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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

Een Ray-Ban zonnebril 
mét ingebouwde camera!
#raybanstories

Exclusief in 
onze winkel 
verkrĳ gbaar

Professionele inboedelopkoper voor het opruimen en leegmaken van 
uw huis, appartement, winkel, etc. Gedeeltelijk of totaalservice

Christel Jansen: 0495/233.678

Van de kleinste tot de 
allergrootste inboedel 

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

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

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com

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

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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Het Volwassenenatelier ’t Kratje in Wuustwezel (Gooreind) 
sluit naar jaarlĳkse gewoonte zĳn 45e creatief werkjaar af 
met een tentoonstelling van vrĳ werk van onze afdeling 
Aquarel, olieverf/Acryl en kleiatelier. De voorbĳe 2 corona-
jaren konden de cursisten en enthousiaste geesten op ver-
schillende gebieden hun creativiteit met de nodige onder-
brekingen ontplooien en ontwikkelen. Er werd gegoocheld 
met kleuren en lĳnen in olieverf en acryl, creativiteit en tech-
niek gingen hand in hand bĳ de artistieke en functionele 
voorwerpen die werden geboetseerd in het klei-atelier. 
Een ruime selectie van creatieve scheppingen die het den-
ken en de handvaardigheden van de cursisten weerspie-
gelen, wordt tentoongesteld in de gebouwen van ’t Kratje: 
Vormingscentrum Gasthuis, Cultuur- of ontmoetingscen-
trum, Gasthuisstraat 7, Gooreind. Zaterdag 18 juni 2022 
van 11:00 tot 17:00: - opendeurdag met tentoonstelling.
Zondag 19 juni van 10 tot 17 uur - opendeurdag met ten-
toonstelling. Zondag vanaf 11 uur - “Kunstige en Creatief 
Ambachtenmarktje”. Afsluiten doen we rond 16.30u: Van 
harte welkom! www.kratje.be - atelier@kratje.be

OPENDEURWEEKEND 
VOLWASSENENATELIER ’T KRATJE VZW

Door Ligo en 
vrijwilligerswerk 
sta ik sterker in 
mijn schoenen.  
— Evelyne, 35 jaar  

Ik wil beter leren 
werken met 

de computer: 
om een job 

te zoeken of 
afspraken te 

maken
— Mehdi, 31 jaar  

Cursussen voor volwassenen, overdag of ’s avonds

 · Starten met computer, smartphone of tablet

 · Je kinderen helpen met huiswerk 

 · Beter leren lezen of rekenen

 · Omgaan met stress

Maak nu een afspraak voor een gesprek  

☏ 03 230 22 33

www.ligo.be/antwerpen 

Leren
Verbinden
Versterken

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

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

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

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

Goedkoop verwĳderen 
en afvoeren van coni-
feren en hagen. Gr. off. 
0487/715 534

Opruimen en opkui-
sen van huizen, appar-
tement, zolder, kelder, 
magazĳn, tuin, enz. Ver-
huur- of verkoopklaar. Tel. 
0474/204 607
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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

Diepvriezer 
FN26062WS

Nu aan:

699*

adviesprijs
819

*Je betaalt € 819 aan de kassa en ontvangt € 120 cashback via selexion.be.

232 L

No 
Frost
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 €120

Zonder twĳ fel 
EEN GROENE THUIS

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

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
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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)
In deze formule zijn bovenstaande dranken inbegrepen gedurende 3 uur

 WEEKMENU
1 bezoek aan ons voorgerechten- of soepbuffet 

******
Vis- of vleesgerecht van de week 

******

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

TEA TIME ELKE DAG 
van 14u30 tot 16u30

Bezoek naar believen ons 
dessertbuffet, inclusief 2 warme 

consumpties voor 15 euro

HIGH WINE ELKE DAG 
van 14u30 tot 16u30

Bezoek naar believen ons 
voorgerechtenbuffet, inclusief 

karafje wijn voor 25 euro

     € 20 
per pers.

     € 50 
per pers.

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

Na 2 jaar onderbreking, door de coronaperiode, organiseert 
de Oudervereniging Rotonde tĳ dens de zomermaanden
terug een foto-fi ets zoektocht en een foto-wandelzoek-
tocht. Vanaf  6 juni 2022 tot 18 september 2022 kan je de 
zoektochten, langs meestal rustige wegen, afwerken.
De fi etszoektocht start in Stabroek  en we rĳ den ongeveer 
23 km. langs meestal rustige landelĳ ke wegen. De wandel-
zoektocht start in Brasschaat  waar we ongeveer 7 km. langs 
rustige en groene ruimtes wandelen. Ook toegankelĳ k
voor rolwagen en kinderwagen. Deelnameformulieren 
voor de foto-fi etszoektocht zĳ n te koop aan € 7 op volgende
plaatsen:
– Optiek Tessens, Dorpsstraat 26, Stabroek (9.00-
12.30/13.30-17 u zondag en maandag gesloten)
– Bakkerĳ  Wouters, Dorpsstraat 51, Stabroek( 9.00-16.00 h. 
dinsdag gesloten)
– Onthaal Sterrenhuis, Rotonde vzw, Augustĳ nslei 78, Bras-
schaat  ( 9-12/13-16 u, zaterdag en zondag gesloten)
Deelnameformulieren voor de foto-wandelzoektocht zĳ n 
te koop aan € 7 op volgende plaatsen:
- Slagerĳ  De Bondt, Hoogboomsteenweg 19,Brasschaat  
(8.00-12.30/13.30-17 u, zondag 8-13.00 u,  maandag en 
donderdag gesloten)
- Onthaal Sterrenhuis, Rotonde vzw, Augustĳ nslei 78, Bras-
schaat  ( 9-12/13-16 u, zaterdag en zondag gesloten)
Antwoordformulieren moeten binnen zĳ n uiterlĳ k 
25/09/2022.
De uitslag wordt bekend op  vrĳ dag 28 oktober 2022 om 
20.00 uur in de zaal van Sterrenhuis, Augustĳ nslei 78, Bras-
schaat. Voor elk deelnameformulier dat binnengebracht 
wordt is een prĳ s voorzien. Meer info op het nummer 
03/568.02.78 ( Leo Bruyns)

FIETS- EN WANDELZOEKTOCHT 
OUDERVERENIGING ROTONDE Ben je een absoluut beginner of wil je je Frans opfrissen? 

Dan bieden wĳ  jullie een boeiend programma aan. De 
klemtoon ligt op praten. Ben je een 55-plusser, woon je in 
Brasschaat en wens je samen met gemotiveerde mensen 
een fi jn taalavontuur te beleven? Dan ben je in de Remi-
se op de juiste plaats. We starten op maandag 3 oktober 
2022 en eindigen op maandag 29 mei 2023, telkens van 
14u tot 16u.  De cursusprĳ s bedraagt €35 met een hand-
boek voor de prĳ s van €45. (dit  wordt 2 jaar gebruikt). Voor 
inschrĳ vingen en meer info kan u zich wenden tot: EVA vzw 
De Remise, Graaf  Reusensdreef 1 te 2930 Brasschaat. 
Dagelĳ ks geopend van 9u tot 12u en van 14u tot 15.30u 
(uitgezonderd op vrĳ dagnamiddag) Het secretariaat is ge-
sloten van 30 juni tot 22 augustus 2022. Tel: 03 651 24 87   
e-mail: senioren@brasschaat.be

FORMIDABLE...  TU ES FORMIDABLE!

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…

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

PARTTIME 
VERKOOPSTER
(ong. 20 à 25u per 

week) en 
FLEXĲ OB 

voor halve 
of hele dag 

beide met ervaring 
in verkoop slagerĳ . 

TEL. 0491 105 828, 
Slagerĳ  Maes 

Kapelsesteenweg 418

Te koop: kwalitatieve 
vierkante designtafel, 130 
cm. Donker beukenhou-
ten blad met centrale 
metalen poot. Tijdloos 
model. 4-8 pers, € 140. 
Tel. 0494 032 803

Plaatsen van metalen 
tuinhuizen verzinkt, 
roest niet. In alle maten. 
0487/715 534

Te  ko o p :  2 , 5  ku b e 
steengruis - €50 op te 
halen. 0479/381 137

ERKEND
DIENSTENCHEQUES-

BEDRIJF
Wij bieden exclusieve hulp 

en ondersteuning in het
dagelijkse leven.

Voor alle generaties.

Elke vraag is uniek…
Het antwoord

is steeds op maat.

Poetsen, koken,
boodschappen, wassen, 

strijken, …

Wij zorgen
hier met plezier voor.

Bredabaan 507a - Brasschaat
0492/722 240  -  03/288 82 09
thuishulp@koningshof-residentie.be

Garage Sale Wĳ k Neer-
velden op 4 juni van 10 
tot 16 uur.

Wĳ  kopen boeken. Tel. 
0473 982 564

AUTOKEURING: geen 
tĳ d of zin: gpnsnrd. dir. 
chauffeur doet dit voor 
u, afhalen van auto en 
gekeurd afl everen: € 25/
keuring. Info: tel. 0484 
263 811

Ik ben 78, ik zoek een 
lieve man om eens iets 
gezelligs mee te doen en 
een leuke babbel. 0474 
820 892

Te huur:  penthouse 
(nieuw) direct aan zee. 
Zeer gunstige prijs, Vrij 
vanaf juli. Costa Calida 
/ Murcia. 2slpk, 2bdk, 
2 terrassen. Vrij uitzicht 
over zee en bergen. In-
fo-foto’s: www.chefjean.
be/los-flamencos 0493 
502 857
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UITNODIGING APERITIEFGESPREK

58ste aperitiefgesprek N-VA Brasschaat

Zondag 12 juni 2022 om 11 uur

Kasteel van Brasschaat

Het DNA van de N-VA
De N-VA groeide de voorbije twintig jaar uit tot dé centrumrechtse volkspartij van Vlaan-
deren. De twee nationale ondervoorzitters gaan dieper in op het DNA van de N-VA.
Valerie Van Peel is Kamerlid en gemeenteraadslid in Kapellen. Ze is licentiate communi-
catiewetenschappen en als journaliste kreeg de politieke kriebel haar in 2009 te pakken.
Steven Vandeput is Vlaams Parlementslid en burgemeester van Hasselt. Na zijn studies 
economie werd hij zelfstandig ondernemer in de bouwsector. In de regering Michel 1 was 
hij minister van Defensie.

Iedereen is van harte welkom.

-OVERZICHTS-
TENTOONSTELLING

van schilderijen van

SIMONNA ALLIET

Zij exposeert haar werken op
11 en 12 juni 2022

van 11 tot 18 uur

Sint-Jozefskapel, Augustijnslei 76, 
2930 Brasschaat

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

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soepen: 

Salades: 

Warme Gerechten:

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 7 juni t.e.m. zaterdag 11 juni

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, 
telefonisch op 03/645.05.12, 

of via info@patisseriecharlotte.be

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

A t l e t i e k k a m p :  v a n 
maandag 4/7 tot vrĳdag 
8/7 organiseert atletiek-
club AC BREAK weer een 
atletiekkamp. Alle info te 
vinden op onze website. 
www.acbreak.be
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STUDENTEN en/of

FLEXIJOBBERS
zondag  van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time

(uren overeen tekomen)

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳrĳmenants.be

zoekt

Tentoonstelling Kunstkring Caerde
Vrĳdag 17 juni van 14 - 18 uur          Nocturne van 18 - 21 uur

Zaterdag 18 en zondag 19 juni van 11 - 18 uur

Sint Jozefskapel
Augustĳnslei 76, Brasschaat

Agnes Maes  |  Huguette Verbeecken
Ida Gysbrechts  |  Nancy Van de Parre  |  Ria De Rop

Tk El scootmobiel Anta-
res4, zgan, voor binnen 
en buiten. nieuwe bat en 
spiegels, slechts 2x gere-
den.vrp € 650. 
0498 301 036

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

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

Vakantie kust te huur: 
HEIST:DAK-DUPEX-AP-
PARTEMENT Serenata–
LAST MINUUT Luxueus 
ingericht appartement Gr 
living groot zonnig terras
 5de verdiep zicht Zee-
brugge – 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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De 62-jarige Erik Thys uit Brasschaat heeft verschil-
lende grote passies. Eén daarvan is oude brandweer-
wagens. Erik heeft er niet minder dan vier in zĳn bezit. 
Een groot deel van zĳn vrĳe tĳd gaat naar de restaura-
tie van die oude voertuigen. De laatste aanwinst van 
Erik is een brandweerwagen van het korps van Lier. 
De wagen is gebouwd in het jaar 1964 en werd door 
de Lierse spuitgasten al voor een stuk gerestaureerd. 
“Maar op een bepaald ogenblik werd dat stop gezet 
en besloot men de wagen te verkopen. Ik heb toen 
een bod gedaan van 1600 euro en tot mĳn stomme 
verbazing had ik hem. De wagen heet vĳf jaar buiten 
gestaan, in weer en wind. Maar hĳ is nog perfect te 
restaureren. In Lier is men blĳ dat hĳ niet tot schroot 
wordt herleid. Ik zal de wagen opnieuw het aanzicht 
van een brandweerwagen geven. Maar de wagen zal 
een rĳdende bar worden. In plaats van water zal er 
bier uit spuiten”, lacht Erik Thys die ook nog een Bras-
schaatse brandweerwagen uit 1960 restaureerde.
“Daar hangt een heel stuk geschiedenis aan vast. 
1960 is toevallig mĳn geboortejaar. Mĳn grootvader 
heeft de wagen indertĳd nog ingereden en mĳn oom 
heeft er ook nog mee gereden. Anderhalf jaar heb 
ik eraan gewerkt. Ik ben er vorig jaar ook nog in ge-
trouwd. Verder heb ik ook nog de Unimog die in de 
heidebrand in Kalmthout is opgebrand. Er was enorm 
schroeischade aan dit voertuig. Die heidebrand vond 
exact elf jaar geleden plaats. Daar heb ik drie jaar aan 
gewerkt. Hĳ dateert uit het jaar 1975”.
“Eigenlĳk is dit een uit de hand gelopen hobby. De 
ene verzamelt postzegels ik restaureer oude brand-
weegwagens. Ik steek er enorm veel tĳd in. Het is 
vaak lang zoeken naar stuken op het internet. Ze zĳn 
nog wel te vinden, maar je moet geduld hebben. Als 
20-jarige had ik totaal geen oog voor deze dingen. 
De passie is er pas met de jaren gekomen”, voegt Erik 
er nog aan toe.
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Groot opendeurweekend
GARAGE DE MEYER

Groot opendeurweekend
GARAGE DE MEYER

10 - 11 - 12 juni ‘2210 - 11 - 12 juni ‘22
65
jaar

Wat mag je verwachten?
Onze Mazda wagens

 Een hapje en een drankje
Voorstelling nieuw logo

 Speeltuin

Waar?
Perron Noord

 Licht Vlieg wezenlaan 11
 2930 Brasschaat

 Wij kijken er alvast naar uit! U ook? 
Volg ons via: @garagedemeyer garagedemeyermazdabrasschaat

Parochie O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen Maria-ter-Heide nodigt iedereen uit op de herdenk-
ingsviering van  E.H. Frans Van Thillo. Een jaar geleden namen we afscheid van E.H. Frans 
Van Thillo. Door de coronamaatregelen konden we slechts in beperkte kring afscheid van 
hem nemen. Zondag 19 juni om 9.45 u. wil de parochie aan iedereen de kans geven om 
op een herdenkingsviering aanwezig te kunnen zĳn. Hopelĳk zullen vele mensen van onze 
parochie maar ook van de andere parochies van Brasschaat op deze uitnodiging ingaan.  
Velen dragen pastoor Frans Van Thillo immers nog diep in hun hart. We blĳven hem ook 
zeer dankbaar voor al hetgeen hĳ voor onze parochie(s) en voor zovele mensen betekend 
heeft. Daarom willen we vooral in grote dankbaarheid zĳn gedachtenis komen vieren. 
Iedereen van harte welkom!

HERDENKINGSVIERING E.H. FRANS VAN THILLO
Roca 

aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453

Zandvliet

HONDENBOETIEK

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

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. 
Durentĳdlei 15 MtH

BELASTINGBRIEF !!!!
Belastingadviseur komt 
bĳ u thuis en berekent uw
voordeel. 30 j. ervaring .
0486 382 228
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‘Het Kruisbos’, is een CSA zelfoogstboerderĳ , gelegen in 
straat ‘Kruisbos’ in Kalmthout. Het terrein wordt gehuurd 
van ‘De Landgenoten’, een coöperatie/stichting die land-
bouwgronden koopt met giften van sympathisanten en 
geld van aandeelhouders. Deze wordt ter beschikking ge-
steld van biologische boeren in Vlaanderen. Zo geven ze 
hen de kans om een landbouwbedrĳ f op te starten, uit te 
breiden, veilig te stellen of te verduurzamen. We verzame-
len per fi ets aan Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan 11, 
en vertrekken stipt om 19 u naar de boerderĳ  die gelegen 
is nabĳ  fi etsknooppunt 71 (traject: via knooppunten 27 
en 72, ongeveer 8,5 km). Joke Wouters, lid van Velt-Bras-
schaat, zal eerst uitleg geven over de manier van werken 
(klanten, tuin), waarna we genieten van een rondwande-
ling en een drankje. Iedereen welkom. Wanneer: dinsdag 
14 juni 2022 – 19 u. Vertrek: Perron Noord, Licht Vliegwe-
zenlaan 11 – 2930 Brasschaat

D I N S D A G  1 4  J U N I  -  V E LT  B R A S S C H A A T

FIETSTOCHT NAAR CSA-BOERDERIJ KRUISBOS

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!

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

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Ma 6/6 (2de Pinksterdag) zĳ n de Dienstencentra gesloten.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eiken-
dreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
Do 9+16+23+30/6 om 9u: workshop beren ‘kerst-
boom in stof’; inschrĳ ven
Di 14/6 - 14u: fi lm ‘Spencer’ in Ciné Polygoon
Do 16+30/6 om 13u: Samana bezigheidsclub
Ma 20/6 om 14u: gezelschapspellen en smul: 
ZWAANTJES. Op is op!
Di 21/6 om 10u: wandeling in domein ‘Oude 
Gracht’. Wandeling duurt ongeveer 2 uur (paden 
niet geschikt voor rollators). Inschrĳ ven; eur 2/pp; 
plaatsen zĳ n beperkt.
Do 23/6 om 14u: kleinkunstnamiddag - optreden 
van Rik Gorissen (inschrĳ ven; eur5). Rik brengt 
programma met eigen zinvolle Nederlandstalige 
luisterliedjes. Hij laat het publiek meezingen, 
lachen, diep nadenken. Geen hoempapa, wel dé 
mooiste kleinkunstliedjes. Kom mee genieten, 
breng je vrienden mee!
Ma 27/6 om 14u: BINGO!
Di 28/6 om 14u: bloemschikken; inschrĳ ven; eur5
Woe 6/7: optreden in het kader van ‘11 juli viering’
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72,
ldc.vesalius@brasschaat.be
Do 16/6 om 13u: kantklossen
Za 18/6 om 10u: voordracht van de Diabetes Liga: 
‘Diabetes aanvaarden, hoe er mee omgaan’ door 
Lieve Verhaegen van het diabetes team van AZ 

Monica, graag op voorhand inschrĳ ven
Ma 20/6 vanaf 14u: zomers festival met een swin-
gend optreden en bar met zomerse verfrissingen
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 
- Brasschaat. Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 |
dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Di 7/6 om 10u15: patchwork (ook beginners wel-
kom), kom alvast eens kennismaken
Woe 8/6 om 9u15: tekenatelier, nieuwkomers 
graag een seintje; wĳ  werken met wachtlĳ st
Woe 8/6 om 10u: Engelse conversatie - groep A
Do 9/6 om 9.15: gymnastiek (we werken met 
10-beurtenkaart, geldig zowel op ma.- als dond.)
Do 9/6 om 13u30: vrĳ  atelier
Do 9/6 om 14u: BINGO!
Ma 13/6 om 9.30uur: aquarel
Do 16/6 en 23/6 : uitzonderlĳ k géén gymnastiek
Vrĳ  17/6 om 10u45: stoelyoga; en om 13u30 start-
to-yoga (inhaallessen)
Vrĳ  17/6 om 13u30: bloemschikken
Ma 20/6 om 13u: start nieuwe reeks kantklossen
Woe 29/6 om 10u: twee groepen Engelse conver-
satie samen voor ‘Morning tea’
Di 5/7: ‘11 juli viering’ - schrĳ f di 5/7 alvast in je agenda!

Voor meer informatie neem je best contact op met 
het dienstencentrum 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 
blĳ f je op de hoogte van de activiteiten in onze 3 
lokale dienstencentra.

klasreunie
Op 28 mei hebben we na 50 jaar afgestudeerd te zĳ n aan de lagere school Mater Dei 
Zegersdreef, (schooljaar 1971-1972), een klasreünie gehouden. Het was een blĳ  weerzien 
en er werden leuke herinneringen bovengehaald.

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

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

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

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: be-
zetting, gyproc, parket, 
schilderen, afbraakwerk. 
Nederlandstalig. Gratis 
Gratis prĳ sofferte. Refe-
renties. Tel. 0496/084 168 
- 0496/637 978

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

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

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

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

Ik zoek een baan. Ik kan 
het huis schoonmaken, 
strĳ ken, in de tuin werken. 
Ik ben verantwoordelĳ k 
punctueel. +32 467 816 
637 Olha 
0497/033 345
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Op 6 mei jl. heb ik het bericht ontvangen dat Paul Leyssens 
ons defi nitief verlaten heeft; zĳ n lieve echtgenote Denise 
Verheyden heeft zelf mĳ  dit telefonisch medegedeeld. Ik 
wil Paul zeker eren en tevens mĳ n erkentelĳ kheid uitspre-
ken. Hĳ  was zeer actief en steeds aanspreekbaar voor een 
“helpende hand”. Paul heeft een tĳ d lang schatbewaarder 
van de club geweest en de betreffende boekhouding  lag 
hem wel. Samen met Denise heeft hĳ  nog “de kuisploeg” 
uitgemaakt  van de kantine. Op woensdag 18 mei, om 10 
uur in de aula van de Uitvaartvilla Noorderkempen, heb-
ben familie, vrienden en kennissen afscheid genomen; 
de opkomst was bĳ zonder groot en de plechtigheid zeer 
aangrĳ pend. De herinneringen aan Paul, die werden aan-
gehaald,  waren zo pakkend dat hĳ  zal blĳ ven leven in onze 
gedachten als een uitzonderlĳ k geliefde en behulpzame 
man. De getuigenissen van alle sprekers hebben vele  aan-
wezigen ontroerd. Paul, gĳ  hebt ons verlaten, maar U ver-
geten doen wĳ  nooit!

Karel Van Gulck en Chrisje Rosaer

LOKALE PETANQUE-WERELD ROUWT Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

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

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 7/6 om 20u:

“Hollywood aan de Schelde” (2018)
Vrĳ dag 10/6 om 20u:

“Dune” (2021)
Tickets fi lm 8 euro; online https://tickets.depolygoon.com 

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

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

Donk Patio en wĳ  gaan al heel lang mee.
Getuige deze advertentie in dit blad uit de jaren 70...

Donk Patio is jarig
Winkelcentrum Donk Patio wordt 50 jaar en dat vieren ze 
graag met u tĳ dens de feestweek van 6/6 t.e.m. 11/6. Er 
wordt de hele week gevierd met tal van promoties en met 2 
hoogtepunten op donderdag en zaterdag.
Donderdag 9 juni:
Om 19 uur ontvangst met aperitief en om 19.45 uur volgt 
het offi ciële gedeelte met toespraak. Vanaf 20 uur speelt 
Grand Cru live muziek over de decennia heen. Vanaf 21 uur 
start het gezellig samenzĳ n met Trio Wellens. Laat u verras-
sen door Patisserie Charlotte, Jean sur Mer The Shop, Basalt 
Wines, Giovanni’s, Sushiboot en Ankie’s.
Zaterdag 11 juni:
Vanaf 12 uur verschillende foodstands: Patisserie Charlotte, 
Jean sur Mer The Shop, Basalt Wines, Giovani’s, Sushiboot 
en Ankie’s
Live radio uitzending van Radio Park FM, photobooth en kin-
dergrime.
Om 15 uur is er een modeshow met m.m.v. Do’s Store, Mai-
son Magique, The Stitchingroom, Spooren, Apotheek Vries-
donk, Wilan, Hair Sensation, Parfas en Mamma Latte.
Optreden Ilias Addi (The Voice) deel 1
Om 16 uur modeshow en optreden Ilias Addi deel 2.
Graag op voorhand inschrĳ ven via e-mail met vermel-
ding van uw aanwezigheid op donderdag en/of zaterdag: 
50jaar@donkpatio.be
Donksesteenweg 250 - 2930 Brasschaat - Gratis ruime parking

Te huur Lage Kaart app. 
1e verd. 2 slpk, gr. terras, 
kk, living, wc, badk. vrij 
1 aug. ‘22. Tel. na 17u. 
0496/121 590

Van Potra tuinaanleg 
en onderhoud. BTW-nr 
aanwezig. 0465/993 577

Van Potra renovatie-
werk & elektriciteit. Ook 
sloopwerk. 0465/993 577

Te koop: Moto BMW 
1100RT ‘96 top + zĳ kof-
fers 72250km spotprijs 
€2500 0475/842 883 na 
18u boot Fjord Diamond 
17” 1987 Mercury 115pk 
Riba knik-trailer samen 
€4000. Bently Turb RL 
LWB 1993 30000km. 
0475/842 883 na 18u

ALLEEN?
LIEVER MET 2?

bel nu 0474 263 751 

Te koop kinderfi ets, pri-
ma staat (vanaf 3j.) €50. 
0479/531 964

Kan iemand wandel- en 
fi etskaarten gebruiken. 
03/645 47 22

Te huur: autostaanpl. 
Hofstr 32 - €90. Gsm 
0479/381 137

Verwarming op hout, 
houtbranders aan te 
sluiten op radiatoren, 
vloerverwarming enz. 
ook waterboiler moge-
lĳ k. 0487/715 534

Zoekt u een loodgieter, 
ook voor kleinigheden. 
Bel Koen 03/663 60 79
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KLASSIEK IN HET PARK 2022
Op zaterdag 16 juli vindt de achtste editie plaats van Klassiek 
in het Park in het gemeentepark van Brasschaat. Klassiek in 
het Park is een samenwerking van Klassiek in het Groen, La 
Volta en de gemeente Brasschaat.
Programma ‘De zomer van Mozart’
Robert Groslot en Aaron Wajnberg selecteerden de mooiste 
en bekendste werken Wolfgang Amadeus Mozart. Onze so-
listen zĳ n: sopranen Tineke Van Ingelgem, Morgane Heyse, 
bariton Danylo Matviienko en Kris Belligh. Naast Groslots 
Great Globe Orchestra debuteert het Koor Waelrant, win-
naars van de World Choir Games 2021.
18u: deuren openluchtfoyer Wienerplatz, 20.30u: start con-
cert, 22u: einde concert, 22u walsen rond de muziekkiosk op 
de Wienerplatz
Wandel en staanplaats: €15 – achteraan in de zaal, bezoekers 
mogen zelf een zitje meebrengen. Gereserveerde zitplaats: 
€ 25, Silver VIP € 50 – gereserveerde Silver VIP parking, zit-
plaats in het centraal blok, 3 consumpties, Golden VIP: € 150 
– gereserveerde Golden VIP parking, gereserveerde zitplaats 
op de eerste rĳ en van het centrale blok, walking dinner vanaf 
18u00 in het Kasteel van Brasschaat.
Plaatsen op aanvraag voor personen met een beperking 070 
345 345. Fietsparking. Automobilisten worden via richting-
aanwĳ zers naar de juiste parking geleid.
Ticketverkoop: klassiekinhetpark.be/ teleticketservice.be
Telefonische reservatie: 070 345 345.
Tickets zĳ n ook te koop bĳ  de Brasschaatse Bib.

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)
03 326 46 93 - 0474 988 690

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

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

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. Prĳ s: € 725. 
Vrĳ  vanaf 1/7. Tel. 0471 
300 609 (na 17u)

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

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

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

VERLICHTEN EN/OF 
PATINEREN 

VAN MEUBELEN, 
ambachtelĳ k, gratis 
proef. 014/71 84 80

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

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

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.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Gordelexamens Jiu-jitsuschool Magda De Sutter
Zondag 15 mei was een spannende dag voor vele leden van jiu-jitsuschool Magda De Sut-
ter. Op die dag gingen zĳ de uitdaging aan voor het behalen van een hogere gordel. Van-
wege de Hanshi, de Sensei's, de monitoren en het bestuur: een dikke proficiat. Blĳf het beste 
uit jezelf naar boven halen! Meer info en foto's zĳn de vinden op de website, Facebook of 
Instagram van de jiu-jitsuschool.

PLEIN OP STELTEN
Met “PLEIN OP STELTEN” viert OKRA 65 jaar (+1) in 
heel Vlaanderen met de OKRA MOBIEL! aan de Re-
mise in het park van Brasschaat op Dinsdag 21 juni
Tussen 14u en 17u staat de OKRA-baristabus aan de Remise, 
vzw+3, in het park van Brasschaat. Een prachtig kader! De vrĳwil-
ligers van de Remise houden er elke namiddag een succesvol 
en prĳsvriendelĳk cafetaria open... Voor de muzikale 
omlĳsting engageerden we de Roadrangers alias ‘The 
North Belgium Country Music Band’ uit Brasschaat. 
Bandleider ; Luke Ranger (alias Lucien Peeters, “onze” 
voorzitter van OKRA Brasschaat-Centrum).  Daarnaast nog 
twee lĳndansgroepen, KUBB-spel, Monmartre-sfeertje met 
OKRA-schilders in het park, een uitgestippelde (korte) wan-
deling door het park van Brasschaat.... Wĳ serveren de gratis 
bekertjes koffie met een zelfgebakken koekje erbĳ!  Iede-
reeen van harte welkom!

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN

…

Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS

0475.46.70.60
WWW.AIR-CONCEPT.BE

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

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

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

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

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

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

Alle tuinwerken, snoei-
en,scheren hagen, on-
derhoud. veel ervaring. 
0474/453 834

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

Alle tuinwerken, snoei-
en, hagen, onderhoud. 
goede ref. 0474/453 834
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

Te  k o o p :  m a c h i -
nes en handwerktui-
gen voor bouw, hout 
e n  h o u t b e e r k i n g . 
Tel. 0486/503 194

Gezocht: oude polsuur-
werken of zakhorloges, 
mogen ook defect zijn. 
Tel. Peter 0496/433 007 
Geef goede prĳ s

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

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

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

Klusjesman voor kleine 
werken, te Brasschaat 
0496 221 102

Wij zoeken voor ons 
kinderdagverblijf  vrij-
willigers 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

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

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

Voor onze naschoolse 
opvang zoeken wĳ  een 
chauffeur voor mee kind-
jes af te halen van school 
en naar onze naschoolse 
opvang te brengen tij-
dens de schooldagen. 
0496 923 556

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



Brasschaatse Film,     Nr. 23,    8-06-2022  14

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

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

Dierenarts van dienst 
www.wachtdienst-dierenartsen.be

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

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

STAND
Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op ons kantoor 

doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek “Burgerlijke Stand”, naast 
de wachtdiensten. Op de startpagina van onze website is een opvallende

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.
www.brasschaatsefilm.com

HET RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN OP MAANDAG 6 JUNI, 
GEEN OPHALING 6 JUNI: OPHALING HUISVUIL EN PMD VERSCHUIVEN NAAR 10 JUNI, GEEN OPHALING GFT

13 JUNI
14 JUNI

15 JUNI
16 JUNI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

GEEN OPHALING
7 JUNI

8 JUNI
9 JUNI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

Ik behandel alle voeten, 
ook medische moeilij-
ke voeten. Gewerkt als 
schoonheidsspecialiste 

96 Facebook: Pedicure & 

antieke meube-

meubel slaapkamer met 

baar.

stacaravan We-

9-10 juli. in-
kom: €2. D’ouwe kerk, 

E-mail: stefan.vanwerde@
outlook.com



Brasschaatse Film,     Nr. 23,    8-06-2022  15

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

VERLICHTEN 
OF PATINEREN 

of decoratief schilderen
 van meubelen”.

Ambachtelĳk. 
Gratis bestek en proef. 

Tel: 014 71 84 80 

Te huur: 2 slk app. Veld-
str. 8/1, vrij 1/09 €785. 
0479/381 137

Slank fit en gezond de 
zomer in met Herbalife. 
Gsm 0479/995 582

Te huur Gooreind app. 
1e verd. Woonk., keu-
ken, badk., wc, 2 slk, ga-
rage. Vrij . €690/mnd. 
0475/939 802

Te koop: Wasmachine 
BEKO WTV 7734, inhoud 
7 kg, 1400 toeren, aan-
gekocht 08/2017. Prijs 
overeen te komen. Tel; : 
03/647.03.94

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

Kleine en grote reno-
vatiewerk. Interieur ex-
terieur, exterieur, bezet, 
gyproc, isolatie, alle in-
stalatie, alle ramen, spe-
ciale projecten. 0496/781 
768, zibi.arte@gmail.com

Goedkoop afvoeren van 
uw groenafval met con-
tainer, kan ook geladen 
worden. 0487/715 534

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

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

Ik kom uw strijk thuis 
ophalen en terugbren-
gen. 0485644993

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

Bĳles wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., jaren 
erv., @huis. 0474/976 466

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

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

48e scholentornooi Brasschaat
Door omstandigheden konden slecht 4 scholen deelnemen. 
We mogen gerust zeggen en schrĳven dat het geleverde voet-
bal een genot was om naar te kĳken. De supporters zeiden dat 
ze goede voetbal gezien hadden en vooral zeer sportief. Prach-
tige finale tussen Gibo Kaart A en St.-Lutgardis A. Deze werd 
gewonnen door St-Lutgardis A met 2-0. Het had ook anderom 
kunnen zĳn, soms speelt ook geluk een rol, of net niet. Rang-
schikking: 1 St-Lutgardis A - 2 Gibo Kaart A - 3 Gibo Kaart B - 4 
St-Lutgardis B 5 De Wingerd - 6 Gibo Heide. De trofee voor fair 
play ging naar De Wingerd. De jongste deelnemer was Maxim 
Cernelissen (°27 dec. 2011) en kreeg ook een trofee.

Bredabaan 391 Top appartement 
op de 2de verd. opp. 141 m² + terras 

25 m². incl. autostaanplaats.
Fenomenaal zicht op 
het A. Reussensplein

Tel: 03 – 283 44 00
WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE
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WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW 
RAMEN GEMONTEERD
■ Screens zĳ n kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳ k 
 lichtdoorlatende doeken met doorkĳ k naar buiten. Door de revolutionaire
 doekspanning zĳ n deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.

■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
 Een erg groot verschil met gordĳ nen.

■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳ k dag -en zonlicht in 
 uw woning zonder hinderlĳ k te zĳ n.

■ Screens bieden het ganse jaar voordelen, zowel voor de hitte in de 
 zomer als voor een laagstaande zon in de winter.

■ Screens zorgen voor minder refl ectie op uw schermen met 
 thuiswerken of televisie.

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

OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ  houden uw  binnentemperatuur onder controle.

RENO SOLAR SCREENS
Nĳ verheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

Danny Konings: 0497 711 976
Paul Van den Eynden: 0488 479 518

EXTRA
VOORDELEN

VAN ONZE
SOLAR SCREENS

Screens
op zonne-energie

 zodat bĳ  plaatsing geen 
kap- en breekwerken of 
elektrische bedrading 

vereist zĳ n. Ideaal voor 
bestaande woningen

SOLAR 
SCREENS

7 jaar 
garantie

Denk nu reeds aan de zomer van 2022!

LENTEACTIES

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

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

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


