 12 86). Alle beta-
lingen gebeuren op rekening BE46 4151 1669 3136 op 
naam van Davidsfonds Brasschaat, met de vermelding 
“vondeling”. Je bent pas ingeschreven wanneer je betaald 
hebt.

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

DE VONDELINGEN:
GEVONDEN KINDEREN VROEGER EN NU

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soepen: 
- Courgettesoep met verse basilicum.

- Bloemkoolsoep met vadouvankruiden. 

Salades: 

- Taboulésalade met geitenkaas, butternut, gegrilde 
 paprika, gebakken courgette en avocado-yoghurtdip. 

- Wrap met rundscarpaccio, huisgemaakte pesto, 

Warme Gerechten:

- Tagliatelle met gerookte zalm, prei, selder, kerstomaatjes

- Huisgemaakte groenteburger met aardappeltjes uit 
 de oven, een fris slaatje van komkommer, rammenas 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 24 mei t.e.m. zaterdag 28 mei

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

naam en dag van afhaling. 

OP DONDERDAG 26-05 (HEMELVAART) 
ZIJN WIJ GESLOTEN.

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60 FIETSHERSTELLINGEN 
www.BIKEWORKS.be 
Kortestraat 73 Brasschaat 
afspraak via 0496770137 
of info@bikeworks.be

Elektriciteitswerken 
gr. & klein, depannage, 
herst., verl. 0498/289 024

tuinenkrisherremans.be
tuinaanleg en -onder-
houdaanleg gazons en 
kunstgras, snoeien en vel-
len van bomen, stronken 
uitfrezen, vrĳ maken van 
percelen, proper maken 
van opritten. Gsm 0477 
261 353

GOLD COMPANY 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
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Bredabaan 757   |   2930 Brasschaat   |   Tel. 03 337 07 30   |   Ruime gratis parking bĳ  de winkel
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ .: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur  |          framandi_schoenen
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1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
BRASSCHAAT

77 cm: € 9990

67 cm: € 8990

55 cm: € 7990

Bĳ  aankoop set

55 cm + 67 cm + 77 cm

SPORTTAS

GRATIS 

MAGNUM ECO
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PARKBODEACTUEEL

Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

AVONDMARKT
Traditionele markt in een avondsetting. 
Met meer dan 60 marktkramers. 
Armand Reussensplein
3 juni, 16:00 - 21:00

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE - 
IN TOPVORM!
Potsenmaker Warre en klanktovenaars Bo 
en Gwen. Drie atleten in de fleur van hun 
leven waarvan de houdbaarheidsdatum 
nog lang niet overschreden is.
Theater Hemelhoeve
3 juni, 20:00

Een rustige plek om te studeren? 

Lukt het niet om thuis 
te studeren? Teveel 
afleiding? Geen nood! 
Wij bieden twee 
locaties aan waar je in 
stilte kan studeren.

Hoofdbibliotheek, 
Bredabaan 407  

Tĳ dens openingsuren van de bib.
Opgelet: de bib is gesloten op 
26 mei en 6 juni.

Je mag kiezen waar je gaat zitten, 
óók in de Biboase. Eten en 
drinken is niet toegestaan.

vzw Bielebale, 
Zwembadweg 5

Van 23 mei tot 24 juni elke 
weekdag van 9 tot 16 uur. 
Opgelet : Bielebale is gesloten op 
26 mei en 6 juni. 

Er zĳ n snacks en drankjes 
aanwezig.

Meer info  jeugddienst | jeugd@brasschaat.be | T 03 650 03 10 
bibliotheek | info.bib@brasschaat.be | T 03 650 03 60

Wĳ zigingen afvalophaling 
week van 23 mei  

Door de feestdag op 26 mei 
verschuiven de afvalophalingen 
naar verschillende andere dagen:

� PK: naar ma 23 mei 
� PMD: naar wo 25 mei 
� HV (oranje straten): naar vr 27 mei 
� GFT: geen ophaling

Ook de gemeentelĳ ke diensten en 
het recyclagepark zĳ n gesloten op 
26 mei.

Vacatures
WZC Vesalius

Een hart voor ouderen? Dan 
zijn deze vacatures wellicht 
iets voor jou.

» Zorg- en verpleegkundigen
» Ergotherapeut
» Animator
» Jobstudenten zorg/niet zorg
» vrĳ willigers

Meer info  T 03 650 25 87 | 
wzc.vesalius@zorgbedrijf.be

VELT - ECO-TUINDAGEN
Bezoek gratis ruim 200 inspirerende 
tuinen: van boeiende stadstuinen, over 
verrassende moestuinen tot weidse 
landschapstuinen.
Diverse locaties, waaronder 
Werverbos 52 en De Aard 90
4-6 juni, 10:00 - 17:00

inBrasschaat
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Ellis Mane in deschuer57
Ellis Mane is een one-(wo)man band met elektrische 
gitaar, bas, drumpad en loopstation. Indie music on 
repeat. Te beleven op 26/05 om 20u. in Deschuer57,
de Romboutweg 14 te Brasschaat.
Reservatie: deschuer2057@gmail.com - € 15,- 
Dankzij de Brasschaatse Film maakt u kans op één 
van de vijf vrijkaarten voor dit prachtige optreden! 
Stuur een SMS naar 0486/895 308 met vermelding van 
uw naam en Brasschaatse Film en u krijgt bericht of u bij 
de gelukkigen bent.

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

Laurent Liessens Notaris, opvolger Chris Celis ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-liessens.be

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

www. notaris-liessens.be

Te koop: tuinfrees, werk-
breedte 80cm. Benzi-
nemotor 4,5 pk.! 0495 
341 153

CASA CALLENTA
Casa Callenta is een warm (t)
huis voor en door lotgenoten 
met kanker én hun omgeving.
Wekelĳ ks organiseren wĳ  ont-
moetingsmomenten. 
Di 7 juni 13u30    wandelen in 
het park van Brasschaat
Vr 10 juni - 13u30:   infosessie 
‘Kankerdiagnose… waar moet 
ik naartoe, wegwĳ s in admini-
stratieve ondersteuning’
Di 14 juni - 13u30: Bodygym 
ism Sport vzw plus
Vrĳ  17 juni - 13u30:  introductie 
yoga nidra

2 jonge mannen zoeken 
werk tuin schoonmaak, 
erv. 0487/439 279

Ik zoek werk poetsen 
erv. & ref. serieuze aanvra-
gen. 0485/944 882

Vrouw zoekt poets-
werk. 0465/756 911

Te huur Gooreind app. 
1e verd. Woonk., keuken, 
badk., wc, 2 slk, garage. Vrĳ . 
€690/mnd. 0475/939 802

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

Klusjesman voor kleine 
werken, te Brasschaat 
0496 221 102

Zwembad plaatsen door 
echte vakmensen, alle 
systemen. Gratis info ter 
plaatse. Ook zelfbou-
wers bieden wĳ  hulp. Tel. 
0470/181 178 - 
0494/188 003

Schilderwerken, gypr., la-
min., all, bezett., Schilderkl. 
Gr pr.off. 0467/327 615

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN

…

Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS

0475.46.70.60
WWW.AIR-CONCEPT.BE

Franse les niveau secun-
dair. GSM 0477/788 101

Gitaar voor beginners 
zonder notenleer. GSM 
0477/788 101

BELASTINGBRIEF !!!!
Belastingadviseur komt 
bĳ  u thuis en berekent uw
voordeel. 30 j. ervaring .
0486 382 228

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

Te huur Gooreind staan-
plaats Campers caravan, 
Oldtimer, enz. Inrĳ  H 380 
x B 400, plaatsen 400Br x 
900 diep. 0475/210 993

Twĳ fel zeker niet om 
ons te contacteren 
indien u uw wagen 

Snelle en correcte af-

schade of zonder keu-

ling of overschrĳ ving.
Steeds bereikbaar 
T. 0476 345 800
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Dag van de Zorg
stilaan traditie in Brasschaat

 
Afgelopen zondag hebben de drie lokale dienstencentra 
(LDC's) van Brasschaat opnieuw de deuren geopend voor 
de jaarlĳ kse 'dag van de zorg'. Met leuke activiteiten voor 
senioren en deze keer een focus op het preventieve luik 
van de zorg, wordt de jaarlĳ ks terugkerende dag een vast 
item op de agenda van de Brasschaatse senioren.
Tĳ dens de dag van de zorg - op zondag 15 mei - openden 
de LDC's Antverpia, Maria-ter-Heidehove en Vesalius de 
deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking. 
Deze editie was vooral gericht op het preventieve luik van 
de zorg. Door ruimte te maken voor ontmoeting en in te 
zetten op het versterken van een sociaal netwerk, blĳ ven 
mensen meer mobiel en raken ze minder geïsoleerd.  
De vele activiteiten met de warme maaltĳ den, sport, crea, 
computervaardigheden, talen, ontspanning, … maken dat 
mensen samenkomen, vrienden én plezier maken. Iedereen 
kan namelĳ k in één van de LDC's terecht voor informatie rond 
thuiszorg, zodat mensen in optimale omstandigheden zo 
lang mogelĳ k in hun vertrouwde omgeving kunnen blĳ ven.
Werken tegen eenzaamheid
Onze LDC's bieden een veilige, warme haven en zetten een 
heel jaar lang in tegen eenzaamheid bĳ  senioren. Iedereen 
is er welkom en mag zĳ n wie hĳ /zĳ  is. Er is altĳ d tĳ d voor 
een persoonlĳ k onthaal en een ondersteunende babbel.
Heb je de opendeurdag gemist? Geen nood, kom gerust 
langs voor een persoonlĳ ke rondleiding. In het LDC van 
jouw buurt wordt samen bekeken wat ze voor jou kunnen 
betekenen!

Foto: © Gemeente Brasschaat

Klasse appartement met uniek zicht op de jachthaven en het MAS.
205 m² bewoonbare oppervkakte, 3 slpks, 2 bdks en inpandig terras.
Optioneel: 2 staanplaatsen.

Interesse?
Q-immo   |   0473 403 454   |   www.q-immo.com

TE KOOP IN ANTWERPEN

Goedkoop leegrui -
men van uw tuin, plan-
ten, hagen, enz. Gr. off. 
0487/715 534

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

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

Zwembad, alle tech. her-
stellingen binnen de 24 uur. 
0470/181 178. Mare Pools

Zwembad renovat ie 
door bekwame vakmen-
sen aan zeer betaalbare 
prĳ zen. Gratis info ter plaat-
se Mare Pools. 0470/181 
1 7 8  -  0 4 9 4 / 1 8 8  0 0 3

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

Huishoudelijk werk, 
strĳ ken, poetsen, ouder-
zorg. 0485/530 403

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

Als klein gezinnetje zĳ n 
we op zoek naar extra 
hulp voor opvang zoon 
(11jr)/hond uitlaten/klei-
ne huishoudelĳ ke taken. 
6-10u per week in sa-
menspraak te bepalen, 
rĳ bewĳ s vereist / Interes-
se bel/WhatsApp 
+32 498 586 552

Man 61 j. zoekt vrien-
din 50+ om samen te 
wandelen en fi etstochten 
te doen, omgeving Bras-
schaat. 
0468/176 883

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.- 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

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be
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Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis off. 0487/715 534

Te huur autostnplts. Am-
sterdamstr. (het eilandje)
€100/mnd. 0479/381 137

Ik zoek werk poetsen, 
strijken. Ook weekend. 
0485/223 542

Te koop gevraagd: schil-
derĳen, strips, LP’s, oude 
postkaarten, spul len 
van zolder, curiosa, enz. 
03/663 65 70

Te koop: auto-dvdspeler 
met 2 schermen en 2 jaar 
garantie. 03/645 86 56 
Mollei 29

Te huur: Bedoin Mont 
Ventoux, woning midden 
in centrum 3 slpk 6 pers 
garage tuin alle comfort 
zat-zat 0472 537 702

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

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

e-mail; info@areg.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

VERLICHTEN EN/OF 
PATINEREN 

VAN MEUBELEN, 
ambachtelĳk, gratis 
proef. 014/71 84 80

Twee nieuwe destillatietorens van PITO 
Stabroek grote troef voor opleiding tot 

chemische procesoperator
Met de hypermoderne destillatietorens kunnen leerlingen 
van PITO en cursisten van SIRA vzw zich nog beter voorbe-
reiden op een job in de chemiesector.
Op maandag 16 mei werden in het laboratorium van PITO 
Stabroek twee nieuwe destillatietorens ingehuldigd in aan-
wezigheid van Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor 
Onderwĳs en Jan Remeysen, CEO van BASF Antwerpen. 
De nieuwe installaties kwamen er na een intensieve samen-
werking tussen PITO, het Duitse bedrĳf Pilodist en enkele 
onderwĳsprofessionals onder leiding van Bart Roggeman, 
leerkracht chemie in PITO Stabroek. De kosten van het pro-
ject, zo’n 150.000 euro per kolom, werden gedragen door 
SIRA vzw, een opleidingscentrum voor procesoperators 
chemie, BASF Antwerpen en de provincie Antwerpen. 
Bĳna dag op dag één jaar geleden gaf Jan Remeysen, CEO 
van BASF, een gastcollege aan een aantal zesdejaarsklas-
sen van PITO Stabroek. Hĳ bezocht toen ook het laboratori-
um van de school en maakte kennis met de leerkrachten en 
leerlingen van de opleiding Chemische Procestechnieken. 
Uit die kennismaking en met de ondersteuning van SIRA 
VZW ontstond een project dat resulteerde in een unieke 
chemische installatie die leerlingen in een veilige omge-
ving klaarstoomt voor een job als procesoperator. 

Afstemming op de arbeidsmarkt
“Het provinciaal onderwĳs werkt al jaren intensief samen 
met de bedrĳfswereld”, vertelt Luk Lemmens, gedepu-
teerde voor Onderwĳs. “Als bovenlokale partner hebben 
we een goed zicht op de regiospecifieke context en noden 
en dat geldt zeker voor de chemiesector in de Antwerpse 
haven. Door goed af te stemmen en voortdurend te inno-
veren willen we kwalitatieve opleidingen aanbieden die zo-
wel aan wensen en noden van de arbeidsmarkt tegemoet 
komen als aan de noden van leerlingen. Met deze nieuwe 
chemische installatie in PITO Stabroek maken we deze am-
bitie ook echt waar.”
Bart Roggeman geeft al 30 jaar chemie in PITO Stabroek en 
is de bezieler van het project: “Eigenlĳk zĳn we al 20 jaar 
naar deze destillatietorens toe aan het werken”, vertelt hĳ. 
“Onze eerste installatie werd gebouwd door de leerkrach-
ten chemie zelf. Daarmee hadden we regelmatig proble-
men die eigen zĳn aan het werken in een onderwĳscontext; 
de veiligheid is natuurlĳk prioritair maar ook het materiaal 
moet tegen een stootje kunnen. Deze nieuwe destillatie-
torens hebben het allemaal: de leerlingen kunnen op een 
veilige manier de processen leren beheersen zonder in 
aanraking te komen met gevaarlĳke producten. Bovendien 
is de installatie zo opgebouwd dat een fout in één deel van 
het proces niet de hele keten in gevaar brengt. Er werden 
heel wat veiligheidsstappen ingebouwd die dat voorkomen 
zoals een nieuwe generatie pompen en de verwarming die 
zichzelf uitschakelen in gevaarlĳke omstandigheden.”

Win-win situatie door samenwerking onderwĳs en industrie
Niet alleen de leerlingen van PITO zullen hun vaardigheden 
kunnen aanscherpen met behulp van de nieuwe destillatie-
torens. Ook heel wat cursisten van SIRA vzw, een organisa-
tie die werkzoekenden omschoolt naar procesoperatoren, 
worden opgeleid in het labo van PITO. En met succes. De 
afgelopen 34 jaar heeft SIRA 1258 studenten aangeworven 
en 81% daarvan slaagde voor de opleiding. Een groot ge-
deelte van deze geslaagden werkt bovendien nog steeds 
in de chemie. Door bĳ te dragen aan de realisatie van de 
nieuwe destillatiekolommen bevestigt de organisatie haar 
vertrouwen in PITO als onderwĳspartner.

Ook chemiereus BASF stapte mee in het project. Jaarlĳks 
biedt het bedrĳf zo’n 200 stageplaatsen en duale werkplek-
ken aan. Zo’n 80% van de procesoperators van het bedrĳf 
komt daaruit voort en PITO is een van de hofleveranciers. 
Jan Remeysen, CEO van BASF Antwerpen, benadrukte 
nog het belang van een goede samenwerking tussen de 
bedrĳfswereld, de overheid en het onderwĳs: “We hebben 
vandaag in Vlaanderen en zeker ook bĳ BASF dringend 
nood aan goed opgeleide STEM-profielen. Het is de maat-
schappelĳke verantwoordelĳkheid van iedereen in Vlaan-
deren om meer jongeren te stimuleren om te kiezen voor 
een STEM-opleiding. En als we ze die richting uitsturen, dan 
moeten we ook zorgen voor moderne apparatuur en les-
materiaal en de begeleiding van gedreven en enthousiaste 
lesgevers. De leerlingen van het 7de jaar Chemische Pro-
cestechnieken die we vandaag in het labo van PITO aan het 
werk zien, staan morgen bĳ ons op de werkvloer. We zien 
bĳ BASF dus elke dag dat de samenwerking tussen onder-
wĳs en industrie zĳn vruchten afwerpt.”

Dekentjes voor Oekraiense vluchtelingen
Op de wekelĳkse bĳeenkomsten van Vief Brasschaat in ons lokaal in GIB Brasschaat de 
woensdagnamiddag namen onze dames het besluit om dekentjes te maken en deze te 
schenken aan de Oekraïense vluchtelingen. Op de foto ziet u het resultaat van hun ĳver.
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Zoekt u een schilder, een oplossing voor uw buiten-
gevels of wenst u uw binnenmuren op te frissen?

Verbo Schilder- en Decoratiewerken is gespecialiseerd 
in de vakkundige afwerking van uw binnenmuren en 
de wanden van uw woning. Daarnaast bieden we ook 
verschillende decoratietechnieken waarmee u uw 
interieur een nieuwe look kunt geven.

We werken in de regio's: 
Antwerpen - Brasschaat - Schilde - Mol - Kempen

Binnen- & buitenschilderwerk - Decoratietechnieken - Kleur- & interieuradvies

SCHILDER & DECORATIE MET OOG VOOR DETAIL

10 JAAR GARANTIEvraag naar 
de voorwaarden

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

Cultuursmakers Brasschaat nodigt uit: Van donderdag 19 
mei tot woensdag 1 juni 2022 aan de Bibliotheek-Centrum 
Brasschaat. Cultuursmakers vzw viert dit jaar zĳn honderdste
verjaardag. Op zaterdag 21 mei 2022 om 14 u en om 15 
u - Dansoptreden Mie Katoen; Op zondag 22 mei 2022 
om 14 u en om 15 u: Vertellingen door Madeleine Nieuw-
laat Katoen, Bĳ thee geserveerd door Veerle Lambrechts; 
Op zondag 29 mei 2022 om 15 u en om 16 u: Klassiek 
concertje door Chantal Krekels; Van 19 mei tot 31 mei 
2022: Cartoontentoonstelling in de Bib. Van 19 mei tot 31 
mei 2022: Kleurwedstrĳd voor kleuters; Tekenwedstrĳd 
voor kinderen van de lagere school; Met een aandenken 
voor alle deelnemers. Met ook diverse activiteiten op de 
andere datums van deze periode! Kom proeven van ons 
feestprogramma!

C U LT U U R S M A K E R S  B R A S S C H A A T  N O D I G T  U I T :

FEEST BIJ CULTUURSMAKERS BRASSCHAAT

Deze cartoonexpo is het resultaat van een cartoonwed-
strĳd die Cultuursmakers vzw in het najaar 2021 inrichtte. In 
totaal ontvingen we meer dan 1000 inzendingen uit 61 
landen van over de hele wereld. Dertig winnaars werden
geselecteerd en krĳgen een plaatsje in deze unieke expo. 
Eind oktober reiken we ook nog een publieksprĳs uit. 
Daarvoor hebben we jouw mening nodig. Je kan je stem 
uitbrengen na je bezoekje aan de cartoonexpo. In onze ca-
talogus (te koop voor 5 euro) vind je eveneens een overzicht 
van alle tentoongestelde werken. Je kan de cartoonexpo
bezoeken van donderdag 19 mei 2022 tot woensdag 1 juni 
2022 in de Bibliotheek van Brasschaat, Bredabaan 407, 
tĳdens de openingsuren van de bibliotheek. Toegang is 
gratis. www.cultuursmakers.be/brasschaat

C U LT U U R S M A K E R S  B R A S S C H A A T  N O D I G T  U I T :

CARTOONEXPO ‘CULTUUR VERBINDT MENSEN’

Vrouw zoekt poets-
werk. Ook strijken, ko-
ken, enz. 0487/851 329

Man zoekt werk in res-
taurant, kleine klusjes, 
schilderen. 0467/696 865

Schaken op woensdag 
van 14.00 tot 17.00. Ant-
verpia, Brasschaat

Ik zoek een baan. Ik kan 
het huis schoonmaken, 
strĳken, in de tuin werken. 
Ik ben verantwoordelĳk 
punctueel. +32 467 816 
637 Olha 0497/033 345
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Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

Di, do, vr: 10:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
Wo: Op afspraak
Za:  10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten

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
MERKSEM:  Nieuwdreef 127 -  appartement op 4de V 
met : lift, inkomhal met vestiaire, living en woonkamer 
met terras, keuken met berging, 2 slaapkamers met 
terras, hobbykamer, wc, badkamer, terras voor en ach-

en autowasplaats, videoparlofoon / EPC  146 = B.
DEURNE: Ter Heydelaan 318 – appartement 3de V 
met : keuken, woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers 
waarvan 1 met terras, lift / EPC 275 = C.

Investeerder zoekt:
woningen, appartementen, gronden,

renovatieprojecten,...

Snel verkopen, correcte prijs,
onmiddelijk voorschot,
geen makelaarskosten
& eindeloze bezoeken?

Tel: 0475/84.14.31
Mail: info@nvjt.be

Gevraagd jonge actie-
ve tuinhulp  ervaring 
scheren hagen, wieden 
borders, 4u/wk, €20/u, 
NL-talig. 
0484/562 982

Alle terrasreparaties zo-
als: uitslĳ pen van slechte 
voegen terrassen en te-
rug opvoegen terrassen, 
vervangen kapotte te-
gels, vastmaken loslig-
gende tegels, vervangen 
putdeksels, plaatsen van 
boordstenen. Gratis offer-
te. 0491/883 597

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

VLASSAK-VERHULST WERFT AAN

FINANCIEEL MANAGER

Je hebt een relevant Master diploma en minimaal 5 jaar werkervaring. 
Je hebt ambitie om ownership te nemen.

Je bent een rationele denker die zich kan verdiepen in een case om 
doelstellingen te bereiken. Je houdt van de vlotte familiale sfeer

en korte communicatielijnen die kenmerkend zijn voor een KMO.

Je hebt een open en eerlijk karakter en kan goed communiceren.

Wij bieden een uitdagende fulltime job
waarin de eigen inbreng wordt gewaardeerd.

Wij voorzien een ruime interne opleiding die u in de gelegenheid stelt 
om grondig kennis te nemen van de bestaande procedures.

Meer informatie:
www.vlassakverhulst.com/jobs

Wij kijken uit naar uw sollicitatie.

VLASSAK-VERHULST
VLASSAK-VERHULST NV - MOERSTRAAT 53, B-2970 ‘S-GRAVENWEZEL

JOBS@VLASSAKVERHULST.COM - T. +32 3 658 12 50 - VLASSAKVERHULST.COM

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

Te koop: gemalen steen-
puin 2,5 kube €60 op te
halen. 0479/381 137

Alle renov. werken be-
tegelen, pleisterw., badk., 
elektr., gyproc, schild., 
parket ref. 0467/665 088 
(Particulier)

Algemeen renovatie & 
elektriciteitwerk. Btw 
aanwezig. 0465/993 577

Gevraagd: Gratis spullen 
voor Rommelmarkt. Gratis 
ophaling. 0485/300 437
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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.

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

U kent wellicht de Remise, het karaktervolle pand 
in het gemeentepark tegenover de gebouwen 
van de beschutte werkplaats Aralea. Tĳdens de 
zomermaanden zit het terras er vaak afgeladen 
vol met 55-plussers die er elkaar ontmoeten. Maar 
weet U ook dat er in de Remise zeer veel senioren 
een hobby komen uitoefenen? Vrĳwilligers geven 
de cursussen. Zo is er tekenkunst, schilderkunst, 
kalligrafie, verschillende taalcursussen, computer-
lessen en nog veel meer. Tot voor kort liep er een 
fel gewaarde wĳncursus. Clem Van Royen leerde 
zĳn publiek wĳn proeven en appreciëren maar de 
jaren begonnen te wegen en Clem hield het jam-
mer genoeg voor bekeken. De man werd dan ook 
terecht in de bloemetjes gezet.
In totaal volgen er 80 hobbycursisten een artistie-
ke opleiding. Zo is er de groep aquarellisten die 
telkens op woensdag aan het werk gaat. Sommi-
gen hebben lang geleden een academische op-
leiding gevolgd en dat is dan ook te merken aan 
hun werk. Na vele jaren pikken ze de draad weer 
op. Maar ook diegenen die er op latere leeftĳd 
mee begonnen, ontdekten bĳ zichzelf heel wat 
talenten. Onder elkaar zorgen deze senioren voor 
een artistieke kruisbestuiving. Eén van hen Bieke 
Braem die samen met de anderen een hechte 
vriendengroep vormt.
“Wĳ doen dit zeer graag. Er is zelden iemand af-
wezig. Iedereen werkt op zĳn of haar niveau. Ik 
heb hier alvast zeer veel bĳgeleerd. Zo leerde ik 
vooral kĳken. Dat is zeer belangrĳk. Werken met 
perspectief heb ik ook moeten leren. Het heeft wel 
enorm vooruit geholpen”, zegt de Brasschaatse.
We kunnen ons best voorstellen dat de Remise 
een remedie kan betekenen tegen vereenzaming. 
In tĳden waarin de vergrĳzing oprukt, kan dit zeer 
belangrĳk zĳn.
Wie de werking in de Remise beter wil leren ken-
nen, kan iedere werkdag tussen 9u en 12u terecht 
op het secretariaat. Op dinsdagnamiddag van 
14u tot 16u is het eveneens geopend. 

Te koop propere golfbal-
len 100 voor 50 euro Tel. 
03/658 10 88

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

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

Alle tuinwerken, snoeien, 
onderhoud. 0474/453 834

Te huur: dakappt (45m²-
2e verd) Bergstraat 30 
Brasschaat, rustige lig-
ging. Living (22m²) met 
keuken - slaapk - badk 
(wasmachine)- WC - Ber-
ging - Terras zuid 24m² + 
Garagebox. Prĳs: € 725. 
Vrĳ vanaf 1/7. Tel. 0471 
300 609 (na 17u)

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





Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Bezoek ook ons tuinterras; 
Misschien wel het mooiste van Schoten!

www.rodenburghomeandgarden.com

Vanaf nu:

7 op 7 open!  

09.00 -18.00 u (ook op dinsdag)

planten om de gehele zomer te genieten van 
uw tuin, terras of balkon!
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Brekelen 44 | 2990 Wuustwezel
03 669 89 86 | 03 669 89 87
info@vanlooverenparket.be
www.vanlooverenparket.be

BEZOEK ONZE
VERNIEUWDE SHOWROOM

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigo-techniek.be
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels

waar u jarenlang plezier van heeft

Gascondensatieketels: Verkoop - Service - Onderhoud - Warmtepompen ter vervangen van mazout of gasketels - Airconditioning

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.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

Verzamelaar  koopt 
oude munten en bank-
biljetten. 0475/342 118

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92




