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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.

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

OPTIEK DE BEENHOUWER
Dr. Roosensplein 19, Brasschaat - Tel. 03 651 84 45

ZONNEGLASACTIE 

- 50% 
Op zonneglazen
met correctie*

VAKANTIE?
BERMUDA’S - T-SHIRTS - POLO’S

@KLEDINGWILAN.BE

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!

03 633 12 34

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD

GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

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

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd
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Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat.: 9u30 - 18u

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

GRATIS zonneglazen op sterkte bĳ  aankoop zonnebril 
uit collecties Mr. Boo, Etnia Barcelona & Ray Ban*

*info en voorwaarden in winkel

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

Oost West
Het 1ste kinderboekje van Brasschaate-
naar Caro Cayman ligt klaar bĳ  de druk-
ker. Het gaat over Liesje en haar broer-
tje. Aan de hand van tekeningen en 
korte -bĳ na poëtische- tekstjes, maak 
je kennis met hun bootleventje. Meer 
info via: boekscout.nl/shop2 of stan-
daardboekhandel.be en via bol.com  
onder de titel "Oost West..." + auteur 
Caro Cayman. Veel (voor)leesplezier!

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

TENNISKLEDING
& -SCHOENEN

Gezelschapsdame voor 
oudere heer liefst dag 
en nacht. Tel. 03/652 00 
10 - 0475/235 502

Te koop: binnendeuren 
+ omlĳ stingen in goede 
staat Afm. : H 201,5 cm 
B 83 cm 9 stuks € 65 p.s. 
0478 620 162 
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

Warmtepomp droogautomaat TEC575WP

Nu aan:

999*

adviesprijs
1179

*Je ontvangt € 80 kassakorting en € 100 cashback via selexion.be.

Zonder twĳ fel 
EEN GROENE THUIS

DE MILIEUVRIENDELĲ KHEID VAN MIELE
Alle Miele droogkasten voldoen minimaal aan de energie-effi ciëntieklasse A++. Dit wordt mogelĳ k ge-
maakt door een nieuwe vloermodule met geoptimaliseerd koelcircuit. Zo droog je met Miele duurzamer en 
effi ciënter dan ooit tevoren. De Miele EcoDry-technologie garandeert een duurzaam laag energieverbruik 
en optimale droogtĳ den. Door de doeltreffende combinatie van het gepatenteerde Miele fi ltersysteem en 
de onderhoudsvrĳ e warmtewisselaar hebben pluizen geen kans om de warmtewisselaar te verstoppen en 
zo de prestaties te verlagen. Miele warmtepompdrogers werken met EcoDry altĳ d zuinig, gedurende de 
hele levensduur van het toestel.
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Rijbegeleiding Krüger
Positieve coaching door zeer ervaren rijinstructeur.

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

of examenbegeleiding.
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

Een warme en persoonlijke begeleiding 
ook na de uitvaart.

T: 03 336 14 33
christophebruyneel.be

Christophe Bruyneel 
Uitvaartzorg

Dorpsplein 30 - Kapellen
Funerarium: 

Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211 

Zo simpel kan het zijn.
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IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Word ook fan
op argenta.be

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

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

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

Poolse mannen doen re-
novatiewerken: bezetting, 
gyproc, parket, schilde-
ren, afbraakwerk. Neder-
landstalig. Gratis Gratis 
prĳ sofferte. Referenties. 
Tel . 0496/084 168 - 
0496/637 978

Va n  Po t ra  re n o v a -
tiewerk & elektrici-
teit. Ook sloopwerk. 
0465/993 577

Te koop: Bureau 140x65 
+  l a d e b l o k  s a m e n 
€250. Bureau bruin 2 
stuks event. koppelbaar 
€150/2st. 
Tel. 0460/975 769



Brasschaatse Film,     Nr. 24,    15-06-2022  4

 1,1 - 1,3 L /100 KM  25 - 30 G/KM (WLTP)
Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.  Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.peugeot.be

LANCERINGSWEEKEND OP 18 EN 19 JUNI

VAN DONGEN en GEMA bv
Molenstraat 100 - 2960 Brecht - Tel. 03 313 85 22 - www.peugeotbrecht.be - info@peugeotbrecht.be

NEW 308 SW
PLUG-IN HYBRID

 2

CO2

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 Te huur: gr. gemeub. 
studio a. Palfijnz. €650 vrĳ 
0495/214 041

Binnen - buiten Rom-
melmarkt 9-10 juli. in-
kom: €2. D’ouwe kerk, 
Lage Kaart 644. Inlichtin-
gen: Tel.: 0493/825 756. 
E-mail: stefan.vanwerde@
outlook.com

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

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

50 jaar Donk Patio
Om het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Donk Patio enige 
luister bĳ te zetten, werd een feestweek opgezet. Op donderdag verzorgde 
Trio Wellens de sfeermuziek tĳdens het welkomstdrankje en Grand Cru bracht 
een live optreden met muziek over de decennia heen. De bezoekers konden 
zich laten verrassen door lekkernĳen van Patisserie Charlotte, Jean sur Mer The 
Shop, Basalt wines, Giovanni’s, Sushiboot en Ankie’s. Op zat. 11 juni ging het 
feest verder met allerlei foodstands, een photoboot en kindergrime. 2 mode-

shows door handelszaken uit eigen huis maakten het plaatje volledig. Ilias Addi 
van The Voice verzorgde twee optredens. Tĳdens de feestperiode konden de 
klanten genieten van tal van promoties.  Het is duidelĳk dat Donk Patio over 
een trouw cliënteel beschikt. Het winkelcentrum fungeert ook meer en meer 
als ontmoetingsruimte voor de buurt. In september opent Ellen Spanoghe een 
bakkerĳ in het pand waar Van Hunsel tot voor kort gevestigd was. Dan zĳn alle 
panden meteen opnieuw ingevuld.      Meer foto’s: www.brasschaatsefilm.com
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1ste HEIDELANDRALLY
steunt ‘HET HUIS’ en ‘SASEL’

45 enthousiaste rallyteams, en ook een stralende zon meld-
den zich op zondag 22 mei in Kalmthout aan de start voor 
de allereerste Heidelandrally, een organisatie van Rotaryclub 
Antwerpen -Heideland.  Geen GPS, wel een knap uitgewerkt 
roadbook zou menig fraaie oldtimer en ook jongere vierwie-
lers op weg zetten voor  een 180 km lange dagtrip doorheen 
het lentegroene Kempenland.
Voor de deelnemers werd het zalig zoeken naar juiste oplos-
singen, en vooral ook genieten van het goede weer en de 
unieke sfeer van dit initiatief.
Bĳ aankomst in Kapellen enkel lof voor de goede organisatie 
van de eerste editie van de Heidelandrally. “Dit wordt een 
blĳver!” vertelde een tevreden coördinator Paul  Crépain van 
Rotary Heideland bĳ de prĳsuitreiking. Met de opbrengst 
van deze rally steunt de club een aantal sociale projecten. 
Tĳdens de afsluitende barbecue ontvingen ‘HET HUIS’ en 
‘SASEL’ ieder alvast een cheque van 7000,00 euro. ‘Het Huis’ 
biedt neutrale bezoekruimte voor ouders, grootouders en 
hun (klein)kinderen die verwikkeld zĳn in een (v)echtschei-
ding. ‘Sasel’ is een ontwikkelingsproject voor de allerarmsten 
in El Zaite (San Salvador).

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

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

Wat als ik er zelf niet meer ben?
Wat als ik niet meer zelf kan beslissen?
Wat gebeurt er met mijn vermogen na overlijden?
...

Of u nu een jonge ondernemer bent, een actieve ouder met tieners of geniet 
van een welverdiend pensioen, steeds worden we geconfronteerd met dezelfde
vraagstukken. Op deze avond gaan we samen op zoek naar de juiste antwoorden.

Daarnaast bespreken we ook de mogelijkheden om vandaag reeds uw toekomst 
te plannen. Zo wordt onder meer de Zorgkaft toegelicht, een hulpmiddel waarin 
al uw wensen van A tot Z worden opgenomen.

Op deze manier gaat u zorgeloos door het leven!

www.advox.be

Interesse om deze
GRATIS INFOAVOND

bij te wonen? 

Locatie
Bredabaan 652

2930 Brasschaat
Tel 03/653 32 63

Verplicht inschrijven 
administratie@advox.be

EEN TOEKOMST ZONDER ZORGEN... 

INFOAVOND 
21 juni 2022 om 19:30 uur

 
 

Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

Schrijnwerkerij 

Renovatiewerken
Interieurinrichting

2930 Brasschaat

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Klusjesman voor kleine 
werken, te Brasschaat 
0496 221 102

PEDICURE AAN HUIS: 
Ik behandel alle voeten, 
ook medische moeilij-
ke voeten. Gewerkt als 
schoonheidsspecialiste 
oncologie in UZA. Ook 
manicure en gelaatsver-
zorging. Bel 0473 38 77 
96 Facebook: Pedicure & 
nagels Olena

Te huur: lichtrijk twee-
slaapkamer appartement 
Zand 7, 85 vierkante me-
ter, 2e/hoogste verdie-
ping, klein balkon, auto-
staanplaats, gedeelde 
garage, EPC 167, € 700, 
0 vaste kosten. Contact: 
vito.adriaensens@gmail.
com

Alle tuinwerken en on-
derhoud. € 15/u excl. 
btw. 0487/715 534

Te  ko o p :  2 , 5  ku b e 
steengruis - €50 op te 
halen. 0479/381 137
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soepen: 

Salades: 

- Scampisalade met freekeh, verse mango, komkommer 

- Wrap met shoarma van oesterzwammen, met romeinse 
 sla, komkommer, coeur de boeuf tomaten en bieslook-

Warme Gerechten:
- Mediterraans vispannetje met peterselie aardappel-

- Portobello gevuld met groenteburger, met fregola, 
 huisgemaakte pesto, gebakken courgette 

- Orchiette met tomatensaus, kippengehaktballetjes, 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 14 juni t.e.m. zaterdag 18 juni

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

of via info@patisseriecharlotte.be

naam en dag van afhaling. 

STUDENTEN en/of

FLEXIJOBBERS
zondag  van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time

(uren overeen tekomen)

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳ rĳ menants.be

zoekt

Costa Blanca, Moraira 
Vakantievilla. 
Nog vrĳ  van 
13 augustus t/m 
27 augustus. 
www.morairavilla.be. 
Tel. 0477/497 877

TE HUUR VAKANTIEVILLA

BREDABAAN 469 - Wuustwezel
03 66 999 60
van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 - 18.00 u
Zaterdag 10.30 - 15.00u of op afspraak

Bijna ALLE thuiszorghulpmiddelen

want een beetje klasse kan echt geen kwaad!
10jr garantie * terugkoopoptie bij overlijden * subsidie € 1.250

Wij brengen je in hogere sferen!
Huislift of traplift?

vanaf € 2250
SERVICE 7 op 7 dagen

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

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

Brasschaat kent grote, toegankelĳ ke groengebieden, zoals 
het park, de Uitlegger, de Inslag,…  En we kunnen zelfs 
prat gaan op pareltjes als het  Peerdsbos,  de Mik, Klein 
Schietveld. Kortom, heel wat mogelĳ kheden voor de na-
tuurliefhebber of rustzoeker om te vertoeven. Maar ook in 
de wĳ ken zelf kan je, mits wat zoeken, een ommetje maken 
langs rustige straten. Je komt er waarschĳ nlĳ k regelmatig 
langs, meestal zonder ze op te merken : een pleintje met 
wat groen, een vergeten stukje bos, een onbekend ver-
bindingspaadje, zelfs een rustige straat met een berm en 
wilde voortuintjes.  Niet meteen de “grootse” natuur, maar 
toch een verademing in je dagelĳ kse drukke leven. Veel 
mensen zĳ n zich er niet van bewust, maar in elke buurt zĳ n 
zo wel wegeltjes en verbindingen te vinden. VMPA Bras-
schaat heeft een project opgezet om in alle 7 wĳ ken van 
Brasschaat zo’n wandeling uit te stippelen. Zondag 19 juni 
is de laatste en moeilĳ kste wĳ k, Centrum aan de beurt. 
Een wandeling door de wĳ k langs rustige straten, dreven 
en onbekende(re) wegeltjes, waar natuur dichtbĳ  nog te 
beleven is, en met oog voor andere wetenswaardigheden. 
Afspraak : zondag 19 juni om 10 u aan de dienst toerisme, 
Bredabaan 182. Meer informatie op 
natuurgidsen-brasschaat.be of vmpa-vzw.be.

G R A T I S  O P  S T A P  M E T  E E N  V M P A - N A T U U R G I D S

NATUUR EN ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN
 IN HET CENTRUM VAN BRASSCHAAT.

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

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

en onderhoud. BTW-nr 
aanwezig. 0465/993 577
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HONDENBOETIEK

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

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

GOLDEN OLDIES 
T-DANSANT

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

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

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

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

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

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

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

LP’s, singles ik koop 
collecties jazz, pop tot 
klassieke cd’s str ips, 
boeken, hif i  installa-
ties, pick-ups,  verza-
melingen. Beste prijs. 
0475/376 496

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 24,    15-06-2022  8

Ontdek de rijke geschiedenis van het park 
van Brasschaat 
Boek bij ons de nieuwe verhalenwandeling: Hoe dromen 
erfgoed werden, ideaal voor vrienden, families, 
verenigingen en bedrijven.

RESERVEER SNEL

Onze gidsen nemen je mee 
door de geschiedenis van het 

park en de dromen 
van de eigenaars.

www.brasschaat.be/
verhalenwandeling“Voor uw comfort en gezondheid kan u

vanaf heden enkel terecht na afspraak”

www. H E R F I L . b e

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

10 X 1 KOPEN  + 1 GRATIS  VRIJKAART
email naar info@curieus-wuustwezel.be, indien geen in-
ternet sms naar 0478 037 255. Vermelding: Hinge/Mem-
phis in Kadans/lezer Brasschaatse Film / naam / adres / 
gsm /emailadres.
Speciaal voor de lezers van de

Curieus Wuustwezel en   Loenhout Zomert stellen voor in  
GC Kadans op zaterdag 18 juni om 20u15 - € 16

DUBBELCONCERT: THE HINGE - MEMPHIS MOJO

Ine Aerts & Jan Geysen
The Hinge speelt akoestische 
duetten, muzikale parels van be-
kende en minder bekende arties-
ten. Supermooi.

Mario Pesic & Kirri Valvekens
Memphis Mojo brengt de aller- 
mooiste songs van John Hiatt. 
Prachtige blues, americana en 
rock. Niet te missen.

Kaarten: www.curieus-wuustwezel.be - geen internet: sms 0478 03 72 55

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 14/6 om 14u & om 20u: “Spencer” (2021)
Dinsdag 21/6 om 20u: “Becoming Astrid” (2018)

Tickets film 8 euro; 
online https://tickets.depolygoon.com
Ook te koop aan de kassa de dag zelf.

Gezellige foyer open vanaf 13u (namiddagfilm), 
vanaf 19u (avondfilm).

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

Te koop: als nieuw schuif-
deurkleerkast BxHxD in 
cm 280x221x67. Gekocht 
bĳ Gero te Lier. Nieuw-
prĳs € 1150 nu € 750 (met 
faktuur)

Te koop: 2 spiegels nieuw 
40 x 200 cm €50/stuk. Ta-
fel hout/metaal 90 x 90 x 
74 H incl. 2 vouwstoelen 
€80/set. 0460 975 769

LAST MINUTE: Nieuw-
poort te huur: 2-9 juli: 420 
euro; inclusief verbruik en 
garage + borg: 125 euro. 
Mooi gezellig apparte-
ment voor 4 personen + 
garage, 2 fietsen 50 M van 
zee www.duinenveld.be 
0486 353 074

Te huur: HEIST:DAK-DU-
PEX-APPARTEMENT Se-
renata LAST MINUTE.
Luxues ingericht appar-
temenr Gr.living groot 
zonnig terras 5de verd. 
Zicht Zeebrugge – 2 slpks 
met TV en airco en wifi.
Geen rokers of huisdie-
ren.Vrij 1/15 juli 1600€ 
-1/15-16/30 September 
€ 800. Kosten en garage 
inbegrepen.
Telf: O496 554499 Foto’s 
op www.heropal.be

Bĳ deze willen wĳ pei-
len naar de interesse 
voor particuliere basis 
avond las-opleidingen 
te Brasschaat. Elektrode 
- Halfautomaat - Tig. SMS 
naam / aantal / interesse 
dan houden wĳ u op de 
hoogte 0468 530 545

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

Alle grondwerken met 
minigraver, tuin omspit-
ten enz. 0487/715534

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

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

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

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

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

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

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

ENKEL OPEN OP AFSPRAAK: 

Donder- en vrijdag: LAATAVONDSERVICE van 10 tot ... uur

10% KORTING
en 

op donderdag 20% KORTING op kleuring

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

De driehoekjes vzw is een speelplein in
brasschaat, dat reeds meer dan 40 jaar bestaat!

wij zorgen tijdens de paas- en zomervakantie 
voor een leuke en actieve dag voor kinderen

van 4 tot 12 jaar oud.

maandag tot vrijdag
7.15 uur tot 18 uur

Atheneum Brasschaat
vanhemelrijcklei 81

2930 brasschaat
dedriehoekjes.be

facebook:
speelplein de driehoekjes

hele dag € 6
halve dag € 4

inschrijving (eenmalig per jaar) € 10

Wij werken zonder voorinschrijvingen!

SPEELPLEIN DE DRIEHOEKJES
VZW

locatie:locatie:

meer info:meer info:

tarieven:tarieven:

openingsuren:openingsuren:
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Brasschaat blĳft groen

Brasschaat werkt aan een nieuw ruimtelijk 
uitvoeringsplan (rup) Woonparken.  

Het nieuwe rup bepaalt 
bouwvoorschriften en regels voor 
wie wil bouwen of verbouwen in een 
woonpark, maar ook regels over 
behoud, verbetering en beheer van 
het groen. Het unieke groene karakter 
van woonparken maakt immers 
dat woonparken heel aangename 
plekken zijn om te leven. Het rup 
beschermt die kwaliteiten maximaal 
en geeft tegelijk kansen om er te 
kunnen wonen volgens de noden van 
vandaag. 

In mei-juni 2021 kon je een 
eerste keer kennismaken met de 
gemeenschappelijke visie voor 
woonparken in Brecht, Brasschaat, 
Schoten en Schilde. Door Corona 
weliswaar allemaal digitaal via 
brasschaat.be/RUP-Woonparken en 
een online infosessie. Reacties en 

opmerkingen konden tijdens deze 
periode toegestuurd worden.  

Infomarkt

Vandaag nodigen wij je graag 
opnieuw uit om je te informeren over 
de vervolgstappen, maar gelukkig niet 
alleen digitaal! 
Op 18 juni 2022 tussen 14 en 17 uur 
kan je de infomarkt bezoeken over het 
plangebied binnen onze gemeente. 
Die vindt plaats in het gemeentehuis, 
Verhoevenlei 11. Loop vrij binnen op 
het moment dat het je past. Er zijn 
doorlopend verschillende mensen 
aanspreekbaar om te antwoorden 
op al je vragen. Daarna gaan we 
aan de slag met jullie input om het 
voorontwerp van het rup af te werken 
tegen voorjaar 2023.

Hinderpremie bĳ 
openbare werken 

Brasschaat lanceert een 
hinderpremie dat handelaars 
(winkels, horeca en diensten) 
financiële ondersteuning geeft 
op het moment dat hun zaak 
kampt met ernstige hinder van 
openbare werken.

Bij openbare werken is het niet altijd 
eenvoudig voor handelaars om hun klanten op 
een goede manier te ontvangen. Leveranciers 
geraken niet altijd vlot tot aan de zaak en 
nog tal van andere praktische problemen. Als 
gemeente doen we er alles aan om de hinder 
zo veel mogelijk te beperken. De hinderpremie 
biedt vanaf nu  extra steun. 

We volgen de voorwaarden van de Vlaamse 
hinderpremie (vlaio.be/nl/subsidies-
financiering/hinderpremie). Dus kom je in 
aanmerking voor de Vlaamse hinderpremie, 
dan heb je ook recht op de Brasschaatse. 
Bij werken contacteren we de ondernemers. 
Vanaf dan kunnen zij de Brasschaatse 
hinderpremie aanvragen via brasschaat.be. 
Binnen 4 weken na de aanvraag staat het 
bedrag dan op rekening van de ondernemer.   

Primeur voor werken
aan Dr. Roosensplein  

Voor de werken rond het Dr. Roosensplein 
die in mei 2022 van start gingen, kunnen 
ondernemers hun aanvraag uitzonderlijk 
langer indienen: tot en met september 2022. 

Voor de werken op het plein zelf, die vanaf 
augustus ingepland staan, krijgen de 
ondernemers voor hun aanvraag volgens 
de normale procedure 60 dagen de tijd na 
aanvang van de werken.

Wĳ zoeken duurzame helden! 

Tĳdens de week van de duurzame gemeente van 18 tot 25 september 2022 
zetten we enkele Brasschaatse duurzame helden in de kĳker.

Ken jĳ zo’n held? 

Wat is een 
duurzame held? 

Een duurzame held is een Bras-
schaatse burger (ouder dan 12 jaar*), 
organisatie, vereniging, school, 
onderneming of andere groep die: 
 » dagelijks duurzaam bezig is; 
 » dynamisch en inspirerend is; 
 » in Brasschaat zichtbaar is; 
 » gekoppeld kan worden aan ten 

minste één van de vijf pijlers van 
duurzame ontwikkeling.

De 5 pijlers van
duurzame ontwikkeling

Mens
Armoede en honger in al zijn vormen 
uitroeien, waardigheid en gelijkheid 
garanderen.

Planeet
De natuurlijke hulpbronnen van de 
planeet en het klimaat beschermen 
voor toekomstige generaties.

Welvaart
Een welvarend en zinvol bestaan ga-
randeren in harmonie met de natuur. 

Vrede
Vredevolle, rechtvaardige en inclusie-
ve gemeenschappen bevorderen.

Partnerschap
De agenda in praktijk brengen via een 
stevig globaal partnerschap.

Leave no one behind

Dit jaar ligt de focus van de Week van 
de Duurzame Gemeente op Leave no 
one behind. Dit principe staat voor 
het engagement van alle VN-lidstaten 
om armoede uit te roeien in al haar 
vormen, om een einde te maken aan 
discriminatie en uitsluiting en om 
ongelijkheden en kwetsbaarheden 
te verminderen waardoor mensen 
achterblijven en het potentieel van 
zowel individu als mensheid onder-
mijnd wordt. 

Uiteraard zijn helden die bijdragen 
aan één of meerdere van de andere 
pijlers van duurzame ontwikkeling 
zeker ook van harte welkom om deel 
te nemen.

Dit jaar focust de Week van de Duurzame Gemeente op Leave no one behind.

* Minderjarigen mogen wel aan 
de oproep deelnemen als zĳ de 
uitdrukkelĳke toestemming hebben 
van tenminste één van de ouders of 
voogd.  
Als de minderjarige deelneemt gaat 
het gemeentebestuur ervan uit dat 
hĳ of zĳ toestemming heeft van 
ouders of voogd.  
Als de minderjarige deze toestem-
ming niet kan voorleggen, kunnen 
we hem of haar op elk ogenblik van 
verdere deelname uitsluiten.

Nomineer jouw held voor 22 juni
brasschaat.be/
duurzame-helden-2022

Woonpark 1:
Vriesdonk

Woonpark 3: 
Krynlaan-Bredabaan-Essensteenweg

Woonpark 4:
Sint-Jobsesteenweg

Woonpark 2:
Mishagen-Bethanië

parkbodeactueel
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PARKBODEACTUEEL
Als ondernemer samenwerken 
met de gemeente? 

Tal van ondernemers 
werken al samen met ons 
via overheidsopdrachten. 
Ook interesse? Om je op 
weg te helpen, lanceren 
we een nieuwe webpagina 
met allerlei info. 

Brasschaat wil voor elke opdracht 
de meest geschikte ondernemer 
aantrekken. Zowel een kleine 
zelfstandige als een grote onder-
neming kan partner worden. 

We hebben diverse opdrachten, 
van het leveren van broodjes tot 
het aanleggen van weginfrastruc-
tuur. Afh ankelĳ k van de omvang 
van de opdracht, volgen we 
specifi eke procedures bepaald 
door de wetgeving overheidsop-
drachten. We willen niet dat dit 
jou als ondernemer afschrikt. 
Daarom helpen we je op weg met 
info op de nieuwe webpagina op 
brasschaat.be (zoek op overheids-
opdrachten)

Op de pagina vind je een registra-
tieformulier. Laat hier je gegevens 
achter en toon zo je interesse 
voor toekomstige opdrachten. De 
betrokken gemeentelĳ ke diensten 
kunnen je contacteren voor een 
opdracht. Vergeet zeker niet af en 
toe te surfen naar 
publicprocurement.be, dé publi-
catiesite voor grotere opdrachten.

Afh ankelijk van de 
omvang van de opdracht, 
volgen we specifi eke 
procedures. We willen niet 
dat dit jou als ondernemer 
afschrikt. 
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Huldiging speciale prestaties 2021
Voor het gemeentebestuur van Brasschaat mochten de bĳ zondere prestaties van onze jeugd 
tĳ dens de afgelopen coronaperiode (2021) niet zomaar passeren. De jongeren werden met 
hun familie feestelĳ k ontvangen op het gemeentehuis. Burgemeester Philip Cools verwel-
komde de sporters en dankte hen voor hun doorzetting tĳ dens de moeilĳ ke coronamaanden. 
Schepen van sport en jeugd Adinda Van Gerven schetste de prestaties van de gevierden en 
dankte ook het netwerk rond de jongeren. ‘De top bereik je niet alleen, er is een heel vang-
net van familie, vrienden en clubs die steeds klaar staan om jullie te begeleiden, dankjewel!’
Volgende sporters en artiesten mochten een Brasschaat trofee en een boeket ontvangen:

 200 meter in 2019

 vorig jaar, leerling topsportschool Gent

 wezen naar haar recente gouden prestaties in 2022.

Meubelmakerij VAN DEN HEUVEL
Leugenberg 72 - 2180 Ekeren - T 03-664 18 63

Maatkasten
Dressings

Slaapkamers
Woonkamers

Burelen

GRATIS OFFERTE  0487/715 534

Goedkoop verwijderen van coniferen 

Goedkoop verwijderen van bomen

Verwijderen van hagen en tuinplanten

Goedkoop afbreken van uw tuinhuis en afvoeren

Afvoeren van tuinafval

Verwijderen van boomstronken

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, vrĳ maken 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

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

Opruimen en opkuisen 
van huizen, apparte-
ment, zolder, kelder, ma-
gazĳ n, tuin, enz. Verhuur- 
of verkoopklaar. 
Tel. 0474/204 607

Te koop: kwalitatieve 
vierkante designtafel, 
130 cm. Donker beu-
kenhouten blad met 
centrale metalen poot. 
Tĳ dloos model. 4-8 pers, 
€ 140. 
Tel. 0494 032 803
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Zoekt u een schilder, een oplossing voor uw buiten-
gevels of wenst u uw binnenmuren op te frissen?

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

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

Binnen- & buitenschilderwerk - Decoratietechnieken - Kleur- & interieuradvies

SCHILDER & DECORATIE MET OOG VOOR DETAIL

10 JAAR GARANTIEvraag naar 
de voorwaarden

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Vlaamse subsidies voor
veilige schoolomgevingen in Brasschaat

De gemeente Brasschaat investeert in veilige schoolomge-
vingen en schoolroutes en krĳgt hiervoor 200.000 euro van 
Vlaanderen! 
Zo’n 98.000 euro steekt het gemeentebestuur in de school-
omgevingen de Kaart, De Wingerd, Sint-Ludgardis, Sint-Mi-
chielscollege, GIBO Mariaburg, Mater Dei Zegersdreef, GO 
Wonderwĳs, GO Technisch Atheneum, Mater Dei MtH en 
Mater Dei Bethanie. Dit gaat vooral over de groene optische 
zebra’s en het logo ‘SCHOOL’ om elke schoolomgeving dui-
delĳk kenbaar te maken. Vlaanderen legt daar 36.000 op 
toe. 
Voor de schoolroutes krĳgt het gemeentebestuur telkens de 
helft terug van het geïnvesteerde bedrag. Vlaams minister 
van mobiliteit Lydia Peeters houdt  164.000 euro voor Bras-
schaat opzĳ. Het gemeentebestuur mikt o.a. op schoolrou-
tes in de Kaart, Vriesdonk en Hoogboomsteenweg.
Schepen van mobiliteit, Goele Fonteyn (N-VA) is uitermate 
dankbaar voor de toegezegde subsidies vanuit Vlaanderen. 
“Bedoeling is dat elk kind autonoom en veilig naar school 
kan.”

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

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

www. notaris-liessens.be

Te koop: Moto BMW 
1100RT ‘96 top + zĳkoffers 
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

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

Te  ko o p :  m a c h i n e s 
e n  h a n d w e r k t u i g e n
v o o r  b o u w ,  h o u t 
e n  h o u t b e w e r k i n g . 
Tel. 0486/503 194

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

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

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

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-fl amencos 
0493 502 857

Te koop antieke meube-
len, rieten zetels, gasbbq, 
meubel slaapkamer met 
stoelenspiegel, allerhan-
de zilverwerk. 0475/564 
348, prijzen bespreek-
baar.

VERLICHTEN 
OF PATINEREN 

of decoratief schilderen
 van meubelen”.

Ambachtelĳ k. 
Gratis bestek en proef. 

Tel: 014 71 84 80 
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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 
coronajaren konden de cursisten en enthousiaste geesten 
op verschillende gebieden hun creativiteit met de nodige 
onderbrekingen ontplooien en ontwikkelen. Er werd 
gegoocheld met kleuren en lĳnen in olieverf en acryl, 
creativiteit en techniek 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 denken en de handvaardigheden van de cursisten 
weerspiegelen, wordt tentoongesteld in de gebouwen van ’t 
Kratje: Vormingscentrum Gasthuis, Cultuur- of ontmoetings-
centrum, Gasthuisstraat 7, Gooreind. Zaterdag 18 juni van 
11 tot 17, opendeurdag met tentoonstelling. Zondag 19 
juni van 10 tot 17, opendeurdag met tentoonstelling. Zon-
dag vanaf 11u, “Kunstig en Creatief Ambachtenmarktje”. 
Afsluiten doen we rond 16.30u. Van harte welkom! 
www.kratje.be - atelier@kratje.be

VOLWASSENENATELIER ’T KRATJE VZW

BBQ Rode Kruis
Heb je zin in een BBQ met familie, vrien-
den of vereniging? Kom dan naar onze 
eerste BBQ in het clubhuis van Aeroclub 
Brasschaat. Je kan er gezellig tafelen aan 
democratische prĳzen en je steunt er onze 
afdeling mee! Voor jullie menu keuze en 
bestelling, neem dan een kĳkje op onze 

website: www.rodekruis.be/brasschaat.
Bestellingen graag doorgeven vóór 15 juni.
Let op: uw inschrĳving is pas definitief na betaling op reke-
ning nr. BE28 4151 0076 4120 op  naam van Rode Kruis, afd. 
Brasschaat met vermelding “BBQ”, uw naam en het aantal 
personen.
Toegang parking via Essensesteenweg. Wĳ hopen u, met
familie en vrienden daar te mogen begroeten.

www.devilledesign.be

Trappen - Leuningen - Balustrades
Stalen ramen & deuren - Bordessen

DEVILLE DESIGN
+32 468 530 545

info@devilledesign.be

Bedrĳvenpark Campus Coppens

SCHILDER NODIG ?

Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com - 0476/60.99.25 

Doe een beroep op Luc Hendrickx en zijn team:
meer dan 20 jaar ervaring in alle soorten schilder-, behang-
en pleisterwerken op maat.

Diepgaande ervaring in:

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Donk Patio bestaat 50 jaar en dat werd gevierd. Het 
betreft hier het oudste winkelcentrum van het land 
en Juwelier Spooren was er al van bĳ de start in 
1972 bĳ. Leo Spooren had een zaak aan de Dage-
raadsplaats in Antwerpen. Die opende hĳ in 1957 
maar op een bepaald ogenblik was de ruimte daar 
te beperkt. Hĳ zocht een ruimer pand en kwam zo 
bĳ de in aanbouw zĳnde Donk Patio terecht, toen 
nog Winkelcentrum Donk geheten. 
Leo Spooren herinnert zich nog goed hoe Frans 
Van Reeth, in die tĳd beter bekend als “De Kleer-
kast” een ramkraak op zĳn zaak uitvoerde en er met 
de volledige inhoud van de etalages vandoor ging. 
In 1994 kwam zoon Luc aan het roer van de zaak 
te staan.  De overdracht van vader op zoon verliep 
zeer geleidelĳk en vooral zeer soepel. Intussen wa-
ren de juweliers- en optiekzaak van elkaar geschei-
den met twee aparte ingangen. 
“Toen Donk Patio vĳftig jaar geleden werd opge-
richt, waren alle 20 panden hier zeer vlug ingevuld. 
Er zĳn natuurlĳk enkele zeer belangrĳke troeven 
waarover wĳ beschikken. Denk maar aan de grote 
en vooral gratis parking. Ideaal voor wie snel even 
binnen en buiten wil. Maar we hebben ook altĳd 
voor een grote diversiteit in het aanbod gezorgd. 
Zo komt er in september opnieuw een bakker. Die 
dagelĳkse koopwinkels zĳn zeer belangrĳk. Zĳ vor-
men een mooie aanvulling van de nichewinkels die 
meer mensen van verder weg aantrekken. 
Luc herinnert zich nog goed de grote wateroverlast 
die de patio kende in 1998. De wĳk Vriesdonk werd 
toen zwaar getroffen en de kelders van de patio 
liepen onder water. In de parking stond het water 
1,7 meter hoog. “Door een aantal structurele ver-
beteringen aan te brengen in de gemeente konden 
nieuwe problemen worden vermeden. 
Enkele jaren later – in 2004 – werd een grootse re-
novatie van de patio aangevat en in de nabĳe toe-
komst zal dat opnieuw gebeuren. Op die manier 
kan het winkelcentrum er opnieuw voor enkele
decennia tegen.

Tuinwerken
Ronny Kanora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

WANDELEN IN DE 
ARDENNEN 

organiseert op zat 25 juni 
een stadswandeling in Oos-
tende. Zoals steeds met veel 
aandacht aan geschiedenis 
en architectuur. Afstand: 7 
km. Deelname: 14 eu (65+) 
(treinreis inbegrepen) Info: 03 
652 09 68 (mĳn blog is tĳdelĳl 
buiten werking). Volgende 
Ardennenwandeling op zond 
17 juli: Dolhain-Eupen (12 km)

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

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

SLAGERIJ
SCHELTJENS

Kapellen/Brasschaat

Gezocht

FLEXI
voor

VERKOOP/
KEUKEN

0485/747 856

ALLE TERRASREPARA-
TIES ZOALS: uitslijpen 
van slechte voegen ter-
rassen en terug opvoe-
gen terrassen, vervangen 
kapotte tegels, vastma-
ken losliggende tegels, 
vervangen putdeksels, 
plaatsen van boordste-
n e n . G rat i s  o f f e r t e . 
0491/883 597

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

Ik zoek werk poetsen 
erv. & ref. serieuze aanvra-
gen. 0485/944 882
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Bredestraat 36, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

verlindendak@gmail.com

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Veldstraat 62 te Brasschaat 
Te renoveren HOB op superlocatie 

met oprit en giga magazijn 
achteraan.  241 m² bew. opp.

+ ruime kelder op perceel 429 m².

Tel: 03 – 283 44 00
WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
SCHOTEN:

DEURNE:

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

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

erkende professionele plaatser van

Parking Kerkedreef (achter kerk) - op zondag 11 septem-
ber. Huurprĳs € 4 per meter. Opbrengst stand voor stand-
houder, huurprĳs en cafetaria voor Samana MTH. Uw 
inschrĳving is geldig na betaling contant of per overschrĳ-
ving op rekening Samana (Ziekenzorg) MTH: BE98 9731 
5567 1593. Info: Betty Germain, tel. 03/663 38 80 of Rita 
Wens, tel. 03/633 21 65

GROTE ROMMELMARKT TEN VOORDELE VAN 
SAMANA (ZIEKENZORG) MTH BRASSCHAAT Vanaf vrĳdag 03/06-18.00 uur tot en met maandag 29/08-

18.00 uur zal er dit jaar een nieuwe zomereditie van de 
BOB-campagne lopen. Deze zomer heeft de nieuwe BOB-
campagne de slogan ‘Deze keer ben ik BOB’. Hiermee wordt 
de nadruk gelegd dat BOB geen taak is die steeds door de-
zelfde persoon opgenomen moet worden. Het gaat wel om 
een persoonlĳk engagement en een verantwoordelĳkheid. 
Iedereen kan op zĳn beurt BOB zĳn en op die manier voor 
elkaar zorgen. Zeker met de festivals voor de deur is het 
belangrĳk om vooraf goede afspraken te maken. Van 2 juni 
2022 tot en met 31 augustus 2022 zal de BOB-campagne 
daarom alomtegenwoordig zĳn op festivals en via sociale 
media. Van vrĳdag 24/06-18.00 uur tot en met maandag 
27/06-06.00 uur zal “Een weekend zonder alcohol achter 
het stuur” plaatsvinden waarbĳ aan de federale en lokale 
politiediensten gevraagd wordt om voor de controles op 
het rĳden onder invloed, een verhoogde inspanning te le-
veren. De lokale politie Brasschaat zal zowel op preventief 
vlak als op repressief vlak deelnemen aan de zomereditie 
BOB-campagne 2022. Er wordt in samenwerking met de 
communicatieverantwoordelĳke maximaal preventief ge-
communiceerd via de eigen en gemeentelĳke communica-
tiekanalen, bĳ de start, tĳdens en na de BOB-campagne. 
Repressief zullen onze diensten controles uitvoeren tĳdens 
specifieke BOB-controles en tĳdens de reguliere opdrach-
ten. Zowel controles op het rĳden onder invloed van alco-
hol als onder invloed van drugs zullen uitgevoerd worden.

DEZE KEER BEN IK BOB

App. Brass. te koop 3 
slk, tuin. €399.500. Ga-
rage + €29.500 + btw 
21% - geen immo - info: 
ik_verkoop@msn.com

Te huur gelĳkvloers app. 
met tuintje en autostaan-
pl. Centr. Brasschaat. 
€850/mnd. 
Tel. 0496/543 256

Calpe te huur: prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedĳk, 
gr. terr., zeezicht, zonkant, 
TV. Vl., wifi. V/eig., foto’s, 
alle comfort. 
03/326 13 87

Te huur app. De Aard 25 
2e verd. living, keuken, 2 
slpk, badk., wc, garage 
vrĳ 1 sept. “22, €750. Gsm 
0475/527 993

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

Inboedel & garagever-
koop zat. 25 juni Morgen-
rood Schilde 9-15u.

Te koop: prachtige Teak 
tafel 125 cm op 114cm + 
12 klapstoelen. 0497/649 
564

Te huur: garage Deuzeld-
laan Voetweg Schoten 
€90. 0495/214 041

Gyproc, bezet., schild., 
sanit., park., laminaat, 
tegels. 0488/491 254

Strips en LP’s gezocht! 
Heeft u er te koop? Bel 
0471/294 474

Te koop: Giant Moun-
tainbike 19 inch. Prima in 
orde € 60. 0472/518 702

Te koop salontafel Teak. 
Henders - Hazel. € 300. 
0472/518 702

Poetsvrouw zoekt werk. 
0465/124 781

Tuinman zoekt extra 
werk. Erv. + goede ref. 
(NL-talig) 0465/ 124 781

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

PARTTIME 
VERKOOPSTER
(ong. 20 à 25u per 

week) en 
FLEXĲOB 

voor halve 
of hele dag 

beide met ervaring 
in verkoop slagerĳ. 

TEL. 0491 105 828, 
Slagerĳ Maes 

Kapelsesteenweg 418
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Kwalitatief
juridisch advies

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51

Kantoor Brasschaat:

Kantoor Antwerpen:

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  

Van Deuren Gerard, 82 jaar, Brasschaat

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

BURGERLIJKE 
STAND

OPHALING HUISVUIL JUNI

MAANDAG 13 JUNI
DINSDAG 14 JUNI
WOENSDAG 15 JUNI
DONDERDAG 16 JUNI
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 20 JUNI
DINSDAG 21 JUNI
WOENSDAG 22 JUNI
DONDERDAG 23 JUNI
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

RUIME TOONZAAL 300M²

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, 
ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN
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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

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


