BREDABAAN 358
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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.
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SLOTENMAKERIJ - VEILIGHEIDSDEUREN
KLUIZEN - TOEGENGSCONTROLE
(KOGELWEREND) STAALSCHRIJNWERK
INFO@TAKI.BE - WWW.TAKI.BE - 03/646.13.78 - BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
SLOTENMAKERĲ - VEILIGHEIDSDEUREN - KLUIZEN - TOEGANGSCONTROLE - (KOGELWEREND) STAALSCHRĲNWERK
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De nieuwe

Hé
Knapperd

VABIS

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
GEMENGD VERBRUIK (l/100km): ׁׄةׇׁّة
CO ّÇXÀ²ÀÀJ0!w Xy00ª((g/km):ׂ׆ׁّׄ
T: 03 605 49 00
2

Dr. Roosensplein 19
Brasschaat

Wij gaan voor goud

03 651 84 45

en maken er
iets moois van!
50
jaar

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

T R O U W R I N G E N M E T G R AV U R E

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD
GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK
interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34
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Gebit
gebroken?

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN

Klaar terwijl U wacht

Blijf zelfstandig in de badkamer!
BIJNA ALLE HULPMIDDELEN
Ruim & stijlvol aanbod…

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

want een beetje klasse
kan echt geen kwaad!

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

BREDABAAN 469 Wuustwezel
03 66 999 60

PARTTIME
VERKOOPSTER

van dinsdag tot vrijdag 14.00 - 18.00 u
Zaterdag 10.30 - 15.00u of op afspraak

ONGȩȩŴȩUȩPERȩ
WEEK ȩen

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

FLEXĲOB

LOKAAL SOCIAAL BELEID – ERVARINGEN VAN 15 JAAR BETROKKENHEID
IN BRASSCHAATS BELEID (1995 -2010) DOOR JO CASAER
Dinsdag 14 juni 2022 om 20 uur in Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat.
De deﬁnitie voor ‘welzĳn’ kan opgehangen worden aan vier W’s: Weten, Werken, Wonen
en Welbevinden. ‘Weten’ heeft te maken met opvoeding, opleiding en vakkennis, ‘Werken’
met tewerkstelling, bĳscholing en sociaal gedrag, ‘Wonen’ met huisvesting, betaalbaarheid,
hygiëne en kwaliteit van de woning, en ‘Welbevinden’ met “zich goed in zĳn vel voelen”,
met levenskwaliteit. Dat is niet iedereen gegeven, ook niet in Brasschaat, en zeker niet in
de derde en vierde wereld. Op een boeiende wĳze brengt Jo Casaer het verhaal van wat
hĳ in onze gemeente heeft beleefd en enthousiast mee vorm heeft gegeven. Jo Casaer
(°Antwerpen, 1939) was leraar wiskunde en adjunct-directeur aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Merksem. Van eind 1985 tot 1992 werd hĳ gedetacheerd naar het kabinet van
Wivina Demeester. Na enkele jaren als adviseur bĳ de Nationale Loterĳ keerde hĳ terug naar
Brasschaat om er OCMW-voorzitter te worden. Behalve bĳ de politiek was hĳ ook sterk betrokken bĳ vele sociale initiatieven in de regio. Meer info over deze lezing op onze website
www.davidsfondsbrasschaat.be. Toegangsprĳs: In voorverkoop € 12; DF-leden € 8; <25 jaar
€ 4 (aan de kassa € 2 extra). Inschrĳven: via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bĳ Ria
Keysers (03 652 12 86)

VOORȩHALVEȩ
OFȩHELEȩDAGȩ
BEIDEȩMETȩERVARINGȩ
INȩVERKOOPȩSLAGERÖȩȩ
TEL. 0491 105 828,
3LAGERÖȩȩ-AESȩ

Tk El scootmobielȩ!NTA
RES ȩ ZGAN ȩ VOORȩ BINNENȩ
+APELSESTEENWEGȩ
ENȩBUITENȩNIEUWEȩBATȩENȩ
SPIEGELS ȩSLECHTSȩXȩGERE
DENVRPȩǒȩȩ

Te huur: BESTELWAGEN ȩȩ
ȩȩ
 EURODAGȩ ENKELȩ WEEK
Inkoop oud goud en
END ȩȩȩ
juwelen: $ENYSȩȩ#s

"REDABAANȩ
Goedk. verw. ENȩ AFVOE
"RASSCHAATȩȩȩ RENȩVANȩCONIFERENȩENȩHA
GENȩ'RȩOFFȩȩ
WWWDENYS COBE

*RRG+$,5
*RRG022'
*RRG'$<

7LQQHNH
7RGD\
8:.$367(5

10% KORTING
en

op donderdag

20% KORTING op kleuring

ENKEL OPEN OP AFSPRAAK:
-AANDAGȩVANȩȩTOTȩȩUȩsȩ$INS ȩENȩWOENSDAGȩVANȩȩTMȩȩU
Donder- en vrijdag: LAATAVONDSERVICE van 10 tot ... uur
:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩȩUUR

Laat de teerlingen maar rollen! Gooi zeven en win een pakketje om uw haar te verzorgen

9HUKRHYHQOHL_%UDVVFKDDW_7HO
steunt startende handelaars
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Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

Een warme en persoonlijke begeleiding
ook na de uitvaart.
T: 03 336 14 33
christophebruyneel.be

Dorpsplein 30 - Kapellen
Funerarium:
Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

L

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!

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

Ontvang tot € 500 EXTRA

KORTING op eco-toestellen!*



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

BESPAAR ENERGIE MET
ONZE ZUINIGE TOESTELLEN
€150

N

1400
t/m

G EC

8 kg
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Vergeet je eco cheques nie

adviesprijs
749
Nu aan:

599

*

Wasmachine L7FBG84SA

3UR6HQVHWHFKQRORJLHPHHWGHJURRWWHYDQGHODGLQJHQSDVWDXWRPDWLVFKDDQ
g.2,QYHUWHUPRWRUPHWMDDUJDUDQWLH
3UR6WHDPWHFKQRORJLHPHWGHQLHXZH3OXV6WHDPRSWLH
$QWL$OOHUJ\9DSRU&ZDVSURJUDPPD
0\0L[PLQSURJUDPPD

TIP

Zwembad zonnepanelen op plat dak in rubber. gratis info ter plaatse. tel. 0470/181 178
of 0494/188 003. Mare
Pools

info: Onze Microplastic ﬁlter helpt voorkomen dat microplastic vezels,
die vrĳkomen van je synthetische kleding, in het afvalwater terechtkomen.

79

Gevraagd: Oude bromﬁets, jukebox, ﬂipperkast,
buitenboordmotor, oude
benzinepomp boot, oude
wapens, reclameborden,
ect. +31 646 331 823

Gespecialiseerde voetverz. komt a. huis. Agniezka 0484/949 951


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

Te koop: mooie damesﬁets, prima in orde. €80.
0479/531 964



Last van ongedierte
Muizen, ratten, mollen,enz Ik kom deze bestrĳden 0493 122 498



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

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

ACACIA
IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Word ook fan
op argenta.be

93% fans is gebaseerd op een bevraging bij klanten over de algemene klantentevredenheid in december 2021.
v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE
0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

Rijbegeleiding Krüger

Zo simpel kan het zijn.
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
Zie ook www.argenta.be
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VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u
ŽŽŬŵĞƚĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŶĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͘
Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen
ƌŽƵǁĐĞŶƚƌƵŵƚĞƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͘

tŝůƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĂůůĞƐǁĂƚŵĞƚ
ĞĞŶƵŝƚǀĂĂƌƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͍
hŬĂŶŽŶƐƐƚĞĞĚƐŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘
tŝũǌŝũŶϮϰͬϳďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗ϬϯϰϯϰϯϯϯϮ͘
Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

4

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Een universiteit, een gevangenis, een asielcentrum,
een crematorium, een station, een toeristisch traject
op een kameel door het militair domein en een wietwinkel. Wel, dat zĳn allemaal dingen die er in onze
gemeente hadden kunnen komen. Niets van dat alles
is er daadwerkelĳk ook gekomen, alleen de wietwinkel heeft enkele maanden open geweest.
Het lĳstje oogt indrukwekkend. Die Universiteit van
Brasschaat is u wellicht ontgaan. Maar in april van het
jaar 2002 vond in het kasteel wel degelĳk de plechtige inauguratie plaats. De heren stonden te pronken
in vol ornaat. Het inschrĳvingsgeld bedroeg 10.000
euro, maar in ruil daarvoor mochten de studenten
een holistische benadering verwachten. De cursussen zouden in het Engels worden gegeven. Er diende
nog één vraag beantwoord: waar? En daarbĳ is het
gebleven. Geen universiteit in Brasschaat.
Een gevangenis dan maar. In 2004 opperde toenmalig minister van Justitie Laurette Onckelinx dit voorstel. Het idee werd wel degelĳk bestudeerd, maar uiteindelĳk verdwenen de plannen in de prullenmand
ten voordele van de KMO-zone die er intussen draait.
Misschien herinnert u zich nog wel de hetze rond het
crematorium. Dat zou er komen aan het vliegveld en
het zou bestaan uit verschillende zones. Er zou een
ruimte komen voor kleine culturele evenementen.
Het dossier strandde uiteindelĳk op de mobiliteit. De
Ploegsebaan zou te druk worden.
Een station? Wel ja, ook daar is aan gedacht. Bĳ de
aanleg van de Hogesnelheidslĳn werd bekeken of
een station kon worden uitgebouwd aan de SintJobsesteenweg. Het idee stuitte op een njet van de
NMBS.
De ritjes per kameel dan. Volgens de initiatiefnemer
kon dit in Nederland wel. Maar GAIA stak er hier een
stokje voor. Geen kamelen, maar wel een tĳdje een
wietwinkel. Maar die was dan weer geen lang leven
beschoren. In 2007 opende de winkel in Maria-terHeide wel de deuren, maar de tegenkanting van de
buurt was dermate dat de uitbaters de boel maar sloten.

www.uitvaartzorg-delelie.be
zoekt

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS
zondag van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time
(uren overeen tekomen)

SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.be
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Wij zoeken voor ons
kinderdagverblijf vrijwilligers om mee onze
kindjes eten te geven,
begeleiden bĳ uitstappen
dus heeft u een groot hart
voor kinderen en u wilt
uw vrije tijd delen met
onze kindjes van harte
welkom! 0496 923 556



Gevraagd: Vlaamse man
zoekt man of vrouw voor
Zweedse conversatie,
woonachtig in Brasschaat.
Tel 0485 135 228


Te huur garage 3x4,5 m
omg. kerk Centrum €50/
mnd. 03/651 83 39



Te huur garage Martouginlei 50 Brassch. €90/
mnd. 094/574 165


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



Garageverkoop (inboedel) maandag 6 juni v.
10-17u. Miksebeekstrat
48, Brasschaat



Gezocht: oude polsuurwerken of zakhorloges,
mogen ook defect zijn.
Tel. Peter 0496/433 007
Geef goede prĳs


Te koop gevraagd: autowielen + banden 4 gaten
oud model 135-155x13
of 14 duim. Tel. 0492/263
118



Opruimen en opkuisen van huizen, appartement, zolder, kelder,
magazĳn, tuin, enz. Verhuur- of verkoopklaar. Tel.
0474/204 607


Te koop: rijcaravanne
Fendt (5 persoons), staat
in de Provence. In goede
staat met volledige uitzet
5000 euro. Tel 0475 476
350



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

Te koop: Centraal gerenoveerd appartement te Brasschaat. 2
slaapkamers + dressing
+ garagebox lage vaste maandelijkse kosten
(geen immo maar privé
eigenaar) immowebcode
9913085 voor meer info’s
gsm: 0474 71 1 025


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

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
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NAREKA WANDELING


Deze wandelingen, onder
leiding van een natuurgids,
duren 2 à 3 uur. Inschrijven
is niet nodig, deelname is
gratis en iedereen is welkom!
Zo 19juni: Reigersbos, start:
14u, Schouwvegersstraat 1,
parking achter de kerk, 2040
Berendrecht. Thema: De blauwe reiger. Gids: André D’Hoine

HONDENBOETIEK



Gratis vakantie in de
Provence voor student in
ruil voor hulp ter plaatse
(juli) tel en info 0475 476 350

Bredabaan 183 - Brasschaat - Follow us @noaliciousdogs
www.noalicious.com

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 31 mei t.e.m. zaterdag 4 juni

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

Soepen:
 7RPDWHQSDSULNDVRHS ½ORI½O  9(*$1
 .QROVHOGHUSHWHUVHOLHVRHS ½ORI½O  9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Orzosalade met gebakken courgette, coeur de boeuf
tomaten, groene aspergetips, gemarineerde kippen EORNMHVHQW]DW]LNL ½
 7RPDDWJDUQDDOWRPDWHQJHYXOGPHWJDUQDOHQ9HU
 JH]HOGYDQHHQIULVVODDWMHHQELHVORRNGUHVVLQJ ½
Warme Gerechten:
- Ravioli van zongedroogde tomaat met scampi, vadou YDQVDXVNHUVWRPDDWMHVHQSDUPHVDQ ½
- Mediterraans kippengehaktbroodje met zoete
 DDUGDSSHOFRXUJHWWHHQDXEHUJLQH ½
- Paprika gevuld met gewokte groentjes, jasmijnrijst,
geroosterde macademianoten en een zacht
 FXUU\VDXVMH ½  9(*$1

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be,
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be
*UDDJYHUPHOGHQYDQWHOHIRRQQXPPHU
naam en dag van afhaling.

Zoek niet verder

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

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021
§ 0800 82 114

(Gratis nr)

§ 0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!

EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM
WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

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

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

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

0487 286 430

Brasschaatse Film,

Nr. 22, 1-06-2022

7

†
Bedroefd melden we u het overlijden van

Mevrouw

Francine Verhaert
° 13 maart 1941, Meerle
† 15 mei 2022, Wilrijk
Het afscheid heeft
plaatsgevonden in besloten kring.
Dit bericht geldt als enige kennisgeving.
03 650 15 15 · SERENI.BE

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens

mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

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

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

:LM]LMQRS]RHNQDDU

BEDIENEND PERSONEEL
RPRQVWHDPWHNRPHQYHUVWHUNHQ

YDVWXSDUWWLPHÀH[LMREVWXGHQW
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDWLQIR#NORNNHQKRIEHZZZNORNNHQKRIEH
'H NHXNHQ LV DOOH GDJHQ JHRSHQG YDQ    XXU EHKDOYH RS PDDQGDJ YDQ    XXU
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Winkelcentrum DONK PATIO WORDT 50 JAAR en dat vieren wij graag met u tijdens
onze feestweek van 6/6 t.e.m 11/6. We vieren de hele week feest, met tal van PROMOTIES
van de lokale handelaars en met 2 hoogtepunten op DONDERDAG EN ZATERDAG.

ׇֿɍ־־
ׇֿɍׂ׃
־׀ɍ־־
ֿ׀ɍ־־

Ontvangst met aperitief
ǌ˚ƤǛƲƲǳ٪ǍƲƫƲƲǳɅƲ٪ǼƲɅ٪ɅȉƲȷȬȯƇƇǯ
ȬɅȯƲƫƲǾ٪GȯƇǾƫ٪ȯɍ٪ع٪jǛɥƲ٪ǼɍɶǛƲǯ٪ȉɥƲȯ٪ƫƲ٪ƫƲƤƲǾǾǛƇ٪ǕƲƲǾ
GƲɶƲǳǳǛǍ٪ȷƇǼƲǾɶǛǬǾ٪ǼƲɅ٪½§U٪Ý-jj-v¯ؚ٪
jƇƇɅ٪ɍ٪ɥƲȯȯƇȷȷƲǾ٪ƫȉȉȯ٪¤ƇɅǛȷȷƲȯǛƲ٪ǕƇȯǳȉɅɅƲؙ٪eƲƇǾ٪¯ɍȯ٪tƲȯ٪½ǕƲ٪¯ǕȉȬؙ
ƇȷƇǳɅ٪ÝǛǾƲȷؙ٪GǛȉɥƇǾǾǛىȷؙ٪¯ɍȷǕǛƣȉȉɅؙ٪ǾǯǛƲىȷ

ÜƇǾƇǌ٪ֿ׀ɍ־־٪ɥƲȯȷƤǕǛǳǳƲǾƫƲ٪ǌȉȉƫȷɅƇǾƫȷ٪¤ƇɅǛȷȷƲȯǛƲ٪ǕƇȯǳȉɅɅƲؙ
eƲƇǾ٪ȷɍȯ٪tƲȯ٪½ǕƲ٪¯ǕȉȬؙ٪ƇȷƇǳɅ٪ÝǛǾƲȷؙ٪GǛȉɥƇǾǾǛىȷؙ٪¯ɍȷǕǛƣȉȉɅؙ٪ǾǯǛƲىȷؘ
jǛɥƲ٪ȯƇƫǛȉ٪ɍǛɅɶƲǾƫǛǾǍ٪ɥƇǾ٪§ƇƫǛȉ٪¤Ƈȯǯ٪Ft
¤ǕȉɅȉƣȉȉɅǕ٪ƲǾ٪ǯǛǾƫƲȯǍȯǛǼƲ
ֿ׃ɍ־־

tȉƫƲȷǕȉɦ٪ǼǼɥ٪%ȉىȷ٪¯ɅȉȯƲؙ٪tƇǛȷȉǾ٪tƇǍǛȮɍƲؙ٪½ǕƲ٪¯ɅǛɅƤǕǛǾǍ٪§ȉȉǼؙ
¯ȬȉȉȯƲǾؙ٪ȬȉɅǕƲƲǯ٪ÜȯǛƲȷƫȉǾǯؙ٪ÝǛǳƇǾؙ٪OƇǛȯ٪¯ƲǾȷƇɅǛȉǾؙ٪¤ƇȯǌƇȷؙ٪tƇǼǼƇ٪jƇɅɅƲ
ȬɅȯƲƫƲǾ٪UǳǛƇȷ٪ƫƫǛ٪½حǕƲ٪ÜȉǛƤƲخ٪ƫƲƲǳ٪ֿ

ֿׄɍ־־

tȉƫƲȷǕȉɦ
ȬɅȯƲƫƲǾ٪UǳǛƇȷ٪ƫƫǛ٪ƫƲƲǳ٪׀

GRA AG OP VOORHAND INSCHRIJVEN VIA E-MAIL MET VERMELDING
VA N U W A A N WE Z I G H E I D O P D O N D E R D A G E N /O F Z AT E R D A G : 5 0JA A R @ D O N K PAT I O. B E

ÝǛǾǯƲǳƤƲǾɅȯɍǼ٪%ȉǾǯ٪¤ƇɅǛȉ٪ع٪%ȉǾǯȷƲȷɅƲƲǾɦƲǍ٪־׃׀٪ع٪־ׇׁ׀٪ȯƇȷȷƤǕƇƇɅ٪ع٪G§½U¯٪§ÄUt-٪¤§gUvG
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DEELNEMENDE HANDELAARS

Äɦ٪ǯƇȬȷƲǳ٪ȉǾɶƲ٪ȬƇȷȷǛƲ

½ǕƲ٪ƣƲȷɅ٪ȬǛɶɶƇ٪ǛǾ٪ɅȉɦǾ

%ǛȯƲƤɅ٪ع٪%ǛȷƤȯƲƲɅ٪ع٪%ȉƲǳɅȯƲǌǌƲǾƫ٪

¯ɅǛǬǳɥȉǳǳƲ٪ǕƲȯƲǾǯǳƲƫǛǾǍ٪ƲǾ٪ɥǳȉɅɅƲ٪
ƤƇȷɍƇǳعǯǳƲƫǛǾǍ٪ǼƲɅ٪ȬƲȯȷȉȉǾǳǛǬǯ٪
ƇƫɥǛƲȷ٪ƲǾ٪ƲƲǾ٪ȬȯȉǌƲȷȷǛȉǾƲǳƲ٪
ƣƲǍƲǳƲǛƫǛǾǍؘ

¯ǕȯǛǼȬǳɬ٪ɅǕƲ٪ƣƲȷɅ

½ǕƲ٪ƣƲȷɅ٪ƤȉǌǌƲƲ٪ǛǾ٪ɅȉɦǾ

%ȉǾǯ٪¤ƇɅǛȉ

OƲƲȯǳǛǬǯ٪ƣȯȉȉƫ٪ƲǾ٪ƣƇǾǯƲɅ
ɅȉɍƤǕƲƫ٪ƣɬ٪-ǳǳƲǾ

§ɍǛǼ٪ƇƇǾƣȉƫ٪ǼƲȯǯǕȉȯǳȉǍƲȷؙ
ǯɦƇǳǛɅƲǛɅȷǬɍɦƲǳƲǾ٪ƲǾ٪ǼȉƫǛƲɍɶƲ
ƣȯǛǳǳƲǾ٪ۂ٪ɶȉǾǾƲƣȯǛǳǳƲǾؘ
ÝǛǬ٪ɥƲȯɶȉȯǍƲǾ٪ǛǾ٪ɥƲȯɅȯȉɍɦƲǾ
ƇǳǳƲ٪ǕƲȯȷɅƲǳǳǛǾǍƲǾ
ɥƇǾ٪ǬɍɦƲǳƲǾ٪ƲǾ٪ɍɍȯɦƲȯǯƲǾؘ

ǾعɅȯƲǾƫ٪ǌƇȷǕǛȉǾ٪ǼƲɅ٪ǳǛƲǌƫƲ٪
ɥȉȉȯ٪ǬɍǳǳǛƲ٪ǍƲȷƲǳƲƤɅƲƲȯƫؘ

ǛǬ٪¤ƇɅǛȷȷƲȯǛƲ٪ǕƇȯǳȉɅɅƲ٪ǯƇǾ٪ǬƲ٪ɅƲȯƲƤǕɅ٪
ɥȉȉȯ٪ɥƲȯ˚ǬǾƫ٪ǍƲƣƇǯؙ٪ǕɍǛȷƣƲȯƲǛƫƲ٪
ɅȯƇǛɅƲɍȯǍƲȯƲƤǕɅƲǾ٪ƲǾ٪ƤǕȉƤȉǳƇƫƲ
ɥƇǾ٪ƤǕȉƤȉǳƇɅǛƲȯ٪وeǛɅȷǯؘى
%ǛɅ٪ƇǳǳƲǼƇƇǳ٪ƫƇǍƲǳǛǬǯȷ٪ɥƲȯȷ٪ƣƲȯƲǛƫ٪
ǼƲɅ٪ƲƲǾ٪ǍǳǛǼǳƇƤǕؘ

¦ɍƲȷɅǛȉǾ٪ãȉɍȯ٪½ƇȷɅƲ

Apotheek
Vriesdonk
%Ʋ٪ǯȯɍǛȷǬƲȷȷɅƲƲǯɦǛǾǯƲǳ
ǳǳƲȷ٪ɥȉȉȯ٪ɍȯƲǾ٪ƣȉȯƫɍȯƲǾ

%Ʋ٪ƇȬȉɅǕƲƲǯ٪ɦƇƇȯ٪Ǭȉɍɦ
ǍƲɶȉǾƫǕƲǛƫ٪ȉȬ٪ƫƲ٪ƲƲȯȷɅƲ٪ȬǳƇƇɅȷ٪ǯȉǼɅ

ÜؘÄؘؚ٪tؘ٪¤ƳȯǛǾؙ٪OƇǾƫƲǳƇƇȯȷɥƲȯƲǾǛǍǛǾǍ٪%ȉǾǯ٪¤ƇɅǛȉ٪ÜíÝؙ٪%ȉǾǯȷƲȷɅƲƲǾɦƲǍ٪ؙ׀ֿ׀٪־ׇׁ׀٪ȯƇȷȷƤǕƇƇɅ

OƲɅ٪ÝjǕƇǳǳƇ٪ɥƇǾ٪ǬƲ٪ƫȯȉǼƲǾ
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parkbodeactueel
“Baasje, ruim jij mijn hondenpoep op?”
Bedankt om de poep van je hond op te ruimen. Bedankt om je hond alleen
te laten loslopen in hondenweides. Dat is de boodschap van onze nieuwe
campagne rond honden die start in mei-juni.
In een tweede fase verschijnt de
campagne meer zichtbaar in het
straatbeeld. Via wijkverenigingen
verspreiden we affiches en borden
op hondenweides, speelpleinen en
andere locaties waar we overlast
vaststellen.
Onze gemeenschapswachten spreken
op straat hondeneigenaars aan en
vragen hen of ze hondenpoepzakjes
bij hebben. Ze leggen de wetgeving
uit en delen zakjes uit aan mensen
die het niet bij zich hebben.
Wist je dat je verplicht bent om altijd
twee hondenpoepzakjes bij te hebben als je met de hond gaat wandelen? Je kan er alles over nalezen op
politie.be/5352. Zoek op politiereglement.

Zonder zorgen
verbouwen met de
renovatiecoach
Je wilt je huis energiezuinig(er)
maken maar je weet niet hoe?
Maak dan gebruik van de gratis
renovatiecoach. Deze expert
helpt je om zonder zorgen te
verbouwen.

We hopen met de campagne de
overlast van loslopende honden en hondenpoep weer wat
in te perken.

Als hondeneigenaar ben je een hondenliefhebber. Denk dus niet alleen
aan het plezier van jouw hond. Draag
ook zorg voor andere honden.
Onze nieuwe sensibilisatiecampagne
wil dat extra onder de aandacht brengen. De campagne loopt een zestal
weken.
Vanaf mei-juni kan je onze campagne
op verschillende manieren opmerken.

In een laatste fase focussen we op
handhaving. We sturen een team
van Ovam de baan op om effectief
GAS-boetes (gemeentelijke administratieve sancties) uit te schrijven als
een overtreding vastgesteld wordt.
We hopen met de campagne de overlast van hondenpoep en loslopende
honden weer wat in te perken.

Er zijn tal van opvanginitiatieven
groot en klein voor
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne die
in Brasschaat onderdak vinden en
krijgen.

Wie kan gebruik maken van
een renovatiecoach?
» Je bent van Brasschaat.
» Je hebt een woning of huurwoning.
» Je wilt grondig renoveren om je EPC-label

aanzienlijk te verbeteren.

Sensibilisatie
In een eerste fase lanceren we via
sociale media leuke filmpjes waarin
honden hun eigenaar op een ludieke
wijze aansporen om het beter te
doen.

Hondenweides
Op brasschaat.be vind je een
overzicht van alle hondenweides in
onze gemeente en ook waar je alle
straatvuilbakjes kan vinden. Zoek op
hondenweide en straatvuilbak.

Er zijn al vele Oekraïners goed opgevangen in
onze gemeente. Een welgemeende dankjewel
aan iedereen die zich inzet.

De renovatiecoach komt langs bij je thuis en
bekijkt welke energetische renovatiewerken
je kan uitvoeren om je woning comfortabeler,
milieuvriendelijker en energiezuiniger te
maken op een kostenbesparende manier.
Daarna ontvang je een verslag met alle
info. Tijdens de vervolgstappen staat je
renovatiecoach je steeds bij: hulp bij
opvragen prijsoffertes, nazicht offertes,
controle op aannemers tijdens de werken,
overzicht premies en energieleningen ...).

Handhaving
Je denkt er misschien niet meteen
aan, maar sommige mensen ondervinden extra last van hondenpoep of
loslopende honden. Denk maar aan
mensen met een visuele beperking,
een mindervalide in een rolstoel,
spelende kinderen die hondenpoep
aan hun schoenen krijgen, iemand
die bang is van honden, een zwerfvuilvrijwilliger …
Ja, zelfs honden vinden het niet altijd
leuk om een loslopende soortgenoot
tegen te komen. Vaak voelen ze zich
bedreigd of bang.

Oekraïners liefdevol ontvangen

» Je werkt nog niet samen met een architect

(want de architect is je renovatiecoach).
» Je bent van plan minstens twee

energetische renovatiewerken uit te voeren.

Meer weten en inschrijven?
EnergieKloket: T 03 350 08 08
brasschaat.be (zoek op renovatiecoach)

Momenteel worden er 209
vluchtelingen opgevangen in onze
gemeente: 58 in het Hof ten Bos van
de scholengroep GO! Invento en 144
bij 50 gastgezinnen.
Ook OLO-Rotonde heeft inmiddels 7
personen opgevangen.
Met medeleven en respect voor de
allesbehalve eenvoudige situaties,
zetten velen zich dagelijks in om de
(voordien) vreemden zich toch thuis
te laten voelen en er een band mee
op te bouwen.

Onze welgemeende dank naar allen
die zich met kleine en grootse hulp
inzetten! Ook willen we de talrijke
vrijwilligers en de eigen diensten van
gemeente en OCMW bedanken voor
hun inzet.
Aangezien er momenteel nog steeds
geen verbetering in zicht is zoeken we
nul naar meer duurzame huisvesting.
Heb jij nog plek voor een langere
periode (tussen 6 maanden en 1
jaar)?
Neem dan zeker contact met ons op.

Meer info en vragen?
T 03 650 29 30 | info@brasschaat.be
brasschaat.be/oekraine
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PARKBODEACTUEEL
inBrasschaat

Hulp nodig bij het invullen
van je belastingbrief?

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be
Lukt het je niet met telefonische
hulp van de FOD om je aangifte te
doen? Maak je afspraak op
T 03 650 29 30. Wees er snel bij,
het aantal afspraken is beperkt.

FIESTA EUROPA
Internationale feestmarkt. Kom ontdekken
wat voor moois en lekkers Europa te
bieden heeft.
Hemelweide (Gemeentepark)
10 juni, 17:00 - 22:00
11 juni, 11:00 - 22:00
12 juni, 11:00 - 19:00

Vergeet niet je identiteitskaart,
inkomstenﬁches, aanslagbiljet
van vorig jaar en alle andere nodige attesten mee te brengen.
Je aangifteformulier nog niet ontvangen? Je kan ook zonder brief
langskomen voor hulp.

Op 30 mei houden we
tussen 9 en 15 uur een
zitdag in het gemeentehuis om je te helpen bij
het invullen van je belastingsbrief.

Kom je niet in aanmerking voor
de zitdag in ons gemeentehuis?
Maak een afspraak bij de
FOD financiën in Antwerpen via
T 02 575 56 66.
Andere fiscale vragen? Bel naar
T 02 575 44 50.
Meer info op financien.belgium.be

Gezocht: evenementplanners klimaathappening 2.0
Op 24 september organiseren we voor de tweede keer
een klimaathappening in
Brasschaat. Geef als
mede-evenementplanner
het programma van die dag
vorm. Doel van de klimaathappening? De Brasschatenaren warm maken voor
duurzame initiatieven.

Werk mee aan een duurzamer
Brasschaat en ontdek heel wat
interessante lokale initiatieven.
We dagen je uit om je te verdiepen
in duurzame evenementplanning
want ja, wij trekken dit over de
hele lijn door. Laat je creativiteit
en enthousiasme de vrije loop
gaan bij het organiseren van een
klimaatevenement. Werk je graag
zelfstandig met een eigen planning? Die vrijheid krijg je binnen
dit vrijwilligerswerk.

Meer info giveaday.be
(zoek op evenementplanner)
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TERUG FEEST OP KINDERBOERDERIJ MIKERF
Onder een staalblauwe hemel mochten de diertjes en hun
medewerkers na 3 jaar terug het grote publiek in hun armen
sluiten op kinderboerderĳ Mikerf. Het eerste schaapscheerfeest sinds 2019 was meteen een schot in de roos. Groot
en klein zakte zondag af naar de boerderĳ om zich te laten
onderdompelen in de wereld van de wolligste vriend op de
boerderĳ. Er werden demonstraties gehouden, er was een
tentoonstelling en men kon zich vergapen aan allerhande
wolverwerkingsstandjes op het erf. Naar goede traditie waren ook de bakkers terug van de partĳ om de bezoeker te
laten smullen van (hout)ovenvers brood en kon je je honinghartje ophalen bĳ onze imkervrienden van IFANG. Tĳdens
de Week van de Korte Keten werden heerlĳke hoeveproducten zoals ĳs, yoghurt, conﬁtuur, gelei, appelsap, … extra in
de kĳker gezet en kon de bezoeker lokaal lekkers proeven
én kopen in het boerderĳwinkeltje. Noteer 25 september
alvast in je agenda want dan is het Oogstfeest op Mikerf.

QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken
Ronny Kanora
Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,
ontmossen gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte
0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

QQQQQQQQQQQQ
Alle tuinwerken, snoeien,scheren hagen,
o n d e r h o u d . v e e l e rvaring. 0474/453 834

Klusjesman voor kleine
werken, te Brasschaat
0496 221 102



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


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

Peter
De Cock

Piet
Tulkens

Advocaat in
België

Advocaat in
België

Rechtsanwalt
in Duitsland
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,WUDQVSRUWYHUNHHUVUHFKW OLFKDPHOLMNHHQVWRႇHOLMNH VFKDGHYHUJRHGLQJHQLQYRUGHULQJHQXLWYRHULQJHQ
Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt
YHUGHURYHUHHQYRRUWUHႇHOLMNLQWHUQDWLRQDDOQHWZHUNYDQPHGHZHUNHUVRQGHUPHHULQ)UDQNULMN1HGHUODQG
Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be
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Binnen- & buitenschilderwerk - Decoratietechnieken - Kleur- & interieuradvies

a
or wa ar
arde
n

SCHILDER & DECORATIE MET OOG VOOR DETAIL
Zoekt u een schilder, een oplossing voor uw buitengevels 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
7HO(PDLOLQIR#YHUERVFKLOGHUGHUZHUNHQEH
:::9(5%26&+,/'(5:(5.(1%(3UHVHQWDWLHKXLV%HWKDQLsOHL6FKLOGH
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AANNEMER KOOPT

DRINGEND
GEZOCHT

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

.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

%UDVVHULH
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

0487/286 430

Turnshow Acro II Gym “40 Years of Magic” was… MAGIC!
Wat een magische momenten mochten we beleven tĳdens onze 3 turnshows van 14 en 15
mei 2022! Na het uitgestelde turnfeest van 2020 hebben onze trainers en gymnasten keihard
geoefend om het beste van zichzelf te kunnen geven op onze “40 Years of Magic”. Zowel de
allerkleinste als de grotere gymnasten, onze topsporter Noah en acropartner Seppe, brachten vol overgave hun nummer aangemoedigd door een enthousiast publiek. Hartverwarmend was het om te zien hoe ze schitterden en iedereen genoot van dit samenzĳn.
Duizend maal dank aan alle vrĳwilligers die voor en achter de schermen geholpen hebben
om van deze editie, ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan, een succes te maken. Dank
ook aan onze sponsors, de sportdienst, Sportoase, de gemeente Brasschaat.
Onze topsportgymnaste Helena Heĳens en acropartner Bram Röttger verbleven intussen in
Portugal om deel te nemen aan de Maia International Acro Cup (Worldcup Acrogym) . Met
drie foutloze oefeningen en een zeer knappe score van 30.000 punten voor hun combined
oefening, wonnen ze 3x goud! Wat zĳn we ﬁer op al onze gymnasten en onze trainers!
Het was een MAGIC weekend…

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

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

€

2

50

€

5

750
€ 10
€ 1250
€

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

Oproep aan firmas en
bedrĳven: graag zou ik
verbonden zĳn aan een
bedrĳf voor jullie dagelĳkse (+ weekend) transporten/leveringen/distributie uit te voeren. Heb
grote en kleine bestelwagen. tel 0475 476 350



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



Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier
Denys & Cs. Bredabaan
246, Brasschaat. 03/430
20 83 www.denys-co.be



Poolse mannen doen
renovatiewerken: bezetting, gyproc, parket,
schilderen, afbraakwerk.
Nederlandstalig. Gratis
Gratis prijsofferte. Referenties. Tel. 0496/084
168 - 0496/637 978



Bĳles wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., jaren
erv., @huis. 0474/976 466
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ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
6&+(3(56',-.:(670$//(
Tel. 0473 370 280

+˘˛˝ˎ˗˜˒ˊ·˜˟ˊ½,˜˝˞˔,ˋˎ˞˔ˎ˗ˑˊːˎ˗˗˞˒˗˙˘˝
Atletiekkamp: van
maandag 4/7 tot vrĳdag
8/7 organiseert atletiekclub AC BREAK weer een
atletiekkamp. Alle info te
vinden op onze website.
www.acbreak.be



Beste, voor de verkoop
van jullie voertuig mogen
jullie mĳ ook eens bellen
0479 091 504

Alpha Heating
haarden & int erieur

Alpha Heating is een toonaangevend Schotens bedrijf gespecialiseerd in het
ontwerpen, leveren en plaatsen van haarden of kachels & bijhorende afwerkingen.
Dit gebeurt bij onze klanten in nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten. Wij
zoeken ter uitbreiding van ons team:

Vacature:
7lbmbv|u-ঞ;=l;7;;uh;urѴ-mmbm]
De uitdaging:
ï Jij wordt de dossierbeheerder en hét aanspreekpunt voor de klant voor de verkochte installaties.
ï Na een degelijk advies van het verkoopteam, komt de klant tot een keuze. Het is vervolgens aan jou om
de projectgerelateerde bestellingen mee op te volgen bij de gekende fabrikanten/leveranciers.
ï Je communiceert continu met de montageploegen, de klanten en leveranciers: je informeert hen over
het project en je zorgt voor een correcte planning van de dossiers in uitvoering.
ï Je bewaakt de gemaakte afspraken met zowel leveranciers als klanten.
ï Je controleert voor de installatie of alle noodzakelijke onderdelen aanwezig zijn, zodat de installatie
vlekkeloos kan verlopen.
ï Bij problemen of onverwachte spelbrekers weet je het hoofd koel te houden en zorg je voor een
degelijk alternatief.
+HWJH]RFKWHSURĆHO
ï -HKHEWHHQEDFKHORUZHUNHQGHQNQLYHDX RIĆFHPDQDJHPHQWNDQWRRUDGPLQLVWUDWLH
bedrijfsmanagement…).
ï Tevens heb je minstens een eerste ervaring in een relevante functie (administratie, klanten-/
dossierbeheer, projectopvolging, planning…).
ï Vanzelfsprekende ben je punctueel en nauwkeurig.
ï Je bent een daadkrachtige persoonlijkheid die stevig in je schoenen staat en diplomatisch weet te
communiceren.
ï -HEHQYORWPHWGHFRXUDQWH2IĆFHWRROV
ï Nederlandstalig. basiskennis Frans en Engels is leuk, maar geen absolute vereiste.


Lieve zorgzame dame
geeft massage
0493 146 201


Vakantie kust te huur:
HEIST:DAK-DUPEX-APPARTEMENT Serenata–
LAST MINUUT Luxueus
ingericht appartement Gr
living groot zonnig terras
5de verdiep zicht Zeebrugge – 2 slk met TV en
Airco en wiﬁ – geen rokers
of huisdieren vrĳ:1-15juni
700€--16/31 Juni 700€–
1/15 juli 1600€ kosten
en garage inbegrepen
Tel:0496 554499 Foto’s
op www.heropal.be
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Te huur: ruime Studio
Nieuwpoort 4p + garage.
Zeezicht. Vlakbĳ winkelstraat & strand. Slaaphoek
2p, zetelbed 2p. € 6075/n. Gsm 0486 361 995


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

INBREKER GEVAT
Op maandag, 23 mei 2022, omstreeks 4 uur, kreeg de lokale
politie Brasschaat de melding van een inbraak in een woning in Dullingen. De bewoners werden opgeschrikt door
hun inbraakalarm. Op de camerabeelden is een man te zien
die tracht de deur te forceren met een schroevendraaier.
Wanneer het alarm in werking treedt, vlucht hĳ meteen weg
op een ﬁets. De politiezones Noord, Schoten en Voorkempen boden assistentie bĳ het opsporen van de verdachte.
Ook de leden van de BIN-netwerken in de omgeving werden geïnformeerd. De ploeg van de politiezone Voorkempen merkte uiteindelĳk een verdachte op die voldeed aan
de beschrĳving. Na een korte achtervolging te voet kon de
man staande gehouden worden. Hĳ bleek in het bezit van
een schroevendraaier, zaklamp, een grote som geld en een
ﬁets. De verdachte, een Litouwse man van 30 jaar, werd gearresteerd en voorgeleid bĳ de onderzoeksrechter.

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…

Wat we te bieden hebben:
ï Alpha Heating is een gezond, stabiel en groeiend familiebedrijf.
ï Een boeiende functie met heel wat afwisseling en uitdaging.
ï Fijne collega’s en een toffe informele sfeer.
ï In ruil voor jouw inzet wordt een interessant verloningspakket geboden.
Krijg jij het hier meteen warm van?
Solliciteer dan via mail danny@alpha-heating.be of neem telefonisch contact op met ons en vraag naar
Danny (03/644 68 88).

alpha-heating.be/vacatures

Wij zijn op zoek naar
enthousiaste, creatieve
kinderbegeleidsters voor
onze kinderopvangen,
deeltĳds of full time. (Ekeren en Brasschaat)
0496 923 556


Ik doe uw kleine verhuisjes op zondag met
bestelwagen
0475 476 350

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

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



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


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

KWB BEZOEKT LIER OP 9 JUNI 2022
Iedere deelnemer komt met eigen vervoer ( auto, carpooling , trein…) naar Lier en wandelt naar het vertrekpunt:
De Zimmertoren. Kom je met de eigen wagen dan kan je
deze achterlaten op een parking aan de rand van de stad.
https://www.lier.be/mobiliteit/parkeren/gratis-en-betalendparkeren Je bent aanwezig aan de Zimmertoren ten laatste
om 9.45u. Het gegidst bezoek aan de Zimmertoren wordt
afgesloten met het proeven van een Liers Vlaaitje met kofﬁe.
Ons middagmaal (meegebrachte boterhammen) nuttigen
wĳ in het Café Refuge. Je kan hier ook belegde broodjes
of een kommetje soep met een broodje kopen. Na het middagmaal bezoeken wĳ onder de leiding van een gids het
begĳnhof en de Sint Margaretakerk. Inschrĳven is verplicht
bĳ Robbie Van Bourgonie, Hoogbos 46, Brasschaat robbievanbourgonie@gmail.com of 03/651 39 87 KWB-leden betalen 15 euro , niet KWB-leden 20 euro. De inschrĳving telt
na storting voor 4 juni 2022 van het verschuldigde bedrag
op het rekeningnummer van KWB St Jozef Driehoek BE92
7895 5101 8723 met vermelding “ Lier” en het aantal personen . Meer info bĳ: Johan Demey 03/651 34 70 johan.
car@hotmail.com of Robbie van Bourgonie 03/651 39 87

BRASSCHAAT

AVONDMARKT
ARMAND REUSENSPLEIN

VRIJ. 3 JUNI
VAN 16.00U TOT 21.00U
WWW.ANTWERPSEMARKTEN.BE
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CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 31/5 om 20u:
“Un Monde” (2021)
Dinsdag 7/6 om 20u:
“Hollywood aan de Schelde” (2018)
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.

Bistro Nottebohm
VANAF 3 JUNI LANCEERT BISTRO NOTTEBOHM,

HET PROEVERIJ CRISIS MENU

Kom lekker genieten van een 4-gangenmenu, aperitief, wijn, water,
bieren van de tap en frisdrank in begrepen. Wat houdt het in.

Bubbels of Aperol Spritz
***********

Assortiment van koude voorgerechten en soepen,
zelf te nemen (naar believen)
***********

Een warm tussengerecht naar keuze uit de keuken
***********

Een hoofdgerecht naar keuze uit de keuken
***********

Een wandeling door de dessertkaart,
zelf te nemen (naar believen)

€

50

per pers.

In deze formule zijn bovenstaande dranken inbegrepen gedurende 3 uur

Bezoek onze website
EUDVVFKDDWVHÀOPFRP

WEEKMENU

Verkrijgbaar op woensdag, donderdag, vrijdag tussen 12u-14u en 17u-19u

1 bezoek aan ons voorgerechten- of soepbuffet
Nieuw gezinsgeluk! Dat
is wat deze 60 jarige alleenstaande man zoekt.
Welke vrouw, ±50 jaar,
zoekt hetzelfde en houdt
van vakantie in de Provence? Misschien toch nog
een goede vakantie deze
zomer? 0475 476 350


Garageverkoop za 18 &
zo 19 juni Pauwelslei 145
(09:00 - 17:00)

Schilderw., gypr., lamin.,
all, bezett., Schilderkl.
Gr pr.off. 0467/327 615



Gevraagd: Gratis spullen
voor Rommelmarkt. Gratis
ophaling. 0485/300 437



BURGERLIJKE
STAND


Ik kom uw strijk thuis
ophalen en terugbrengen. 0485 644 993

******

€

20

per pers.

.RIÀHRIWKHHQDGHPDDOWLMG

TEA TIME ELKE DAG

HIGH WINE ELKE DAG

van 14u30 tot 16u30
Bezoek naar believen ons
dessertbuffet, inclusief 2 warme
consumpties voor 15 euro

van 14u30 tot 16u30
Bezoek naar believen ons
voorgerechtenbuffet, inclusief
karafje wijn voor 25 euro

Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46 website: bistro-nottebohm.metro.rest


Te koop: Fiat 500C weinig km, perfecte staat
p.o.t.k. 0489 715 955

******

Vis- of vleesgerecht van de week

EEN GRATIS VERMELDING
VAN EEN GEBOORTE OF
OVERLĲDEN IN
DE BRASSCHAATSE FILM

WWW.BRASSCHAATSEFILM.COM

Eerste multiMovepad van de Provincie Antwerpen plechtig
geopend in Brasschaat
Dit gloednieuwe beweegpad doorkruist de Brusselse Bossen en Kattekesberg in de wĳk
Sint-Mariaburg t.h.v. de Elisalei. Kinderen kunnen via natuurlĳke hindernissen ravotten en
krĳgen een unieke natuurbeleving. Het bewegwĳzerde pad is 2 kilometer lang, het 10de
in Vlaanderen, maar het eerste in onze provincie. Dit alles kwam tot stand dankzĳ een zeer
nauwe samenwerking tussen de Gemeente Brasschaat, Agentschap Natuur & Bos en Sport
Vlaanderen. De omgeving is één van de zeldzame toegankelĳke openruimtegebieden met
bossen in Brasschaat. Niet alleen waarnemend burgemeester Philip Cools maar ook vele
schepenen en de kinderburgemeester waren aanwezig. Een meer dan trotse Schepen van
sport en jeugd Adinda Van Gerven zette alle medewerkers, die dit tot stand hebben gebracht, uitgebreid in de bloemetjes.
Meer foto’s: www.brasschaatseﬁlm.com
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ANTWERPSE

KLUSDIENST
1DWXXUOHLHQ  3DQQHQ  5RR¿QJ  *RRW HQ *HYHOEHNOHGLQJ
'DNUDPHQ/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

Bredestraat 36, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
verlindendak@gmail.com

Man 61 j. zoekt vriendin 50+ om samen te
wandelen en ﬁetstochten
te doen, omgeving Brasschaat.
0468/176 883

Te koop gevraagd: schilderĳen, strips, LP’s, oude
postkaarten, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03/663 65 70

Alle tuinwerken, snoeien, hagen, onderhoud.
goede ref. 0474/453 834

Te huur 2 caravan staanplaatsen te Wuustwezel.
03/669 72 80

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

* KINDERCOACH *
Meer info: www.kinderc o a c h - b ra s s c h a at . b e
0469 145 724. Enkel bellen ma-vr tussen 19u-20u.

Ik kom uw strijk thuis
ophalen en terugbrengen. 0485 644 993

Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?
De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen.
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een totaalservice
waar alles door één en dezelfde ﬁrma wordt uitgevoerd of gecoördineerd.
Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op maat.
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

GRATIS OFFERTE
■
■
■
■
■
■

Schilderwerken
Elektriciteitswerken
Schrijn- & timmerwerken
Gyprocwerken en laswerken
Vloer- en tegelwerken
Parket, laminaat, tapijt en vinyl



Te k o o p : m a c h i nes en handwerktuigen voor bouw, hout
en houtbeerking.
Tel. 0486/503 194

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

www.poortenhersteller.be

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

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM:1LHXZGUHHIDSSDUWHPHQWRSGH9
PHWOLIWLQNRPKDOPHWYHVWLDLUHOLYLQJHQZRRQNDPHU
PHWWHUUDVNHXNHQPHWEHUJLQJVODDSNDPHUVPHW
WHUUDVKREE\NDPHUZFEDGNDPHUWHUUDVYRRUHQDFKWHUDDQRQGHUJURQGVHGXEEHOHJDUDJHER[¿HWVVWDOOLQJ
HQDXWRZDVSODDWVYLGHRSDUORIRRQ(3& %
DEURNE:7HU+H\GHODDQ±DSSDUWHPHQWGH9
PHWNHXNHQZRRQNDPHUEDGNDPHUVODDSNDPHUV
ZDDUYDQPHWWHUUDVOLIW(3& &
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

■
■
■
■
■

Houten en stenen terrassen
Hekwerk, afrasteringen en poorten
Onderhoud en aanleg van tuinen
Reinigen van daken en gevels
Afbraakwerken en afvoer van stort

T

+32 3 828 95 74

E

info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be

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



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



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

Voor onze naschoolse
opvang zoeken wĳ een
chauffeur voor mee kindjes af te halen van school
en naar onze naschoolse
opvang te brengen tijdens de schooldagen.
0496 923 556


Te koop: Iphone 7 plus
met lader 75 euro tel
0475 476 350

Twĳfel zeker niet om
ons te contacteren
indien u uw wagen
WENSTȩ TEȩ VERKOPENȩ sȩ
Snelle en correcte afHANDELINGȩ sȩ /OKȩ METȩ
schade of zonder keuRINGȩ sȩ #ONTANTEȩ BETAling of overschrĳving.
Steeds bereikbaar
T. 0476 345 800


Te koop: tuinfrees, werkbreedte 80cm. Benzinemotor 4,5 pk.! 0495 341 153
 
Zoekt u een loodgieter, 2 jonge mannen zoeken
ook voor kleinigheden. werk tuin schoonmaak,
erv. 0487/439 279
Bel Koen 03/663 60 79
 
Man zoekt werk in res- Ik zoek werk poetsen
taurant, kleine klusjes, erv. & ref. serieuze aanvraschilderen. 0467/696 865 gen. 0485/944 882

Te koop: Toyota Hiace
7.900 euro bouwjaar
2009. Tel 0475 476 350

Brasschaatse Film,
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

WACHTDIENSTEN

:/.7%2).'ȩsȩ2/,,5)+%.ȩsȩ2!!-$%#/2!4)%
3#2%%.3ȩsȩ4%22!3/6%2+!00).'%.ȩsȩ,!-%,,%.$!+%.

25)-%ȩ4//.:!!,ȩ-µ

$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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
'RNWHUYDQGLHQVW
+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO
"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖȩSOFFERTEȩȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN
"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU

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 programma. Ons feestelĳk programma ziet er als
VOLGTȩUITȩTUSSENȩȩENȩȩDOORLOPENDȩKINDERANIMATIEȩMETȩOAȩSPRINGKASTEELȩsȩȩnȩSTARTȩ
INSCHRÖȩVINGENȩsȩȩnȩSTARTȩ"ABYLOOPȩsȩȩnȩSTARTȩ+-ȩsȩȩnȩSTARTȩ+INDERDISCOȩsȩȩ
nȩSTARTȩ ȩ+-ȩENȩ ȩ+-ȩsȩȩnȩ!FTERPARTYȩ6OORȩDEȩSPORTIEVELINGENȩVOORZIENȩWEȩDOUCHESȩENȩ
KLEEDKAMERSȩ(ONGERȩENȩDORSTȩHOEFȩJEȩNIETȩTEȩLÖȩDENȩDANKZÖȩȩONSȩGEZELLIGȩTERRASȩMETȩHAMBURGER
kraam. Het evenement gaat door aan JH HOB NOB, Turfaard 1, Brasschaat
-EERȩINFOȩOPȩWWWSTRATENCROSSBEȩENȩINFO STRATENCROSSBE

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

/0(!,).'ȩ(5)365),ȩ*5.)
-!!.$!'ȩ30 MEI
$).3$!'ȩ31 MEI
7/%.3$!'ȩ1 JUNI
$/.$%2$!'ȩ2 JUNI
62ǡȩ$!'ȩGEEN OPHALING
:!4%2$!'ȩGEEN OPHALING
-!!.$!'ȩGEEN OPHALING
$).3$!'ȩ7 JUNI
7/%.3$!'ȩ8 JUNI
$/.$%2$!'ȩ9 JUNI
62ǡȩ$!'ȩGEEN OPHALING
:!4%2$!'ȩGEEN OPHALING
HET RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN OP MAANDAG 6 JUNI,
GEEN OPHALING 6 JUNI: OPHALING HUISVUIL EN PMD VERSCHUIVEN NAAR 10 JUNI, GEEN OPHALING GFT

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
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
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: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
Dierenarts van dienst
www.wachtdienst-dierenartsen.be
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

&)%43(%234%,,).'%.ȩ
w w w. B I K E WO R K S . b e
Kortestraat 73 Brasschaat
afspraak via 0496770137
of info@bikeworks.be


%LEKTRICITEITSWERKEN
GRȩ ȩ KLEIN ȩ DEPANNAGE ȩ
herst., verl. 0498/289 024

TUINENKRISHERREMANSBE
TUINAANLEGȩ ENȩ ONDER
HOUDAANLEGȩ GAZONSȩ ENȩ
KUNSTGRAS ȩSNOEIENȩENȩVEL
len van bomen, stronken
uitfrezen, vrĳmaken van
percelen, proper maken
van opritten. Gsm 0477
ȩ

:WEMBADȩRENOVATIEȩdoor
bekwame vakmensen aan
zeer betaalbare prijzen.
Gratis info ter plaatse
Mare Pools. 0470/181 178
- 0494/188 003


ȩ RAPȩ MOETȩ GAANȩ bel:
KLUSȩȩ:Oȩȩ


"%,!34).'"2)%&ȩ
"ELASTINGADVISEURȩ KOMTȩ
bĳ u thuis en berekent uw
VOORDEELȩȩJȩERVARINGȩ
0486 382 228


'OEDKOOPȩ VELLEN van
BOMENȩENȩAFVOEREN ȩGRA
TISȩOFFȩȩ
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VERLICHTEN EN/OF
0!4).%2%.ȩ
VAN MEUBELEN,
ambachtelĳk, gratis
proef. 014/71 84 80

19

Schaken op woensdag
van 14.00 tot 17.00. Antverpia, Brasschaat



QQQQQQQQQQQQ

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


Ik zoek werk: tuin, bezetten, tegelen, schilderen.
0470/975 891

Kleine en grote renovatiewerk. Interieur exterieur, exterieur, bezet,
gyproc, isolatie, alle instalatie, alle ramen, speciale projecten. 0496/781
768, zibi.arte@gmail.com

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



Alle terrasreparaties zoals: uitslĳpen van slechte
voegen terrassen en terug opvoegen terrassen,
vervangen kapotte tegels, vastmaken losliggende tegels, vervangen
putdeksels, plaatsen van
boordstenen. Gratis offerte. 0491/883 597

Te huur: dakappt (45m²2e verd) Bergstraat 30
Brasschaat, rustige ligging. Living (22m²) met
keuken - slaapk - badk
(wasmachine)- WC - Berging - Terras zuid 24m² +
Garagebox. Prĳs: € 725.
Vrĳ vanaf 1/7. Tel. 0471
300 609 (na 17u)



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

 $OJHPHQHULROHULQJVZHUNHQ
 3ODDWVHQ+HUVWHOOHQVHSWLVFKHSXWWHQ
 3ODDWVHQUHJHQSXWWHQ
 &DPHUDLQVSHFWLH
 2QWVRSSLQJVGLHQVW

T. 0494 429 439
info@riolering-service.be
www.riolering-service.be



Alle kleine dak- en rioolwerken, tuinhuis, garage,
achterbouw, dakkapel,
enz. 0474/204 607


Te koop gevraagd: 2de
H. aanhangwagen, mag
werk aan zĳn. Geen geremde. 0492/263 118

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat
Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

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

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

Brasschaatse Film,
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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

w

QQQQQQQQQQQQ
ALGEMENE
SCHILDERWERKEN
Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.
Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

QQQQQQQQQQQQ
Zwembad, alle tech. herstellingen binnen de 24 uur.
0470/181 178. Mare Pools



FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prĳs!
GSM 0475/768 188
QQQQQQQQQQQ

%ĆĆĢĔĆńğññĺĂĭĭĺŒñĨŉœńŉĖĨĐĆĨĖĆńĆĨԁ

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

ΔQGXVWULHSDUN%UHFKWVHEDDQ6FKRWHQ

wZZZYHUDQGDZHUHOGEH
2SHQPDYUXXw]DWHUGDJRSDIVSUDDN
Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be

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

