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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

BR  BEX
SECURITY

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

Colortactics
meesters in schilderwerk

Alle binnen- en 
buitenschilderwerkEn

decoratieve technieken - behang

0479/02.69.94
info@colortactics.be

T. 03 633 09 88

€ 30,-
CASHBACK*

BEKĲ K HET LEVEN 
DOOR EEN ANDERE LENS

met ACUVUE© contactlenzen.

Er is buiten zoveel te zien en te beleven. 
Geniet van elke moment met de vrĳ heid en 
het scherper zicht van ACUVUE© daglenzen.

Nu met € 30,- cashback! Vraag vandaag nog 
naar ACUVUE© daglenzen.

*Voorwaarden in de winkel

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

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd

KLOKKENSERVICE
ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

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

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar
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Didier De Scheemaecker - Algemeen directeur                                     your_luxury_driver

sinds
2006

Tip Top Point

Exclusive Products & More...

Uw platform voor high end
luxe producten

info@tiptoppoint.be
www.tiptoppoint.be

Brasschaat

Brasschaatse wijken spelen petanque 
De wĳ ken Kaart, Mariaburg, Centrum, Vriesdonk, Bethanië, 
Maria-ter-Heide en Driehoek kampen tegen elkaar tĳ dens 
het jaarlĳ kse petanquetornooi op zondag 10 juli. 
Dit interwĳ ken petanquetornooi wordt georganiseerd op de 
velden van Petanque Club Hemelhof in het gemeentepark 
van Brasschaat om 13u30. Elke ploeg bestaat uit 3 personen. 
Individuele spelers kunnen uiteraard ook inschrĳ ven. Deel-
nemen is gratis maar je moet wel vóór 1 juli inschrĳ ven via 
de webshop of bĳ  de sportdienst. Iedere winnende ploeg 
van een wĳ k ontvangt een mooie trofee. Het is een gezellige 
dag voor alle deelnemers!

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

Ann Ockers

BE 0883.756.508

Ann Ockers
Medische pedicure

aan huis.
€ 26

0495/10.25.65

Gisela Bertels & Frank Butstraen
30/06/1972     50 jaar getrouwd

“the only thing you’ll ever learn is
how to love and be loved in return”

BREDABAAN 469 - Wuustwezel - 03 66 999 60
open van dinsdag tot vrijdag 14.00 - 18.00 u
Zaterdag 10.30 - 15.00u of op afspraak

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN

Volledig zelfstandig in of uit de zetel komen, met
relaxfunctie en natuurlijk een optimaal zitcomfort...?
Kies dan voor een Sta OP zetel vanaf € 99999

vrijblijvend UITPROBEREN

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

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

ARGENTA VERZEKERINGEN

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

Stormschade
Bij Argente staan we je bij tot 
alles opgelost is.
Ontdek ons aanbod op
argenta.be/verzekeren

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

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

Zonder twĳ fel 
EEN GROENE THUIS

A
T
G C
45 db

14

E
CO

KORTIN
G

 
E

COKORTIN
G

 €200

Inbouw vaatwasmachine
G5273SCVI Nu aan:

1199*

adviesprijs
1399

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!

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

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

DEUREN
…

Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS

WWW.AIR
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Winkelcentrum Donk Patio installeert 
Pakjesautomaten van bpost

 
Winkelcentrum Donk Patio plaatst bpost Pakjesautomaten. 
“Dankzĳ  de Pakjesautomaat hebben de omwonenden de 
mogelĳ kheid de klok rond pakjes op te halen én te verstu-
ren. Ook voor onze winkels zelf biedt deze automaat heel 
wat voordelen”, aldus Marc Perin, Voorzitter van het winkel-
centrum. 
Omwonenden kunnen vanaf nu 24u per dag en 7 dagen 
op 7, wanneer het hen past, bestelde pakjes afhalen in de 
nieuwe Pakjesautomaat. Het gebruik van de Pakjesautomaat 
is erg eenvoudig met de smartphone:

 log in met je e-mail adres. Je ziet je pakje dan vermeld
 staan in de app.

 tik op ‘open Pakjesautomaat’. Het kluisje gaat automatisch
 open. Neem je pakje eruit en sluit het deurtje.
Naast het afhalen van pakjes is ook het verzenden van pak-
jes mogelĳ k, zowel nieuwe zendingen, als retours. 
Duurzame leveringsmethode 
Het is voor de gemeente en bpost belangrĳ k de ecologische 
voetafdruk steeds verder te verkleinen en de CO2 uitstoot 
te verminderen. Zo worden leveringen bestemd voor een 
Pakjesautomaat door de logistieke partner gebundeld en in 
één stop afgeleverd. Hiermee biedt de gemeente alvast een 
degelĳ k antwoord op de groeiende stroom van leveringen.

steunt startende handelaars

MARC INBANE

Bezoek ons: Bredabaan 436A, Brasschaat
Tegenover Rijmenants - Wij zetten ook oorgaatjes

sieraden - accessoires -

MelanO

Buddha to Buddha
Brace

Karma
iXXXi

VNDX
Biba

Liet & Joliet

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Te huur: 2 slk app. Veld-
str. 8/01, vrĳ  1/09 - €785. 
0479/381 137

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Heb je een nood aan beweging,
maar kun je de sportschool niet aan?

Hou je van gamen, 
maar niet vanuit je luie zetel?

Icaros zou het antwoord kunnen zijn.

Zelf eens een ervaring opdoen?
Maak een afspraak voor
1 GRATIS  sessie op 03/326.85.39

(gelieve deze coupon mee te brengen aub)
ICAROS - Caralinda - Oude Baan 141a - 2930 BrasschaatC

O
U

P
O

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

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

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

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

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

Gyproc, bezetten, la-
minaat, tegels, sanitair, 
schild. 0488/491 254
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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

INKOM GRATIS
In het kader van de 11-daagse Vlaanderen Feest! organiseert Guldensporen 

Brasschaat een zangavond op zaterdag 9 juli om 20u in zaal Remise
Gemeentepark 3 - 2930 Brasschaat.

Het wordt een avond van gezellig samenzingen en samenzijn. Tot dan!

Meer informatie: Frederik Pieters: frederik.pieters@telenet.be - Ellen Samyn: ellen_samyn@hotmail.com

WIN EEN ETENTJE
Ik, ondergetekende ........................................................................................................................................................................

wonend te ...........................................................................................................................................................................................

zal op 11 juli de leeuwenvlag uithangen en zo deelnemen aan de loting, ingericht door
Guldensporen Brasschaat. U kan een etentje voor 2 personen winnen in een Brasschaats
restaurant.

Uw formulier kan u -ten laatste op 10 juli- doorsturen naar:
frederik.pieters@telenet.be of binnenbrengen bij:

Ellen Samyn, Frilinglei 44 - Frederik Pieters, Hoge Akker 32

Indien u geen Leeuwenvlag zou hebben, aarzel dan niet om een gratis vlag aan te vragen bij Frederik Pieters 
of Ellen Samyn.

Verpleegkundige geeft professionele massage

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

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Een dialoog tussen handen en huid.
Stil en leerzaam.

Respectvol en intens
www.massagevanuitmijnhart.com

Maandag 11 juli 2022: twee mogelĳkheden van 10 tot 12.30 uur  of  van 15 tot 17.30 uur. (op dins-
dag 12 juli om 10 of om 15 uur, bĳ regenweer op maandag). We ontmoeten bergen die er niet meer 
zĳn, reputaties die lang vergeten zĳn, een echtgenote die mĳlenver van haar man begraven ligt en 
kasteelbewoners voor wie dit alles maar gewoon wat tĳdverdrĳf was.  Na de pauze gaan we naar 
het opvallende gemeentehuis om dan via meesterverkavelaars te eindigen in de Charleslei. Francis 
Dierckxsens (Merksem, 1969) liep school op het Sint-Michielscollege in Brasschaat. Nadien verbleef 
hĳ in Averbode voor zĳn priesteropleiding en daarna in Leuven voor zĳn universitaire vorming als 
historicus. Als norbertĳn geeft hĳ al meer dan 20 jaar les in het Sint-Michielscollege. Hĳ is er tevens 
pedagogisch directeur secundair. Als een speurneus is hĳ op zoek gegaan naar de mensen die 
onze omgeving mee hebben gevormd tot wat het nu is: een prachtig villapark met riante door oude 
bomen omzoomde lanen. Hĳ heeft het boek “Geschiedenis van de familie de Baillet-Latour” 
geschreven. Afspraak: om 9.50 resp. om 14.50 uur,  Charleslei 18, Brasschaat. Prĳs: € 10, over te 
schrĳven op rekening BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat, met mededeling “Vriesdonk 
1”. Reserveren:  stuur een e-mail naar activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be   of  telefoneer naar Ria 
Keysers (03 652 12 86), met vermelding ‘wandeling 10 u’ of ‘wandeling 15 u’.

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

WANDELING MET FRANCIS DIERCKXSENS ALS GIDS
Te koop: 2p. bed nieu 
(1,60/2m) + matras + 
l a t t e n b o d e m ;  € 7 5 . 
0479/381 137

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

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

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentĳdlei 15 MtH

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

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

Last van ongedierte 
Muizen,  ratten, mol-
len,enz Ik kom deze be-
strĳden 0493 122 498
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soepen: 

Salades: 

- Wrap met huisgemaakte kip curry met appeltjes, 

- Poké bowl met verse mango, avocado, komkommer, 
 edamame, geroosterde kikkererwtjes 

Warme Gerechten:
- Zomerse fricassée van kip en dragon met oven-

- Risotto van tomaat met scampi 

- Pasta pesto met burratta, courgette, groene 
 aspergetips en geroosterde pijnboompitjes. 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 21 juni t.e.m. zaterdag 26 juni

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

of via info@patisseriecharlotte.be

naam en dag van afhaling. 

Ben je op zoek naar een leuke en verrassende activiteit 
voor het gezin, familie of met vrienden? Dan zijn onze 

alpacawandelingen iets voor jullie!

Wat mogen jullie verwachten?
Kennismaking met onze alpaca's
Een begeleide wandeling van 1,5u

Animatie voor de kinderen tijdens de wandeling
De mogelijkheid om na de wandeling nog heerlijk na te 

genieten opons terras met een speeltuin voor de kinderen
Kennismaking met onze andere dieren

Praktisch
Kostprijs: 10 euro per persoon met een minimum van 50 euro
Locatie:

ALPACAWANDELINGEN

Kijk snel op onze website www.enso.be
mailen naar info@enso.be
of bel naar 03/270 07 91

Dorpscomité ’s-Gravenwezel en KWAC 
Wezel Sportief organiseren bruisend 

feestweekend van 18 t/m 21 juni
’s-Gravenwezel luidt de zomer in met Wezels kermis- en 
feestweekend van 18 tot en met 21 juni. De Dorpsdag is 
weer terug van weggeweest, sinds 2019. Velen kĳken er 
samen met ons naar uit om dit feestweekend op zaterdag 
vanaf 17u samen af te trappen.
De organisatoren zĳn dan ook blĳ dat zĳ een mooi en gevari-
eerd programma hebben kunnen uitwerken; en dat zĳ naast 
de gewaardeerde ondersteuning van het lokaal bestuur van 
Schilde ook kunnen rekenen op de participatie van diverse 
partners – zowel vanuit de middenstand als daarbuiten.
Veel lokale ondernemers, maar ook marktkramers en diverse 
verenigingen hebben met veel enthousiasme ingeschreven 
om mee aanwezig te zĳn op de extra lange feestmarkt in de 
Kerkstraat en de Wĳnegemsteenweg. Tegelĳk worden er, 
verspreid over het ganse parcours, ook diverse acts en muzi-
kale optredens voorzien.
Ook fashionliefhebbers komen aan hun trekken, want zĳ kun-
nen genieten van de modeshows van lokale fashion shops 
op de fashion catwalk, en uiteraard ook van het mooie aan-
bod van de diverse winkels die hun deuren openen.
De fashion catwalk wordt ook verder omkaderd, want er zal 
ook iets gegeten en gedronken kunnen worden; en tussen 
de shows door wordt er ambiance gebracht door DJ’s Go-
mez en Nicolay Paiz. Lokale kunstenares Julie Loeckx op haar 
beurt zal haar project waarbĳ er schilderĳen worden geveild 
ten voordele van MPI Zonnebos extra in de verf zetten.
Voorts zĳn er naast de kermis ook tal van andere activiteiten 
voor kinderen. Na het vuurwerk is iedereen die graag wil ver-
derfeesten welkom in de feestzaal van het Dorpshuis, waar 
DJ Tom vanaf 23u15 de knoppen aandraait van het sGRA-
VENbal – een spetterende afterparty boordevol goede vibes.
Op zondag is het dan de beurt aan Koninklĳke Wieler- en 
Atletiekclub Wezel Sportief om het dorpscentrum te doen 
opleven tĳdens de wielerkoers. De wielerwedstrĳd voor Eli-
terenners zonder contract 1.12b en beloften U23 (Cycling 
Vlaanderen) start om 15u en loopt over een parcours van 28 
ronden dat in totaal 112 km telt. Dit feestelĳk en bruisend 
weekend telt in totaal vier dagen, want van zaterdag tot en 
met dinsdag staat de uitgebreide kermis opgesteld op het 
Lodewĳk De Vochtplein.

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
 

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

Poetsvrouw zoekt werk. 
0465/124 781
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GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

DE MOSSELEN
ZIJN ER WEER!

HONDENBOETIEK

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

4 winkeldieven gevat
Op zaterdag 11 juni 2022, omstreeks 14u, kreeg de lokale 
politie Brasschaat een oproep voor winkeldieven die aan 
het werk waren in de Colruyt-vestiging aan de Leopoldslei. 
De winkeldetective had drie mannen opgemerkt die zich 
verdacht gedroegen en die ervan verdacht worden om in de 
voorbĳ e 10 dagen een achttal feiten gepleegd te hebben
in verschillende Colruyt-vestigingen overal in het land.
Bĳ  aankomst van de patrouille van de politiezone Schoten
bleek een van de mannen een farde sigaretten (t.w.v. 125 
euro) verstopt te hebben in zĳ n kledĳ . Op de parking 
wachtte een vierde kompaan in een geparkeerde wagen. In 

het voertuig werd een aanzienlĳ ke hoeveelheid rookwaar 
(20 pakken roltabak & 1 farde sigaretten) aangetroffen. 
Tĳ dens een huiszoeking in regio Antwerpen, uitgevoerd 
door de politiezone Noord, werden nog meer rookwaar 
gevonden, verschillende stukken merkkledĳ  en merk-
handtassen, alles met prĳ skaartje, en een twintigtal nieuwe 
tubes tandpasta.
Dankzĳ  de goede samenwerking tussen de politie-
zones Schoten, Noord en Brasschaat konden de vier 
verdachten (°1994, 1994, 1995, 1998) voorgeleid worden bĳ  
de onderzoeksrechter.

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
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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@slagerĳ rĳ menants.be

zoekt

Nieuwbouw voor Wonderwijs
In december 2022 starten de bouwwerken van de gloed-
nieuwe school. Deze omvat het kinderdagverblĳ f Augus-
tĳ ntje, 4 kleuterklassen en ruimte voor 6 klassen lagere 
school, voor- en nabewaking en een slaapklas.  Er worden 
ook 3 lokalen voorzien voor het Atheneum.
Wonderwĳ s bereidt zich stilaan voor op het onderwĳ s van 
de toekomst.  Het uitgangspunt hierbĳ  is de Poolstervisie 
van GO 2030. Hierbĳ  wordt, stap voor stap, een actievere 
rol weggelegd voor de leerlingen zelf.  Zo leren ze zelf 
plannen, zich organiseren en zichzelf inschatten en krĳ -
gen zo zicht op hun sterktes en groeikansen. Leerlingen 
krĳ gen instructielessen, maar leren ook zelfstandig leren 
en samenwerken in een aangepaste infrastructuur.  In de 
lagere school werken de kinderen in units per graad met 
twee leerkrachten.Uiteraard krĳ gen zowel de kinderen als 
de leerkrachten tĳ d om te groeien in de vernieuwde manier 
van werken.
Het einde van de bouwwerken wordt voorzien in december 
2023. Wil je hierover meer informatie?  Neem dan contact 
op met de directeur van Wonderwĳ s, Lieve Mertens.

Julie Loeckx heeft net als Dorpscomité 
's-Gravenwezel 'EEN HART VOOR WEZEL'

Kunstenares Julie Loeckx pakt uit met een mooi initiatief 
naar aanleiding van de Dorpsdag 'sGravenwezel die zal 
plaatsvinden op 18 juni. Het organiserende Dorpscomité 
's-Gravenwezel, dat onder de noemer 'Een Hart voor Wezel' 
diverse activiteiten op poten zet voor en in 's-Gravenwezel, 
heeft daarvoor iets bĳ zonders in petto. Zo zal kunstenares 
Julie Loeckx samen met de kinderen van MPI Zonnebos drie 
grote abstracte kunstwerken maken die op de Dorpsdag zelf 
gelanceerd en de week erop geveild zullen worden. Alle in-
komsten zullen integraal gaan naar aangepaste speel plaats-
materialen voor de school voor bĳ zonder onderwĳ s. Julie 
Loeckx: "Het leek me een mooie kans om een project uit te 
werken dat aan een goed doel gekoppeld wordt. Bovendien 
vond ik het een mooie gelegenheid om een duidelĳ k signaal 
te geven: iets zo maar voor iemand anders doen, het geeft zo 
veel positieve energie. Bovendien wordt het een superleuk 
project." Daarvoor nam de kunstenares vriendin Saar Hen-
drickx, leekracht op MPI Zonnebos, onder de arm waarmee 
het project meteen in een stroomvernselling kwam. Mevrouw 
Hendrickx: "Voor de leerlingen op onze school is het niet al-
tĳ d gemakkelĳ k omdat ze minder mogelĳ kheden hebben. 
Ik vind het als leerkracht belangrĳ k om hen in een warme, 
gezellig en aangepaste omgeving te begeleiden en een 
'tweede thuis' te bieden. Aangezien onze budgetten beperkt 
zĳ n, gaat dat niet altĳ d en moeten we ons vaak behelpen. Bo-
vendien hebben de leerlingen aangepaste materialen nodig 
die niet altĳ d beschikbaar zĳ n. We kunnen dit soort projecten 
dan ook alleen maar omarmen." Ook andere lokale bedrĳ ven 
uit 's-Gravenwezel en Schilde zetten hun armen meteen on-
der het project. Concreet gaat het over drie abstracte schil-
derĳ en van 1 m x 1,5 m die samen één geheel vormen. De 
kunstenares zal vooraf de contouren op de werken uitwer-
ken. Op dinsdag 14 juni zal ze samen met de kinderen van 
MPI Zonnebos de werken inkleuren en erna afwerken. Op de 
Dorpsdag zullen de werken overdag te zien zĳ n in de galerĳ  
van Julie Loeckx, om 18u zullen de werken pronken aan de 
Fashioncatwalk op de Wĳ negemsteenweg, t.h.v. De Nieuwe 
Chinese Muur. Na de Dorpsdag zu llen de werken geveild 
worden, waarbĳ  elk werk individueel of het geheel kan aan-
gekocht worden. Leuk detail: voor bedrĳ ven zĳ n de werken 
100% fi scaal aftrekbaar. De inkomsten gaan integraal naar 
aangepaste speelplaatsmaterialen voor MPI Zonnebos. Naar 
aanleiding van dit project deed de kunstenares alvast een ex-
periment van twee schilderĳ en. Beide werken werden binnen 
de week verkocht zonder dat ze zelfs te koop werden gesteld.

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…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

ZOEKT

BETROUWBARE
POETSHULPEN
ERKEND DIENSTEN-
CHEQUESBEDRIJF

Uw rol:
Als poetshulp sta je in voor de 
wekelijkse schoonmaak bij je 
klanten (afstoffen, stofzuigen, 
poetsen, ...). Maar het is meer 
dan poetsen alleen, soms doe 
je boodschappen, ramen lap-
pen, strijken, …

tijds/voltijds. Uren zijn be-
spreekbaar. Een mooi loonpak-

Eén aanspreekpunt op kantoor
Contract van onbepaalde duur 
en maaltijdcheques vanaf 3 
maanden.

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

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: 0496 554499 Foto’s 
op www.heropal.be

VERLICHTEN 
OF PATINEREN 

of decoratief schilderen
 van meubelen”.

Ambachtelĳ k. 
Gratis bestek en proef. 

Tel: 014 71 84 80 

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

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

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

De familie meldt het overlijden op 48-jarige leeftijd van

Philippe Sony Rammelaere Jr
Geboren op  11 november 1973

en overleden op 14 juni 2022

Wij nemen afscheid van Sony op woensdag 22 juni 2022
 om 11 uur in Uitvaartcentrum Heiremans,

Te Boelaarlei 100, 2140 Borgerhout.

Gelegenheid tot groeten nog tot 20 juni 2022
in het UZ te Edegem
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Lieve mensen, lieve allemaal,
Dit wordt van al onze berichten de moeilĳkste om te schrĳven…
Er is heel lang over nagedacht, er is veel gewikt en gewogen, we zĳn 
zeker niet over één nacht ĳs gegaan… maar ok, hier gaan we dan!
Meer dan 15 jaar zĳn jullie hier komen genieten, gezellig met vrienden 
en familie, belangrĳke momenten werden hier gevierd, ontelbare 
tekeningen werden afgegeven in de keuken door de allerliefste 
kindjes, steeds met een lach en een zwanske van de chef. We zĳn er 
in geslaagd om van De Pepermolen een warme plek te maken, een 
ontmoetingsplaats waar iedereen zich thuis kon voelen.
Met veel liefde hebben we ons molentje opgebouwd, samen met een 
geweldig team van studenten en flexĳobbers, jullie zĳn goud waard, 
zonder jullie zouden we hier niet staan!
Toch is voor ons de tĳd aangebroken om nieuwe avonturen aan te 
gaan, om de lichtjes en het vuur zachtjes te laten doven in De Peper-
molen.
Onze dankbaarheid naar onze klanten is enorm groot, dankzĳ jullie 
vertrouwen en loyaliteit is De Pepermolen vandaag een vaste waarde 
in Brasschaat.
Het is met een dubbel gevoel dat we afscheid nemen, maar voor ons 
voelt het als de juiste keuze op dit moment in ons leven.

Het goeie nieuws is dat we nog open zĳn tot en met 30 juli!
Nadien gaan we op vakantie met onze grootste liefde en maken we 
alles klaar voor de nieuwe uitbaters die opstarten in september.

Aan iedereen met cadeaubonnen, kom ze gerust nog gebruiken 
in juni of juli, voor diegenen waarbĳ dit niet lukt, mogen de bonnen 
opgebruikt worden bĳ de nieuwe uitbaters tot het einde van het jaar.

Nog even dit… Vanaf nu werken we met een ‘FAREWELL-MENU!
Deze zal u op onze website kunnen terug vinden, een beperkte kaart 
waar je kan kiezen tussen enkele heerlĳke ‘bites’, een vis- of vlees-
gerecht en nadien een dessert, uiteraard allemaal met de eigen ‘touch’ 
van Vincent zĳn smaken.

We gaan er nog super leuke weken van maken, kĳken er naar uit om 
iedereen nog een keer in de watten te leggen en zĳn er zeker van dat 
dit geen afscheid is, we komen elkaar vast nog ergens tegen.

Heel veel liefs,
Astrid en Vincent, peperbollen in hart en nieren!

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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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Hans Eelens is 60 jaar priester en dat werd uiteraard 
gevierd. Hans is 84 jaar oud en blĳft actief in ver-
schillende parochies. Hĳ is dan ook bĳzonder ge-
liefd in onze gemeente.
Eelens werd geboren in Antwerpen. In 1962 werd 
hĳ tot priester gewĳd in het seminarie van Meche-
len. Zĳn eerste parochie was Pulhof in Berchem. Van 
Borgerhout ging het dan naar Brasschaat waar hĳ in 
1979 terecht kwam. In 2013 ging hĳ dan met pensi-
oen, maar hĳ blĳft wel eucharistievieringen houden.
“Ik ben zeer goed ontvangen in Brasschaat en ik 
ben de mensen zeer dankbaar voor de medewer-
king die ik hier mocht ondervinden. Ik heb me altĳd 
goed ondersteund gevoeld. Het is natuurlĳk wel zo 
dat het kerkbezoek er met de jaren op achteruit is 
gegaan. Ik weet niet of die tendens nog te keren 
is. In de Heilig Hart-kerk aan de Kapelsesteenweg 
blĳft het aantal bezoekers wel stabiel. Daar zingt het 
Heilig Hart-koor iedere zondag en dat trekt volgens 
mĳ wel mensen aan. De eerste communies en de 
vormsels blĳven ook wel stabiel”, zegt Eelens.
De priester gaat nog vaak op ziekenbezoek. “De 
dankbaarheid die je daar ervaart, doet veel deugd. 
Samana levert hier ook zeer goed werk”. 
Hans Eelens werd in 2009 overvallen aan zĳn deur. 
Een man vroeg geld en werd agressief toen Hans 
niet voldoende gaf. De priester kreeg schoppen en 
slagen. Hĳ wilde daar toen niet al te veel ruchtbaar-
heid aan geven, maar was wel erg geschrokken. Het 
was priester Frans Van Thillo ook al overkomen. 
Toen Hans Eelens in 2013 officieel met pensioen 
ging, kwam Koen Janssen in Brasschaat terecht. 
Samen met Hans Eelens en Michel Baert bedient 
hĳ de zes Brassschaatse parochies. Begin jaren ne-
gentig nam Hans Eelens de parochie Heilig Hart 
over van Frans Van der Voort. Deze diende na pro-
blemen met een hele reeks parochianen een stap 
opzĳ te zetten. “Ik heb hem toen laten ventileren 
en sindsdien waren alle problemen van de baan”, 
voegt Hans Eelens er nog aan toe.

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.
SCHOTEN: Eethuisstraat 9 - appartement 1ste V-L 
in Residentie BREUGHEL met : hall, living, ingerichte 
keuken, badkamer, wc, berging, 2 slaapkamers, terras 
aan achterzijde, kelder, garage / EPC 130 = B.
DEURNE: Ter Heydelaan 318 – appartement 3de V 
met: keuken, woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers 
waarvan 1 met terras, lift / EPC 275 = C.

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

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

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

Donderdag 7 (of vrĳdag 8 juli) 2022 (op vrĳdag 8 juli in-
dien slecht weer op donderdag 7 juli). Sinds de Eerste We-
reldoorlog is Brasschaat een plek waar plaatselĳke en ge-
renommeerde Vlaamse architecten woningen bouwden. In 
de wĳken Vriesdonk en Mariaburg verschenen parels van 
moderniteit.  Tĳdens de fietstocht (8,5 km) besteden we 
aandacht aan een tiental boeiende voorbeelden van tĳd-
loze architectuur.  Architect Nel Lernout en kunsthistoricus 
Georges Goffin vertellen dit verhaal. Ze werkten mee aan 
heel wat publicaties over architectuur, o.m. de drie boeken 
Modern bouwen in Brasschaat. Vertrek (en aankomst):  de 
Pretlei 5  –  10.00 u. Prĳs: 10 euro. Reserveren via activiteiten@
davidsfondsbrasschaat.be of bĳ Ria Keysers (03 652 12 86)

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

ARCHITECTUURFIETSTOCHT
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

Te huur: Gooreind, app. 
1e verd. woonkamer, 
keuk., berg., wc, badk., 
2 slaapk. vrĳ. €690/mnd. 
0475/939 802

Te huur: Zuid-Frankrijk 
wij verhuren grag ons 
mooi app. aan zorg-
zame mensen. In fo : 
Te l .  0 4 7 7 / 4 5 6  7 7 0 . 
Goed bereikbaar t.g.v.

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

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

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
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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

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

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

Nu we terug meer en meer vrĳ heid krĳ gen, start Okra Ma-
riaburg terug met de eigen daguitstappen. Op donderdag 
14 juli vertrekt onze bus om 8h00 aan de kerk van Maria-
burg ( tussenstop nog aan de kerk van De Donk om 8h10 
) richting Limburg. Na een ochtendkoffi e met koek, bezoe-
ken we de Jezuïetenberg, een uniek gangenstelsel in de 
mergelgrotten. Dat zich in het gangenstelsel nu een uniek 
onderaards museum bevindt is te danken aan de paters Je-
zuïeten uit Maastricht.Tussen 1860 en 1960 trokken scho-
lastieken en theologanten van de Jezuïetenorde op hun 
vrĳ e woensdag ter ontspanning de groeve in. Zĳ  maakten 
er tekeningen, schilderĳ en, sculpturen en beelden het-
geen resulteerde in een unieke verzameling kunstwerken, 
zeer de moeite waard om te gaan bekĳ ken! Zorg dat je een 
warm vestje meehebt , want dit ondergrondse museum is 
niet verwarmd. Na het middagmaal ( soep, gebraad met 
warme groenten/frietjes en een ĳ sdessert ) bezoeken we 
het gerenommeerde wĳ nkasteel Genoelselderen. Daar 
bezoeken we eerst het wĳ ndomein met een gids en sluiten 
we af met een uitgebreide proeverĳ  ( 3 glazen ). Daarna 
is er gelegenheid om wĳ n aan te kopen, indien men dit 
wenst. Rond 17h15/17h30 rĳ den we huiswaarts. Bĳ  nor-
maal verkeer, zĳ n we dan rond 19h15/19h30 terug thuis. 
De prĳ s van deze uitstap ( bus + chauffeur, ochtendkoffi e 
met koek, toegang met gids/ Jezuietenberg, middagmaal 
zonder drank, rondleiding met gids en uitgebreide wĳ n-
proef) bedraagt 70€ pp / prĳ s Okraleden en 75€ pp/ niet 
leden Okra ( te storten op reknr BE21 9731 5684 5903 van 
Okra Mariaburg )
Gelieve in te schrĳ ven bĳ  Maria De Graef – tel 0478.747467.

DAGUITSTAP JEZUIETENBERG 
EN GENOELSELDEREN
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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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

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

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

Tuinwerken
Ronny Kanora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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

Tuin- en schilderwer-
ken. 0466/464 299

Lieve zorgzame dame 
geeft massage 
0493 14 62 01 

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Te huur stacaravan We-
meldinge Zeeland, 4 
pers. 0472/712 768

Allerlei schilderwerken 
binnen/buitenhuis, tuin-
werk topkwaliteit, gras-
matjes. Voor meer info. 
0465/908 492

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!

S c h i l d e r w e r k e n , 
gypr., lamin., all, be-
zett . ,  Sch i lderk l .  Gr 
pr.off. 0467/327 615

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

BEZOEK ONZE
WEBSITE

BURGERLIJKE 
STAND

EEN GRATIS VERMELDING
VAN EEN GEBOORTE OF

OVERLĲ DEN IN 
DE BRASSCHAATSE FILM

WWW.BRASSCHAATSEFILM.COM
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St.Antoniuslei 29 in Brasschaat/Mariaburg. Gerenoveerd 
app. op het 1ste verd. met 77m², 2 slpkmrs. Ideaal voor een 

starter of als opbrengsteigendom.

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

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

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:

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

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Voor meer informatie neem je best contact op met het diensten-
centrum van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op, of vraag de 
online-versie aan; je vindt deze ook steeds terug op de website van 
Brasschaat. Zo blĳf je op de hoogte van alle activiteiten in onze 3 
lokale dienstencentra.
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
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). Inschrĳven; 
eur 2/pp; plaatsen zĳn beperkt.
Do 23/6 om 14u: kleinkunstnamiddag - optreden van Rik Gorissen 
(inschrĳven; eur5). Rik brengt programma met eigen zinvolle Ne-
derlandstalige luisterliedjes. Hĳ laat het publiek meezingen, lachen, 
diep nadenken. Geen hoempapa, wel dé mooiste kleinkunstliedjes. 
Kom mee genieten, breng je vrienden mee!
Do 23+30/6 om 9u: workshop beren ‘kerstboom in stof’; inschrĳven
Ma 27/6 om 14u: BINGO!
Di 28/6 om 14u: bloemschikken; inschrĳven; eur5
Do 30/6 om 13u: Samana bezigheidsclub
Woe 6/7 om 14u: optreden in het kader van ’11-juli-viering’
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Ma 20/6 vanaf 14u: zomers festival met een swingend optreden en 
bar met zomerse verfrissingen
Di 21/6 van 11u tot 15u: dag van de lange mensen: kom aftekenen 
hoe groot je bent, rond 15u kĳken we wie de grootste is en die krĳgt 
z’n lengte in wc-rollen, kom mee doen voor de fun!
Do 23/6 om 14u: BINGO!
Do 30/6 om 14u: infomoment ‘incontinentie en inco-materiaal’, graag 
op voorhand inschrĳven
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Ma 20/6 om 13u: start nieuwe reeks kantklossen, ook voor begin-
ners, kleine groep
Di 21/6 om 13u30: hobby - we zĳn momenteel volop aan het breien, 
maar ook andere crea hobby’s zĳn welkom!
Woe 22/6 om 9u15: tekenatelier (ook tĳdens de zomermaanden)
Woe 22/6 om14u: schaken, we zoeken nog enkele kandidaten
Ma 27/6 om 13u30: zangstonde, we zoeken nog extra zangers en 
zangeressen
Di 28/6 om 10u15: patchwork, laatste les vóór de zomerstop
Woe 29/6 om 10u: 2 groepen (A&B) van Engelse conversatie samen 
voor ‘Morning Tea’
Elke maan- en donderdag om 9u30: gymnastiek, we werken met 
10-beurtenkaart (géén les in augustus)
Elke dins- en donderdagnamiddag om 13u30: petanque in ons 
parkje, bĳ regenweer op overdekte baan
Di 5/7 om 14u: ‘11-juli viering’, niet te missen optreden van ‘Willy 
& Walters Balmobiel’
Di 5/7 voormiddag en vrĳdag 8/7 namiddag: we starten na een lange 
periode terug met pingpong!
Woe 13/7: busreis met o.a lunchcruise op de Linge en Bommeler-
waard (wees er snel bĳ)
Di 19/7: digitaal spreekuurtje (Joke) op afspraak

Wil je fit blĳven tĳdens de zomermaanden? Kom dan zeker eens ons 
fitpark uitproberen. Altĳd en voor iedereen toegankelĳk. Interesse in 
een workshop macramé? Wil je leren tekenen? Gezocht: kandidaat 
kaarters (rikken). Geef zeker je gegevens door. Wĳ contacteren je 
van zodra deze (terug) georganiseerd worden. Voor meer info kan 
je steeds terecht in het LDC.

AUTOKEURING: geen 
tijd of zin, gpnsnrd dir. 
chauffeur doet dit voor 
u: afhalen van auto en 
gekeurd afleveren. 20,- 
euro/keuring. Info: tel. 
0484 263 811

Wĳ kopen boeken. Tel: 
0473 982 564

Geen zin of tĳd om je 
strijk te doen ervaren 
strĳkster doet het voor 
jou vanaf 4, juli 2022 start 
ik op met een strĳkpunt 
in Wuustwezel met dien-
stencheques van helan 
voor meer info contacteer 
0494463459 mvg Anja.

Zoek hulp voor on-
derhoudswerk bos en 
weide. Kunnen werken 
met tractor, kettingzaag, 
kliefmachine, bosmaaier, 
snoeischaar etc. Koeien 
en schapen voederen. 
Ook lichte tuinklussen. 
2 of 3 halve dagen per 
week. 0474 749 993

Doe een beroep op
Luc Hendrickx en zijn team:
meer dan 20 jaar ervaring in alle 

soorten schilder-, behang-
en pleisterwerken op maat.

Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com

0476 609 925

SCHILDER
NODIG ?

Klusjesman voor kleine 
werken, Brasschaat en 
randgemeenten 
bel 0496 221 102

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

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

Te huur: gr. gemeub. 
studio a. Palfijnz. €650 vrĳ 
0495/214 041
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Meubelmakerij VAN DEN HEUVEL
Leugenberg 72 - 2180 Ekeren - T 03-664 18 63

Maatkasten
Dressings

Slaapkamers
Woonkamers

Burelen

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

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

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

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

Te koop: als nieuw schuif-
deurkleerkast BxHxD in 
cm 280x221x67. Gekocht 
bĳ  Gero te Lier. Nieuw-
prĳ s € 1150 nu € 750 (met 
faktuur) 0477/ 627 949

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

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

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

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

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

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

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

Klusjesman voor kleine 
werken, te Brasschaat 
0496 221 102

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

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

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

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

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

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

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

Te huur: garage Deuzeld-
laan Voetweg Schoten 
€90. 0495/214 041
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Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Bredabaan 410/0001, 2930 Brasschaat 

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  

27 JUNI
28 JUNI

29 JUNI
30 JUNI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

20 JUNI
21 JUNI

22 JUNI
23 JUNI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, du-
ren 2 à 3 uur. Inschrĳ ven is niet nodig, deelname is gratis 
en iedereen is welkom!
Za juli - Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmthout-
se Heide, start 19u, parking Zuid, Verbindingsstraat, 2920 
Kalmthout. Aanmelden: 03 667 67 92. Gids: Leo Juffer-
mans
Zo 10 juli - Grenspark: Kortenhoeff, start 10u, parking Fa-
milyland, Groene papegaai 19, 4631 RX Hoogerheide NL. 
Thema: De rĳ ke natuur van Kortenhoeff. Gids: Fred Severin
Zo 17 juli° - Grenspark: Volksabdĳ  OLV ter Duinen, start: 
14u, parking Volksabdĳ , OLV ter Duinenlaan 199, 4641 RM 
Ossendrecht NL. Thema: Tot aan de rand van de Brabantse 
Wal. Gids: van der Lem Frans
Zo 31 juli - Polder & Kempen, start: 14u, Steenovenstraat 
89, 2040 Berendrecht (afrit 12). Thema: Op de grens van 
nat en droog. Gids: Rita Thibau
°  wandeling in samenwerking met IVN

NAREKA WANDELINGEN JULI

Philippe Sony Rammelaere jr., 48 jaar, Brasschaat

BURGERLIJKE 
STAND
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Eden
De tuin van

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


