BREDABAAN 358
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2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
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MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

De nieuwe

Hé
Knapperd

VABIS

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

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

Wij gaan voor goud
en maken er
iets moois van!
50
jaar

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

ZONNEGLASACTIE

- 50%

Op zonneglazen
met correctie*

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

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

03 633 12 34

KORTINGEN

VANAF VRIJDAG 1 JULI
ZONDAG 3 JULI OPEN VAN 10U TOT 16U
.$3(/6(67((1:(*0$5,$%85*%5$66&+$$7
7 ( /     2 3 ( 1 9$ 1  72 7  8 8 5  0 $ $ 1 ' $ * * ( 6 / 2 7 ( 1
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Gebed aan het H. Hart:
Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 28 juni t.e.m. zaterdag 2 juli
Soepen:
- Frisse erwtensoep met verse munt.
 ½ORI½O  9(*$1
- Zoete aardappel gele paprikasoep.
 ½ORI½O  9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Thaïse salade met glasnoodles, kip, spitskool, wortel,
 SDSULNDHQHHQVZHHWFKLOOLSLQGDGUHVVLQJ ½
- Parelcouscous met huisgemaakte paprikatapenade,
buffelmozzarella, rucola, kerstomaatjes, pijnboompitjes
 HQJHJULOGHSDSULND ½  9(*,
Warme Gerechten:
 $XEHUJLQHJHYXOGPHWODPVJHKDNWNUXLGLJHWDERXOHK
 HQW]DW]LNL ½
 *HEDNNHQURRGEDDUVPHWDDUGDSSHOYHQNHOSXUHH
 ZLWWHZLMQVDXVHQ]RPHUJURHQWMHV ½
- Ravioli van spinazie en ricotta met tomatensaus en
 FRXUJHWWH ½  9(*,

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

DATȩ HETȩ (ȩ (ARTȩ VANȩ *EZUSȩ
AANBEDEN ȩ GEZEGENDȩ ENȩ
GEHEILIGDȩWORDTȩDOORȩHEELȩ
DEȩ WERELDȩ INȩ DEȩ EEUWENȩ
DERȩEEUWEN ȩAMENȩ:EGȩDITȩ
GEBEDȩXȩPDȩGEDȩȩDGNȩ
6ERGEETȩNIETȩHETȩ(ȩ(ARTȩTEȩ
DANKENȩMETȩDEȩBELOFTEȩDITȩ
BERȩTEȩPUBLICȩVRȩDEȩBEKO
MENȩGUNSTȩ$ANKȩAȩ(ȩ(ARTȩ
VȩDEȩBEKOMENȩGUNSTȩ0!

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

03/653 37 51



Caravan te koop gev r a a g d : L I E F S T ȩ I Nȩ
G D E ȩ S T  ȩ - A G ȩ O U Dȩ
ZÖNȩ ȩ 

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Dakwerken, PANNEN ȩ
ROOFING ȩ ALLEȩ KARWEIENȩ
ȩ

Met VIEF naar zee

Te koop gevraagd:ȩAAN
HANGWAGEN ȩ MAGȩ WERKȩ
AANȩ ZÖȩN ȩ GEENȩ GEREMDEȩ
ȩ

Vief Brasschaat en Vief Kapellen brachten gezamenlĳk een
bezoek aan onze Belgische kust. Na een bezoek aan een
opleidingsplaats voor assistentiehonden kregen ze een
demonstratie garnaalvissen met paarden. Natuurlĳk was
garnalen proeven ook een onderdeel van het programma.
Gelukkig was ook de zon op de afspraak.







Te koop gevraagd: POST
ZEGELVERZAMELINGEN
MUNTENSTRIPSMUNTEN
STRIPSKUIFJEȩ (OOGSTEȩ
PRIJSȩ ENȩ CONTANTEȩ BETA
LINGȩ4ELȩȩ



Te koop 'IANTȩ-OUNTAIN
BIKE ȩ PRIMAȩ INȩ ORDEȩ ǒȩ
ȩ



Te ko o p : M A C H I N E Sȩ
ENȩ HANDWERKTUIGEN
V O O R ȩ B O U W ȩ H O U Tȩ
E N ȩ H O U T B E W E R K I N G ȩ
4ELȩȩ

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

t/:/:E'^>KdE
ǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐϮϳũƵŶŝ
ƚ͘Ğ͘ŵ͘ǁŽĞŶƐĚĂŐϳũƵůŝ
ŽĞŬũĞǁŝŶŬĞůďĞǌŽĞŬŽŶůŝŶĞ
ǁǁǁ͘ƐŚŽƉϮƌƵŶ͘ĐŽŵͬĂĨƐƉƌĂŬĞŶ͘Śƚŵů

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

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

10% KORTING
en

op donderdag

20% KORTING op kleuring

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

Laat de teerlingen maar rollen! Gooi zeven en win een pakketje om uw haar te verzorgen
<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯͻKWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ͘'^>KdEŽƉǌŽŶĚĂŐΘĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ

9HUKRHYHQOHL_%UDVVFKDDW_7HO
steunt startende handelaars
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Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

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

Dorpsplein 30 - Kapellen
Funerarium:
Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

L

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!

VANAF 1 JULI

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

SOLDEN
WASMACHINE
WM14N292FG

€

€ 78999

739

99

WARMTEPOMPDROOGKAST
T8DSG86PB

€ 92999

799

€
€210
voordeel

99

ESPRESSO VOLAUTOMAAT
ECAM23120B

€ 57999

p=op

o

€

369

99

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

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


Gezocht creatieveling
of doener, om met Gemeentelijke adviesRaad
vr OntwikkelingsSamenwerking Brasschaat sfeervolle informatieve interactieve “gespreksopeners”
te bedenken vr mondiaal
praatcafé. 3x/jaar. GSM
0478 470 355

Te koop: damesfiets
met versnelling. Gsm
0497/881 551

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

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

Zoek hulp voor onderhoudswerk 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

Klusjesman voor kleine
werken, Brasschaat en
randgem. bel 0496 221 102

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

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

Zo simpel kan het zijn.
Brasschaat-Centr.: Steven De Schepper – Bredabaan 460
03 / 653 16 00 - FSMA 112180 – O.N. 0841.319.996
Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736
Donk - Mariaburg: Danis Wouter BV - Kapelsesteenweg 321
03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0537.220.246
Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996
Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211
Zie ook www.argenta.be
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DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09
%UDVVHULH
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230


Te koop Teak salontafel
Henders-Hazel. Voor binnen-buiten.
0472/518 702


Gezocht gratis strips
Nero in kleur, in goede
staat. 0493/598 540



Snoeien en vellen van
bomen en hagen. Ook
op moeilijk bereikbare
plaatsen. Met hoogtewerker of klimwerk, ook
afvoeren van groen afval
of ophalingen stort voor
containerpark. 0491/758
399


KAPSTER aan huis
0497 736 371



Vlaamse dame met erv.
is kinderoppas tijdens
vakantie. 0474/562 826



Te huur gemeub. studio naast Palfijnz. €645
water inbegr. Vrĳ 13 juli
en garage Deuzeldlaan.
0495/214 041



Gezocht nieuw baasje
vr mĳn Bretoense Spaniël
10 maand & oranje/wit
oorspr. Callac Bretagne.
0476/979 667


Opruimen van inboedels app huizen garage
kelder enz. 0488 335 873


Aankoop alle auto’s
benzine diesel camionettes schadegevallen ook
voor export. Bel gerust
vrĳblĳvend beste prĳzen
vd streek. 0491/758 399



Leo Quirynen,
erelid Brasschaatse Wielertoeristen
Na een stevige ﬁetstocht in de zomerregen wachtte
het bestuur en leden van de Brasschaatse Wielertoeristen Leo Quirynen op voor een verrassing…
Leo, 35 jaar enthousiaste trekker van de wielerclub,
mocht op feestelĳke wĳze de titel van erelid van de
Brasschaatse Wielertoeristen in ontvangst nemen.
Hiermee wilde de club zĳn erkentelĳkheid en dankbaarheid tonen voor Leo’s inzet voor hun ﬁetsclub.
Ook Schepen van sport Adinda Van Gerven dankte
Leo voor zĳn bĳdrage aan het sportief beleid van
Brasschaat. Mede dankzĳ Leo werd ‘Spring op je Fiets’
een terugkerend succesverhaal voor vele Brasschatenaren, aldus de schepen. Ook Leo’s echtgenote
Luce werd in de bloemen gezet.

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


Loodjesgeweer
gevraagd.
Tel. 0477/963 005



Te huur garage Centr.
Brassch. 03/663 58 58 0475/435 858


Goedkoop vellen van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534



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

Exclusive Products & More...
Uw platform voor high end
luxe producten
sinds
2006

Tg  T NHMIgGJLFFF  ug  T
Didier De Scheemaecker - Algemeen directeur

your_luxury_driver

info@tiptoppoint.be
www.tiptoppoint.be

4 de viergeslacht
bij de familie Van der Jonckheyd
Na Juul, Vic en Arthur is Bill Van der Jonckheyd, geboren
op 25 april 2022 in het UZ Leuven, de vierde in de rĳ die
een viergeslacht vormt. Vader Yannis woont in Begĳnendĳk,
grootvader Frank en overgrootvader Wally zĳn beiden inwoners van Brasschaat.

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN

VADER GAAT OP STAP…
Maar wel veilig en met stijl!
Rollators, Rolstoel of Scooters met (volledige) terugbetaling
BREDABAAN 469 - Wuustwezel
Ook afspraak bij u thuis
03 66 999 60
van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 - 18.00 u
Zaterdag 10.30 - 15.00u of op afspraak

... want een beetje klasse kan echt geen kwaad!

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


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 dienstencheques van helan
voor meer info contacteer
0494463459 mvg Anja.

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

zoekt

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS
zondag van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time
(uren overeen tekomen)

SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.be

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

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

5
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Uw tuinonderhoud

Luc geeft reeds 20 jaar de

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

BESTE PRĲS

Voor al uw tuinwerken

0475/259 545
of 0472/233 044

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

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

0487 286 430
CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Zondag 26/6 om 11u: “Ainbo, heldin van de Amazone” (2021)
Dinsdag 28/6 om 20u: “Queenpins” (2021)
Tickets ﬁlm 8 euro; online https://tickets.depolygoon.com/
Ook te koop aan de kassa de dag zelf.
Gezellige foyer open vanaf 10u (voormiddagﬁlm),
vanaf 19u (avondﬁlm).
Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.

Start solden 1 juli

20%

zondag 3 juli extra open van 13u-17u

30%

40%

50%

Bredabaan 757 | 2930 Brasschaat
Tel. 03 337 07 30 | Ruime gratis parking bĳ de winkel

BRASSCHAAT
1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen

OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur
framandi_schoenen
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BASKETBALKAMP
1-5 augustus / 8-12 jaar

Inschrĳven via de website van Sport Vlaanderen Brasschaat
www.sport.vlaanderen/Brasschaat
Meer info: 03 640 35 70
Snel inschrĳven!

Pasta-maal 11.11.11
een succes

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

Op zaterdag 11 juni 2022 schoven een 100-tal aanwezigen aan in het Drieheem voor een bord lekkere pasta. De
opbrengst dient om de deelnemers aan de Kayaktrail van
11.11.11 te sponsoren. Aan deze Kayaktrail, die plaatsvindt
op 24 september in Wachtebeke, nemen 2 teams van het
11.11.11-comité van Brasschaat deel. Dank aan alle aanwezigen, sponsors en helpende handen!

Te koop 2 canapé’s 2-zit
in stof, perfecte staat. €
195 st. Tel. 0470/317 196




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

10 JA
GAR AR
ANT
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d
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Binnen- & buitenschilderwerk - Decoratietechnieken - Kleur- & interieuradvies

a
or wa ar
arde
n

SCHILDER & DECORATIE MET OOG VOOR DETAIL
Zoekt u een schilder, een oplossing voor uw buitengevels of wenst u uw binnenmuren op te frissen?
Verbo Schilder- en Decoratiewerken is gespecialiseerd
in de vakkundige afwerking van uw binnenmuren en
de wanden van uw woning. Daarnaast bieden we ook
verschillende decoratietechnieken waarmee u uw
interieur een nieuwe look kunt geven.
We werken in de regio's:
Antwerpen - Brasschaat - Schilde - Mol - Kempen
7HO(PDLOLQIR#YHUERVFKLOGHUGHUZHUNHQEH
:::9(5%26&+,/'(5:(5.(1%(3UHVHQWDWLHKXLV%HWKDQLsOHL6FKLOGH
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In Brasschaat beleven sporters meer

Elke dinsdag en donderdag in juli en augustus

GRATIS
OPENLUCHT
SPORTLESSEN
19:00 - 20:00
voor alle leeftijden

Info
brasschaat.be
Gemeentehuis
Sportdienst
Verhoevenlei 11
+32 3 650 03 30
ma, di, wo, vr:
09:00 - 12:00
ma, wo, do:
14:00 - 16:00
Deelnameprijs
gratis
Locatie
grasweide naast
kasteel
gemeentepark
2930 Brassschaat

PROGRAMMA
Sporten onder voorbehoud
5 juli:
7 juli:
12 juli:
14 juli:
19 juli:
21 juli:
26 juli:
28 juli:
2 augustus:
4 augustus:
9 augustus:
11 augustus:
16 augustus:
18 augustus:
23 augustus:
25 augustus:
30 augustus:

zumba
zumba
zumba
pilates
yoga
zumba
zumba
zumba
yoga
yoga
zumba
yoga
yoga
pilates
zumba
yoga
zumba

Maatkasten
Dressings
Slaapkamers
Woonkamers
Burelen

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

Brasschaatse Film,

Nr. 26, 29-06-2022

9

Brasschaatse Film,

Nr. 26, 29-06-2022

11

parkbodeactueel
inBrasschaat
Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

TAAL PLUS - SPELEND FRANS LEREN
Een leuk en leerrijk kamp om het Frans
spelenderwijs onder de knie te krijgen!
Mater Dei Centrum
4-8 juli, 08:30 - 17:30
11-15 juli, 08:30 - 17:30

Standhouders klimaathappening gezocht
Op 24 september organiseren we voor de tweede keer een klimaathappening
in Brasschaat. Jĳ kan ons helpen door bezoekers te prikkelen met jouw eigen
duurzame, lokale en ethische producten of initiatieven.
» zero waste
» Maatschappelijk verantwoorde

producten of dienstverlening
(milieuvriendelijk, eerlijke handel,
lokale hernieuwbare energie, ecologisch tuinieren, deelmobiliteit ...)

SAMEN GRATIS SPORTEN!
Elke di en do van 19 tot 20 uur gratis
openlucht sportlessen:
» zumba: 5, 7, 12, 21, 26, 28/07 en
9, 23, 30/8
» pilates: 14/7 en 18/8
» yoga: 19/7 en 2, 4, 11, 16, 25/8
Gemeentepark (grasweide naast Kasteel)
5 juli - 30 augustus

Wat voorzien wij?
» Een (gratis) standplaats op de

»
»
»
»

klimaathappening om daar je eigen
producten of werking toe te lichten
Mogelijkheid om je producten te
verkopen
Tafel(s) en twee stoelen
Communicatiemateriaal en
publiciteit
Elektriciteit en wifi indien nodig

Multimovepad: de ideale mix van
bewegen, ravotten en natuurbeleving
Samen met Natuur en Bos
en Sport Vlaanderen laten
we kinderen op een speelse
manier bewegen in een
natuurlijke en uitdagende
omgeving.
Zowel bewegen als de natuur zijn
goed voor de gezondheid. Daarom
creëerden we het Multimovepad, een
ideale mix van bewegen, ravotten en
natuurbeleving.
Natuurlijke hindernissen en houten
constructies dagen kinderen
uit om samen met vriendjes en
familie op ontdekkingstocht te
gaan en daarbij uiteenlopende
bewegingsvaardigheden te oefenen.

Uiteraard is het ook gewoon als
wandelpad te gebruiken. Ideaal
voor ouders en begeleiders die
even de benen willen strekken. Het
Multimovepad is gratis toegankelijk,
deels ook voor rolstoelen, tussen
zonsopgang en -ondergang.

Meer info?
start: kruispunt Elisalei/Fabriekstraat
afstand: 2 km
brasschaat.be/multimovepad

Wat voorzie je zelf?
IEDEREEN KAMPIOEN MET ROBIN OP WERELDREIS
Gratis interactieve gezinsfietstocht van
8km. Niets downloaden of afhalen.
Gewoon naar het startpunt gaan.
Gemeentepark
1 juli - 31 augustus
PAINTBAL RED FOX
Ontwijk je tegenstanders, duik in de
modder of verschuil je in de boomhut.
Speel het spel tactisch en schiet jezelf
naar de overwinning.
Opstapplaats GIB
7 juli, 08:15 - 17:00
INTERWIJKEN PETANQUETORNOOI
De Brasschaatse wijken kampen tegen
elkaar. 40 ploegen van 3 spelers kunnen
gratis deelnemen. Schrijf in vóór 1 juli.
petanqueclub Hemelhof
10 juli, 13:30 - 17:00

» De aankleding van je stand. Het

Tussen 13 en 18 uur ontdekken de
bezoekers aan de hand van allerlei
activiteiten hoe ze via kleine en grote
acties hun eigen ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.
Muziek, veel kinderanimatie en lekker
eten kunnen hierbij uiteraard niet
ontbreken!

Jij kan ons helpen door bezoekers te
prikkelen met jouw eigen duurzame,
lokale en ethische producten of initiatieven. We voorzien een duurzaam
marktje waar iedereen doorlopend
terecht kan voor info of om iets te
kopen.

viel vorig jaar op dat attractieve
standen met voldoende interactie
de meeste bezoekers aantrokken.
Voorzie dus iets om mensen naar
jouw stand te lokken. Denk aan een
spelelement, eyecatcher, proevertjes ...
» Een tent (indien mogelijk)

Je kan inschrijven tot 16 augustus.

Preventieve bestrĳding
eikenprocessierupsen
Eikenprocessierupsen hebben
microscopische brandhaartjes.
Die lokken allergische reacties
uit met roodheid, ernstige
jeuk en zelfs brandwonden tot
gevolg.

Wie zoeken we?
We voorzien een duurzaam
marktje waar iedereen
doorlopend terecht kan voor
info of om iets te kopen.

Ondernemers en organisaties die
bezig zijn met:
» circulaire economie of
deeleconomie
» korte keten/seizoensgebonden

Info en inschrĳven?
duurzaam@brasschaat.be
brasschaat.be
(zoek op klimaathappening)

Om deze jaarlijkse plaag beter onder
controle te houden, hebben we in
mei deze beestjes alvast preventief
bestreden op openbare plaatsen
waar ze voorgaande jaren vaak

aangetroffen werden: Oudstrijderslei,
Kerkedreef, Gibo Mariaburg, Voshollei,
Baillet-Latourlei, Claesstraat, Gibo
Driehoek, Grasdries, Eikendreef, Gilo
Kaart, Ploegsebaan en Zegersdreef.

Een nest gezien op openbaar domein?
Meld het via brasschaat.be/meldingen
(overlast/dieren). Lukt het niet
digitaal, bel dan naar 03 650 29 30.
Een nest in je eigen tuin?
Vind een geschikte aannemer op
provincieantwerpen.be (zoek bestrijding)
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ACTRICE GEZOCHT

Kom jij ons team versterken?

MANAGEMENT ASSISTENT
ĞŶũĞŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶǌĞĞƌĂĨǁŝƐƐĞůĞŶĚĞǀĞĞůǌŝũĚŝŐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀĞ͕
boekhoudkundige job in Brasschaat?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wat verwachten wij van je?
 ͻ:ĞǁĞƌŬƚǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ͕ŬůĂŶƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŶŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƌĚ͘
 ͻ:ĞďĞŶƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞĨĞŶŚĞďƚŐŽĞĚĞŬĞŶŶŝƐǀĂŶDŝĐƌŽƐŽŌKĸĐĞ͘
 ͻ:ĞďĞŶƚƐƚƌĞƐƐďĞƐƚĞŶĚŝŐĞŶŬĂŶŚĞƚŽǀĞƌǌŝĐŚƚďĞǁĂƌĞŶŽǀĞƌ
  ĂůůĞƌŚĂŶĚĞůŽƉĞŶĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀĞƚĂŬĞŶ͘
Wat bieden wij je?
 ͻĞŶŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚĞũŽďŝŶĞĞŶĂĂŶŐĞŶĂŵĞǁĞƌŬƐĨĞĞƌŵĞƚ
  ƚŽīĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐĞŶĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞǁĞƌŬƵƌĞŶ͘
 ͻDĂƌŬƚĐŽŶĨŽƌŵƐĂůĂƌŝƐŵĞƚĞǆƚƌĂůĞŐĂůĞǀŽŽƌĚĞůĞŶ͘
^ŽůůŝĐŝƚĂƟĞŵĞƚsĞŶĨŽƚŽƉĞƌŵĂŝůĂĂŶŝŶĨŽΛĂĮďŽ͘ďĞ
ƚ͘Ă͘ǀ͗͘:ŽģůůĞWůĞƐƐĞƌƐ

Ervaring niet echt vereist, wel inzet en
enthousiasme. Alvast voor een heerlijke rol in
het najaar, en geschikte kandidaten worden
dan opgenomen in de ploeg waarin veel
aandacht wordt besteed aan een aangename,
collegiale sfeer onder het motto:
“serieus werken aan de rol,
maar iedereen moet zich amuseren”.
We nodigen genadigden uit voor een auditie! Bel
0475/444 320 of mail: info@denieuwekompanie.be.
Neem alvast een kijkje op: www.denieuwekompanie.be

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



Goedk. verw. en afvoeren van coniferen
en hagen. Gratis offerte.
0487/715 534


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

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


Tuin- en schilderwerken. 0466/464 299

Ludentia Sport – afsluiting seizoen 2021-2022

CASA CALLENTA
Heb jĳ onlangs de diagnose
kanker gekregen? Ben je nog
met jouw behandeling bezig?
Of misschien is dat al een
tĳdje terug en heb je zo iets,
contact met lotgenoten kan
mĳ goed doen. Dan kunnen
de ontmoetingsmomenten bĳ
Casa Callenta iets voor jou zĳn.
Meer info – 03 653 52 74 of
www.casacallenta.be
Juli: Di 5 - 13u30: Wandelen in
het Park
Vr 8 - 13u30: Petanque
Ma 18 - 13u30: Wandelen in
het Park
Ma 25 - 13u: Gewoon Welkom
Augustus: Ma 1 - 13u30 Introductie yoga nidra
Di 2 - 13u30: Wandelen in het
Park
Do 11: 13u30: Workshop Bloemschikken Mama’s in de bloemen
Do 18 - 18u30: Online infosessie
Hoe combineer ik werk met
mantelzorg
Vr 19 - 13u30: Uitstap met waterbus
Ma 22 - 13u: Gewoon Welkom
Vr 26 - 13u30: Petanque
Di 30 - 13u30: Workshop make-up

De Brasschaatse toneelvereniging “De Nieuwe
Kompanie” is dringend op zoek naar:
een actrice leeftijd ca 25 jaar of met een
uiterlijk dat daar kan voor doorgaan.

Met 3 slot-evenementen sloten we voor Ludentia Sport het
seizoen 2021-2022 af voor onze G-sporten. G-Badminton
speelde op woensdag 1 juni 2022 een Groot Tornooi, waar
–voor de talrĳk opgekomen vrienden en familieleden- onze
gasten het beste van zichzelf konden geven. De week nadien, op 8 juni, werd er voor de Wisselbeker G-Zaalvoetbal
gestreden. Het bleef lang spannend en ook hier kon men
genieten van begin tot einde. Maandag 13 juni konden de
G-zwemmers tonen wat zĳ de voorbĳe maanden geleerd

www.candlelightbar.be

ACTIVITEIT VAN HEEMKUNDIGE
KRING BREESGATA
Tĳdens ons Heemcafé op zondag 3 juli 2022 is van 14 tot
18 uur de Brasschaatse restaurateur Albert Everts aanwezig, Hĳ zal een olieverfschilderĳ van kunstschilder Theodoor Verstraete (1850-1907) reinigen / restaureren. Misschien toch de moeite om dit proces van dergelĳk stuk
Erfgoed eens van dichtbĳ te volgen. Zoals iedere eerste
zondag van de maand schenken wĳ in ons Heemcafé van
14 tot 19 uur, Miksebaan 50, 2930 Brasschaat, de van origine Brasschaatse Witkap bieren, Stimulo, Dubbele Pater
en Tripel. Hartelĳk welkom!

hadden. Het waren indrukwekkende resultaten zonder
meer, er zĳn geen andere woorden voor. Het was voor deze
gasten een succesvol afsluiten van een bĳzonder jaar, na
maanden ‘lockdown’ want in deze doelgroep kon men niet
te veel risico’s nemen en voor hen waren alle maatregelen
een echt zware beproeﬁng. Maar zĳ staan er terug, en hoe!
Proﬁciat! Dank aan de toffe ploeg vrĳwilligers, begeleiders
en trainers van Ludentia Sport.
Meer foto’s: www.brasschaatseﬁlm.com

Te koop: lederen creme/
beige salon 3-2-1v (electr
relax) Zgan Chateau d’Ax
Alpine Vr pr € 1.130 voor
relax en 3 en 2-zit er gratis bĳ. Betaling cash, zelf
afhalen, geen koeriers of
ﬁshing. 0498 301 036

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…
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BURGERLIJKE
STAND
DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

WWW.BRASSCHAATSEFILM.COM

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
6&+(3(56',-.:(670$//(
Tel. 0473 370 280

(˒˗ˍˎ˜ˎ˒ˣ˘ˎ˗˜˔˘˛˝˒˗ːˎ˗˘˙ˠ˘ˎ˗˜ˍˊː
ˎ˗ˣˊ˝ˎ˛ˍˊː˟˘˘˛˖˒ˍˍˊː˟ˊ˗˞˝˘˝˞
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Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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


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



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


Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cs
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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

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

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



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



Gyproc, bezetten, laminaat, tegels, sanitair,
schild. 0488/491 254



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


Te koop: 2p. bed nieu
(1,60/2m) + matras +
lattenbodem; €75.
0479/381 137



AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

SCHILDER
NODIG ?

Doe een beroep op
Luc Hendrickx en zijn team:
meer dan 20 jaar ervaring in alle
soorten schilder-, behangen pleisterwerken op maat.
Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com
0476 609 925
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Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
melden u het overlijden van


  
"" #!"#!## #"!""###
" # !"# "" #!"#"!# #"!##
# ! " ! ### # 
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid bij
te wonen op    in de
SintJozefkerk, Rerum Novarumlei te Brasschaat  Driehoek.
Samenkomst in de kerk vanaf 10.45 uur.
Aansluitend volgt de teraardebestelling in het familiegraf
op de begraafplaats van Brasschaat  Centrum
aan de Miksebaan.


  




 : Familie Julia Robeyns
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.be

Melkerij Peerdsbos zoekt:

VOLTIJDS KELNER
met zin voor
verantwoordelijkheid
alsook

JOBSTUDENTEN
EN FLEXI

KWB BRASSCHAAT DRIEHOEK

DAGFIETSTOCHT 13 AUGUSTUS 2022
Wĳ vertrekken olv Robert en Johan stipt om 9 uur aan de
kerk Sint Jozef, Rerum Novarumlei Brasschaat Driehoek
voor een dagtocht van ongeveer 70 km richting Malle. De
terugkomst is voorzien rond 17 uur. Wĳ stoppen meermaals onderweg, onder meer voor onze picknick(niet
vergeten!). De ﬁetstocht gebeurt aan een gezapig tempo.
Iedereen (Lid of geen lid) kan en mag meeﬁetsen. Er zĳn
geen inschrĳvingen, je komt gewoon tĳdig naar het vertrekpunt met een ﬁets in perfecte staat. Bĳkomende informatie: Vic De Schepper (03/651.99.31).

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03
0HONHULM3HHUGVERV%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW

SPORTKAMP MULTIMOVE SPORT
8-12 augustus / 7-8 jaar

Van hockey tot basebal
en van muurklimmen tot free running...
Tĳdens dit multimove sportkamp proef
je van allerlei verschillende sporten.

Inschrĳven via de website van Sport Vlaanderen Brasschaat
www.sport.vlaanderen/Brasschaat
Meer info: 03 640 35 70
Snel inschrĳven!
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grote Medailleoogst voor
Orellanadojokai Brasschaat

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

De leden van Orellanadojokai Brasschaat behaalden fantastische resultaten op de Wako Belgian Open Kickboxing
Champioenship te Beveren. In totaal werden maar liefst 10
medailles binnengehaald. Nethaniel Levil won 2 keer brons
en 1 keer zilver. Magaly Naegels was goed voor 1 gouden,
1 zilveren en 1 bronzen medaille. Anthony Thibaut won 1
gouden en 1 bronzen medaille en Alisha Izekor 1 zilveren.
Maxwel Igheon, tot slot, kaapte een bronzen medaille weg.
“Dit motiveert ons om nog harder trainen voor de volgende
competities“, aldus coach Carlos Orellana en Mila Orellana,
de assistent-coach.
De club traint maandag en zondag in de sporthal van het
GIB Brasschaat. Meer info: carlosorellana@hotmail.be, tel.
0483 194 625 of Instagram: Orellanadojokai.

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

Te huur: HEIST:DAK-DUPEX-APPARTEMENT Serenata LAST MINUTE.
Luxues ingericht appartemenr Gr.living groot
zonnig terras 5de verd.
Zicht Zeebrugge – 2 slpks
met TV en airco en wiﬁ.
Geen rokers of huisdieren.Vrij 1/15 juli 1600€
€ 800. Kosten en garage
inbegrepen.
Telf: 0496/554 499
Foto’s op
www.heropal.be



Te h u u r s t a c a r a v a n
Wemeldinge Zeeland,
4 personen.
0472/712 768

Nieuwe regels voor e-steps
E-steps zĳn al enkele jaren niet meer weg te denken uit het
straatbeeld. Ook in onze gemeente zĳn ze erg populair, o.a.
door de deelsteps die gretig gebruikt worden. Ze zĳn dan
ook erg handig en brengen je makkelĳk, snel en bĳna geruisloos van A naar B.
Maar de populariteit heeft ook wat pĳnpunten aan de oppervlakte gebracht: meer ongevallen, roekeloos rĳgedrag
en wildparkeren. Daar komt vanaf 1 juli verandering in.
Door een paar aanpassingen in de wegcode, zal het nu een
stuk veiliger worden voor de e-steppers zelf en voor de
andere weggebruikers.
Nieuwe regels voor e-steps:
ȩ
sȩENKELȩVOORȩWIEȩOUDERȩISȩDANȩȩJAAR
ȩ
sȩREGELSȩVOORȩlȩETSERSȩVOLGEN
ȩ
sȩGEENȩPASSAGIERSȩVERVOEREN
ȩ
sȩENKELȩPARKERENȩWAARȩHETȩMAG
Lees alle nieuwigheden en veiligheidstips voor e-steps en
andere voortbewegingstoestellen op www.veiligverkeer.be.



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

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

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



Poetsvrouw zoekt werk.
0465/124 781

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald
*HEUXLN YRRU HONH OHWWHU OHHVWHNHQ RI WXVVHQUXLPWH 1 VAKJE !!!

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



Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€

250
€

5

750
€ 10
€ 1250
€

$IJHYHQELM“Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW7HO
+HWNDQWRRULVRSHQYDQWRWXHQYDQWRWXYULMYDQWRWX]DWHQ]RQJHVORWHQ

34* jaar
“Vrijdagavond fietsen”
KWB Brasschaat Driehoek
KWB-lid of niet: iedereen
kan en mag meeﬁetsen. Elke
vrĳdagavond ﬁetsen wĳ ongeveer 30 km in en rond
Brasschaat. Vertrek stipt om
19.00u aan de kerk SintJozef, Rerum Novarumlei. Wĳ
rĳden aan een rustig tempo
zodat iedereen meekan. Wĳ
respecteren de verkeersregels en halfweg is er een
rustpauze. 1 juli Brecht/ 8 juli
Schilde /15 juli Gooreind/ 22
juli Antwerpen / 29 juli Schoten/ 5 aug Stabroek/ 12 aug
Brasschaat met Barbecue.
Je zorgt er wel voor dat je
ﬁets in orde is. Meer info: Vic
De Schepper 03 651 99 31
vicdeschepper@telenet.be.
Tot op een van onze tochten.


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

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

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

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

DAGUITSTAP NAAR LOUVAIN-LA-NEUVE
DONDERDAG 14 JULI 2022: 08:00
Stefan Van Camp, historicus en bedrĳvig in de kunsten, is
onze gids. De Leuvense Universiteit splitste in 1968; de
Franstalige afdeling verhuisde over de taalgrens. Er werd
een nieuwe stad rond gebouwd. Met verbazend resultaat.
Naast het Musée Hergé, vond ook het kunstmuseum zĳn
stek in een iconisch gebouw. Kortom, in het straatbeeld
kreeg kunst van meet af aan een grote rol toebedeeld.
We vertrekken om 8 uur stipt met de bus op de parking
achter de Sint-Antoniuskerk. Prĳs: € 68 (autobus en middagmaal + water). Reserveren: stuur een e-mail naar
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of telefoneer naar
Ria Keysers (03 652 12 86). Indien deze activiteit volzet zou
zĳn, komt u op de wachtlĳst. Wacht dus met betalen totdat
u een bevestiging ontvangen hebt van een plaats in de beperkte capaciteit van de bus. Alle betalingen gebeuren op
rekening BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds
Brasschaat, met de vermelding “Louvain”. U bent pas ingeschreven wanneer u betaald hebt.

1XMDDUJDUDQWLHRSDOOHQLHXZHLQVWDOODWLHV

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

www.poortenhersteller.be

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

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

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

Te huur: garage Deuzeldlaan Voetweg Schoten
€90. 0495/214 041

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


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

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

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

@ rap moet gaan bel:
klus & Zo 0499/103 000
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PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
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

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
:/.7%2).'ȩsȩ2/,,5)+%.ȩsȩ2!!-$%#/2!4)%
3#2%%.3ȩsȩ4%22!3/6%2+!00).'%.ȩsȩ,!-%,,%.$!+%.

25)-%ȩ4//.:!!,ȩ-µ

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

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

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

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Kijk op www.geowacht.be
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)
www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
'RNWHUYDQGLHQVW
Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat.
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen,
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.
Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg,
Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40
Coda Dagcentrum: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
Dierenarts van dienst
www.wachtdienst-dierenartsen.be
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

QQQQQQQQQQQQ
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4UINWERKEN
2ONNYȩ+ANORA
!ANLEG ȩONDERHOUD
snoeiwerken,
ONTMOSSENȩGAZON
6RÖȩBLÖȩVENDEȩPRÖȩSOFFERTE
ȩ
RONNYKANORA TELENETBE

!MBACHTELÖȩKEȩPRALINES ȩ
“La Praline”. Isabellalei 87,
%KERENȩTUSSENȩU U

!LLEȩ TUINWERKEN ȩ SNOEI
EN ȩ HAGEN ȩ ONDERHOUDȩ
GOEDEȩREFȩȩ



"INNENȩ ȩ BUITENȩ 2OM
MELMARKTȩ  ȩ JULIȩ IN
QQQQQQQQQQQQ kom: €2. D’ouwe kerk,
:WEMBADȩPLAATSENȩdoor ,AGEȩ+AARTȩȩ)NLICHTIN
ECHTEȩ VAKMENSEN ȩ ALLEȩ GENȩ4ELȩȩȩ
% MAILȩSTEFANVANWERDE
SYSTEMENȩ 'RATISȩ INFOȩ TERȩ OUTLOOKCOM
PLAATSEȩ /OKȩ ZELFBOU

WERSȩBIEDENȩWÖȩȩHULPȩ4ELȩ 4E ȩ K O O P  ȩ   ȩ K U B Eȩ
ȩȩ ȩ
STEENGRUISȩ ȩ ǒȩ OPȩ TEȩ
halen. 0479/381 137
0494/188 003
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: 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 achWHUDDQRQGHUJURQGVHGXEEHOHJDUDJHER[¿HWVVWDOOLQJ
en autowasplaats, videoparlofoon / EPC 146 = B.
DEURNE: Ter Heydelaan 318 – appartement 3de V
met: keuken, woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers
waarvan 1 met terras, lift / EPC 275 = C.
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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


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

0%$)#52%ȩ !!.ȩ (5)3ȩ
Ik behandel alle voeten,
ook medische moeilijke voeten. Gewerkt als
schoonheidsspecialiste
oncologie in UZA. Ook
manicure en gelaatsverzorging. Bel 0473 38 77
96 Facebook: Pedicure &
nagels Olena

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

6A N ȩ 0O T R A ȩ R E N O V A
tiewerk & elektriciteit. Ook sloopwerk.
0465/993 577

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

QQQQQQQQQQQQ

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Oprit of parking

in klinkers

,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ
!LLERLEIȩSCHILDERWERKEN
binnen/buitenhuis, tuinwerk topkwaliteit, grasmatjes. Voor meer info.
0465/908 492

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


"%,!34).'"2)%&ȩ 
Belastingadviseur komt
bĳ u thuis en berekent uw
voordeel. 30 j. ervaring .
0486 382 228



5URWERKBATTERÖȩTJESȩVER
vangen: Juwelier Denys
& C s . Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be


"INNENȩ ȩ BUITENȩ 2OM
melmarkt 9-10 juli. inkom: €2. D’ouwe kerk,
Lage Kaart 644. Inlichtingen: Tel.: 0493/825 756.
E-mail: stefan.vanwerde@
outlook.com

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

Wie in het Antwerpse stadhuis de trap naar het
Schoon Verdiep betreedt, loopt over het werk van
Brasschatenaar Willy Grimon. Deze 75-jarige legde
samen met Ashtari Carpets op ambachtelĳke wĳze
de bekleding van die trappen. Willy is zowat de enige die dit nog doet. We kennen Willy ook nog als
een sterk geëngageerd brandweerman.
Willy is de bescheidenheid zelve. Hĳ wil liever niet
in de schĳnwerpers staan, maar nu kunnen we er
toch niet naast. Op 75-jarige leeftĳd dit huzarenstukje realiseren, het is niet iedereen gegund.
Willy kent het vak, dat is duidelĳk. “De kleur van
het tapĳt is speciaal ontworpen voor het stadhuis
in Antwerpen door een extern ontwerpbureau. Het
is met de hand geweven en integreert prachtig in
de ruimte. We leggen eerst een ondertapĳt, van
hoogwaardige kwaliteit en daarop komt het eigenlĳke tapĳt. Dat wordt opgespannen en uitgerokken, een beetje zoals men met trommels doet. In
de plooiing komen dan de traproedes. Die werden
gebronzeerd omdat dat mooier uitkomt. Met een
kniestomper wordt alles goed aangedrukt”, legt
Willy uit.
“Het is een vak apart. Omdat mĳn vader een zaak
had in binnenhuisartikelen, was het de logica zelve
dat ik ook die richting zou uitgaan. Ik ben dan in
Antwerpen in de Cadixstraat “behangen en garnieren” gaan volgen. Met de jaren verminderde
het aantal mensen dat dit ambacht uitoefent en ik
denk dat ik nu nog de enige ben. Zo werk ik vaak
in opdracht van Axel Vervoordt. Ik heb de winkels
van Dries Van Noten in Antwerpen, Parĳs en Londen
bekleed en ook voor de koninklĳke familie heb ik
al gewerkt. Ik doe het nog altĳd zeer graag, zeker
omdat het niet echt meer moet. Het geeft me veel
minder stress dan vroeger. Bĳ een nieuwbouw zĳn
wĳ diegenen die het gebouw als laatste verlaten en
als de mensen dan met een wow-gevoel achterblĳven, zĳn wĳ zeer blĳ”, zegt Willy die nog lang niet
aan stoppen denkt.


(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

GROTE ROMMELMARKT
TEN VOORDELE VAN SAMANA
(ZIEKENZORG) MTH BRASSCHAAT
Parking Kerkedreef (achter kerk) - op zondag 11
september. Huurprĳs € 4 per meter. Opbrengst
stand voor standhouder, huurprĳs en cafetaria voor
Samana MTH. Uw inschrĳving is geldig na betaling
contant of per overschrĳving 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

Brasschaatse Film,
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Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

www.denys-co.be

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

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



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

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

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging
Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be

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

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

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

