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BREDABAAN 358
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Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33 - www.teletechnics.be

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.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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De nieuwe
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VABIS

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

Paul Van der Auwera
$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

Onze winkel is gesloten
wegens vakantie
vanaf
23 juli t/m 8 augustus.
Prettige vakantie!

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT 'LQVGDJ%LVW:LOULMN
:RHQVGDJ*LWVFKRWHOOHL'RQGHUGDJ6W/HQDDUWV
9ULMGDJ :LMQHJHP              =DWHUGDJ 6FKRWHQ

DAMES
HEREN

tel. 0478 309 805

3+1
GRATIS

T. 03 633 09 88
LQIR#RMKEHȈZZZRMKEH
%UHGDEDDQȈ%UDVVFKDDW

dave.parys@proximus.be

SLOTENMAKERIJ - VEILIGHEIDSDEUREN
KLUIZEN - TOEGENGSCONTROLE
(KOGELWEREND) STAALSCHRIJNWERK
INFO@TAKI.BE - WWW.TAKI.BE - 03/646.13.78 - BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
SLOTENMAKERĲ - VEILIGHEIDSDEUREN - KLUIZEN - TOEGANGSCONTROLE - (KOGELWEREND) STAALSCHRĲNWERK
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Goedk. afbreken van uw
tuinhuis, garage en afvoeren. Gr. off. 0487/715 534



-50%
Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat.: 9u30 - 18u

Z/>>EͳKEEZ/>>E
KEd>EE
KK'KEZK<ͳ,KKZEdZhD
www.facebook.com/mrboo.opticiens

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

mrboo_opticiens

mr-boo.be

QQQQQQQQQQQQ
Zeer ruime keuze KINDERARMBANDJES zowel in wit al geel goud.
Paul Van der Auwera T.
0497 621 562

QQQQQQQQQQQQ

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

Oprechte & levenslustige man zoekt een slanke,
eerlijke, niet-rokende,
serieuse dame. Ik ben
athletisch, levenslustig,
eerlĳk en romantisch. Ik
hou van het buitenleven,
maar niet van leugens en
geheimen.
Edward
Info@ffstyles.eu of
+32 476 791 325.


@ rap moet gaan bel:
klus & Zo 0499/103 000

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

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


www.Bomenpatrickgeerts.be

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

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Diftar doet
huisvuilcijfers spectaculair dalen
Begin 2022 schakelde Brasschaat over op diftar, een nieuw
systeem van huisvuilophaling. Na vĳf maanden werking
kunnen we met zekerheid stellen: de cĳfers van opgehaald
huisvuil dalen spectaculair. Diftar doet de Brasschatenaar
bewuster nadenken over zĳn sorteergedrag en spoort tot
actie aan.
Diftar is een systeem om huisvuil op te halen volgens het
eerlĳke principe "de vervuiler betaalt". Wie beter sorteert,
betaalt minder. En het werkt, beter dan verwacht. In 2022
werd van januari tot en met mei 1264 ton huisvuil opgehaald. In 2021 haalden we in dezelfde periode 2051 ton
op, in 2020 was dat nog 2185 ton. In 2021 zette de dalende
trend zich in, voornamelĳk door de uitbreiding van de plastic verpakkingen die mee bĳ het pmd mogen. Maar diftar
zorgt toch wel voor een schokeffect in 2022.
921 ton minder huisvuil in 2022 - van januari tot mei - ten
opzichte van 2020. Dat zĳn meer dan 100 vrachtwagens
minder te transporteren en te verbranden huisvuil. Als het
zo verder gaat, kan het gemiddelde aantal kg huisvuil per
jaar per inwoner zakken van 136,17 in 2020 naar minder dan
100kg in 2022. Het is wel een voorlopig cĳfer, maar de trend
is zonder meer duidelĳk.

ALPACAWANDELINGEN
34)27˸

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?

,*,*tGPSZPVt
sieraden - accessoires - lifestyle

SOLDEN
1 t/m 7 juli 1 stuk 15%
bij 2 stuks of meer 20% korting*
8 t/m 16 juli 3 stuks 30%
bij 4 stuks of meer 40% korting*
28 t/m 31 juli 5 stuks of meer 50% korting*

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:)RW˹4ETIWXVEEX%&VEWWGLEEX %RX[IVTIR

*solden is geldig op alles met een sticker

Bezoek ons: Bredabaan 436A Brasschaat
Volg ons op instagram; kikiforyou1
facebook; kikiforyou436
Voor de laatste nieuwtjes en acties!
steunt startende handelaars

Kijk snel op onze website www.enso.be
mailen naar info@enso.be
of bel naar 03/270 07 91
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Van Hemelrijcklei 7
2930 Brasschaat
BESTEL OOK ONLINE
www.sanasbowl.be

KLOKKENATELIER
Hands On Time

SOLDEN
INDUCTIEKOOKPLAAT
IKB64443XB

Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44

ARGENTA VERZEKERINGEN

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

€ 949

99

€

599

KEUKENROBOT KVL4100 S

99

ZANDSTRALEN

p

LUCHTGOMMEN
TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN
…

op=o

€ 44999

*UDWLVRႇHUWH
9ULMEOLMYHQGSODDWVEH]RHN

299

€

99

€130
voordeel

WWW.AIR-CONCEPT.BE

OVEN
BPE435060B

€ 99999

€

CONTACTEER ONS
0475.46.70.60

699

99

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

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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

Zo simpel kan het zijn.
%UDVVFKDDW&HQWU6WHYHQ'H6FKHSSHU±%UHGDEDDQ
)60$±21
%UDVVFKDDW.DDUW=DNHQNDQWRRU5XVW/DJH.DDUW
IVPD21
'RQN0DULDEXUJ'DQLV:RXWHU%9.DSHOVHVWHHQZHJ
IVPD21
0DULDWHU+HLGH6WHYHQ'H6FKHSSHU%UHGDEDDQ
IVPD21
:XXVWZH]HO.XUW0HUWHQV%UHGDEDDQ
- IVPD21
Zie ook www.argenta.be

Brasschaatse Film,

Nr. 27, 6-7-2022

L

Rijbegeleiding Krüger

Of u nu thuis,
dicht bij of ver weg
vakantie viert,
wij wensen u
een fijne zomer!

Positieve coaching door zeer ervaren rijinstructeur.
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
Slechts € 100 voor 2 uur rijles
of examenbegeleiding.
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Ma 11/7, do 21/7 en ma 15/8 zĳn de Dienstencentra gesloten.
Cafetaria & Restaurant van LDC Vesalius zĳn dan wel open.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - ldc.mthh@brasschaat.be

Dit is de laatste uitgave
voor de vakantie.
Ons kantoor is weer open
vanaf maandag 1 augustus.
De eerstvolgende uitgave valt
weer bij u in de bus vanaf
maandag 8 augustus

Bart Brands ongeslagen in België
Zondag 26 juni vonden in Libramont (Luxemburg) de Masters rolstoeltafeltennis plaats. Dit is een invitatietornooi voor
de 8 beste rolstoel tafeltennissers van België. Bart Brands uit
Brasschaat begon het tornooi als 2e reekshoofd. In de poulefase versloeg hĳ zĳn 3 tegenstanders alle met duidelĳke
3-0 cĳfers. In de ﬁnale wachtte dan het 1e reekshoofd Dimitri
Ghion van de Brusselse club ASCTR. Ghion is voormalig Europees kampioen en dus een te duchten tegenstander. Toch
won Bart opnieuw duidelĳk met 3-0 en kon hĳ zĳn titel van
2019 verlengen.
op 15 mei vonden de Belgische kampioenschappen plaats
in Lille. Ook hier won Bart in de ﬁnale tegen Ghion. Hĳ mag
zich hierdoor opnieuw Belgisch kampioen noemen. De man
uit Brasschaat maakt zich nu op voor een intensieve trainingszomer. In september staan er opnieuw 2 internationale
wedstrĳden op het programma. Ook begint dan het competitieseizoen opnieuw bĳ de valide spelers. In het Sportaverbond zal hĳ vanaf september de kleuren van zĳn nieuwe
club Brasgata uit Brasschaat verdedigen.

BRASSCHAAT

AVONDMARKT
ARMAND REUSENSPLEIN

VRIJ. 22 JULI
VAN 16.00U TOT 21.00U
WWW.ANTWERPSEMARKTEN.BE

Te koop gevraagd: postzegelverzamelingen/
munten/strips/munten/
strips/kuifje. Hoogste
prijs en contante betaling. Tel. 0475/622 978



Te koop Giant Mountainbike, prima in orde €60.
0472/518 702



Te ko o p : m a c h i n e s
en handwerktuigen
voor bouw, hout
en houtbewerking.
Tel. 0486/503 194

Mondiaal praatcafé
zoekt bedenker!

Op zoek naar een zinvolle vrĳetĳdsbesteding
en hou je van contact
met mensen? Geef dan
i.s.m. GROS Brasschaat
de mondiale praatcafés
creatief vorm. Interesse?
Bel naar 0478 470 355

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

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

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

QQQQQQQQQQQQ
Nieuwe collectie van
Flanders designers te
bekĳken Paul v. d. Auwera 03 652 17 77 OVER
DE POST

QQQQQQQQQQQQ

Woe 6/7 om 14u aan de kiosk: optreden in het kader van ’11-juli-viering’ - Willy & Walters Balmobiel. Ambiance voor jong én oud, muzikaal
straattheater met groot humorgehalte! - gratis, zonder inschrĳving
Do 7+14+28/7 om 9u: workshop beren ‘Pompoenbeertje’; inschrĳven (€12/stuk)
Do 7+14/7 om 9u + vrĳ 8+15/7 om 13u30: patroontekenen - module
1 (bloezen & jurken); €15/module
Do 28/7+4/8 om 9u en vrĳ 22+29/7 om 13u30: patroontekenen module 2 (broeken & rokken); €15/module
Do 7/7+14/7+4/8+25/8 om 14u: zomerbar - mocktails €2/stuk bordje lekkere hapjes €4/stuk - op is op!
Woe 13/7 om 14u30: reisverslag Opper-Beieren door Hilde Bleyenbergh; gratis, wel inschrĳven
Do 14/7+28/7+11/8+25/8: PC club
Ma 18/7 om 14u: gezelschapsspelletjes + SMUL: coupe aardbeien
€1.50/stuk - op is op!
Ma 25/7 om 14u: vakantie-BINGO!
Do 28/7 om 13u30: Marktboetiek Hilde - soldenverkoop
Vrĳ 29/7 om 8u30: busreis naar zee: Nieuwpoort! €15/pp (enkel
busvervoer). Inschrĳven vanaf ma 4/7 - 9u (mag ook per telefoon).
Di 9/8 om 9u45: bezoek aan Erfgoedbibliotheek - ‘de schatten van
de Nottebohmzaal’. Inschrĳven; €7/pp. Zelf vervoer te voorzien.
Beperkte plaatsen.
Do 11/8 om 14u: muziek aan de kiosk - optreden Lucien Peeters;
gratis, zonder inschrĳving
Van do 18/8 tem za 20/8: zomerdorp Kerkedreef. LDC MTHH is
aanwezig op za 20/8 van 14u tot 17u met volksspelen!
Ma 22/8 om 14u: gezelschapsspelletjes + SMUL: dame blanche
€1.50/stuk - op is op!
Ma 29/8 om 14u: vakantie-BINGO!
Vrĳ 2/9 om 7u30: samen naar de ‘Jubilee aan Zee’ in het Witte Paard
in Blankenberge.
€64/pp (busreis + warme lunch excl drank + optreden). Beperkte
plaatsen. Inschrĳven kan nu al!

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Vrĳ 8/7 om 14u: optreden in het kader van de 11-juli-festiviteiten:
‘Willy & Walters Balmobiel’
Di 12/7 om 13u: naai- en breiatelier ‘Moeders voor Moeders’
Do 14/7 om 14u: BINGO! Neem zeker ook je kleinkinderen mee!
Vrĳ 12/8 om 14u: we vieren de moederkes met een muzikale verrassing. We verloten bloemstukjes en je kan komen smullen van
moederdaggebak (voor dit laatste, graag op voorhand reserveren).

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Tĳdens de zomermaanden lopen er vele activiteiten gewoon door.
Elke maan-en donderdag om 9u30: gymnastiek, we werken met
10-beurtenkaart (géén les in augustus)
Elke maandagnamiddag om 13u30: zangstonde - wĳ zoeken nog
wat mannen-stemmen
Elke dinsdagochtend om 9u45: nordic walking, we vertrekken aan
Sportoase
Elke dinsdag- en donderdagnamiddag : petanque in ons parkje, bĳ
regenweer op overdekte baan
Elke dinsdagnamiddag om 13u30: hobbymoment, momenteel wordt
er veel gebreid, maar ook andere creatieve hobby’s zĳn welkom
Elke woensdagnamiddag om 14u: schaken, er is nog plaats
Elke dondernamiddag om 13u30: vrĳ atelier
Elke vrĳdagvoormiddag om 9u30: Spaanse conversatie
Di 5/7 om 14u: ‘11-juli-viering’, niet te missen optreden ‘Willy &
Walters Balmobiel’
Di 5/7 voormiddag (9u) & vrĳdag 8/7 namiddag (13u): we starten
eindelĳk terug met PINGPONG!
Woe 13/7 om 9u: busreis met o.a. lunchcruise op de Linge, en Bommelerwaard (wees er snel bĳ!)
Di 19/7 om 10u: 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 zodra deze (terug)
georganiseerd worden.
Voor meer informatie neem je best contact op met het dienstencentrum van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op, of vraag de
online-versie aan; je vindt deze ook steeds terug op de website van
Brasschaat. Zo blĳf je op de hoogte van alle activiteiten in onze 3
lokale dienstencentra.
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KHUVWRႇHULQJ
PDDWZHUN

JRUGLMQHQ
VWRUHV
ELQQHQ]RQZHULQJ

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
WDSLMWQDDUPDDW

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

3DXZHOVOHL%UDVVFKDDW7HO

www. H E R F I L . b e
Mater Dei speelt
de Moonlight sonate op vijf Arduino's
“Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan?” Sinds
Het Goede Doel in 1982 hun monsterhit “België” uitbracht,
spoken deze vragen steevast door ons hoofd. Uit recent
onderzoek van NASA kwam nu een nieuwe vraag naar boven: hoe zou onze aardse muziek klinken als we ze zouden
afspelen op Mars?
In maart publiceerden onderzoekers van NASA hun metingen over de geluidsnelheid op Mars. De metingen gebeurden in februari van dit jaar door de Mars Perseverance.
Wat blĳkt? Afhankelĳk van de frequentie van een toon, verschilt de snelheid van het geluid in de atmosfeer. Mars is de
enige planeet in ons zonnestelsel waar dit fenomeen zich
voordoet. Voor lage tonen gaat het geluid 100m/s trager
dan op aarde, voor hoge tonen gaat het geluid 90 m/s trager dan op aarde. Dit komt doordat CO2-moleculen bĳ verschillende frequenties anders trillen. Vanaf do kruis (C#4),
met do kruis zelf ook inbegrepen, behoren de tonen tot de
hogere (en dus snellere) tonen.
Hoe valt dit te verklaren?
De verklaring voor dit fenomeen ligt niet voor de hand. De
leerlingen van 5 Wetenschappen-Wiskunde uit Mater Dei
Brasschaat onderzochten de publicaties en gingen zelf op
onderzoek uit. Volgens de bronnen zou het beluisteren
van muziek en gesprekken verstoord worden vanop een
afstand van 5 meter, aangezien het achterblĳven van de
lage tonen het ritme van de muziek zou verbreken en zo de
boodschap van de spreker onduidelĳk zou maken. Algauw
bleek echter dat de verstoring niet zo erg was. Wanneer we
deze situatie nabootsten via Arduino – een klein paneel met
programmeerbare elektronica – werd de storing pas merkbaar op een veel grotere afstand.
De onderzoeksgroep van de klas ging opnieuw aan het
werk en ontdekte dat er wel wat meer aan de hand was met
de atmosfeer van Mars. Het werd een echt rabbithole die
hen leidde langs vrĳheidsgraden van CO2-moleculen, trubulente stromingen, sinusfuncties en 3D-tekeningen in een
poging om vat te krĳgen op het probleem. De leerlingen
programmeerden uiteindelĳk een “Moonlightsonate op vĳf
Arduino’s” die op Mars te beluisteren valt, tezamen met een
handleiding voor Marsbewoners. Het resultaat kan je bekĳken en beluisteren op het YouTube-account van Mater Dei
Brasschaat: https://youtu.be/yC-gJyhI0Ug

Uw verdriet, onze zorg
Uw zorgen zijn de onze

Wij regelen uw uitvaart van A
tot Z en helpen u ook met de
administratie na het overlijden.
Samen kiezen we voor een
afscheid dat het beste bij de
overledene en bij u past en waar
u zich veilig en vertrouwd bij voelt.
Uw zorgen zijn de onze zodat uw
verdriet een plaats kan krijgen.
Wenst u meer informatie?
U kan ons steeds geheel
vrijblijvend contacteren.

Eigen rouwcentrum
24 uur op 24, 7 dagen op 7

Bredabaan 408, Brasschaat - Kapelsesteenweg 309, Ekeren-Donk
T: +32 3 434 33 32 - M: +32 497 83 05 40
Uitvaartzorg De Lelie
www.uitvaartzorg-delelie.be
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SPORTKAMP VOOR DOVEN
EN SLECHTHORENDEN
29-31 augustus / 4-8 jaar

Extra ondersteuning door dove
of slechthorende begeleiders
en extra tolken VGT
Ook voor broers en zussen, neven en nichtjes
en CODA-kinderen

In samenwerking
met Doof & Jong

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

WAESLANTNATIE NV

tĂĞƐůĂŶƚŶĂƟĞŝƐĞĞŶůŽŐŝƐƟĞŬĞŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ͘tĞďĞǀŝŶĚĞŶŽŶƐŽƉĚĞƌĞĐŚƚĞƌŽĞǀĞƌ
ǀĂŶĚĞ^ĐŚĞůĚĞŽƉ^ĐŚĞŶŬĞůĚŝũŬϵ͕ϮϬϯϬŶƚǁĞƌƉĞŶ͘KŶǌĞŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐŝƐŝŶϮϬϮϮ
ǀŽŽƌĚĞƚǁĞĞĚĞŵĂĂůĚŽŽƌdƌĞŶĚƐŐĞŶŽŵŝŶĞĞƌĚĂůƐƐƚĞƌŬĞŐƌŽĞŝĞƌŝŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞ
ŶƚǁĞƌƉĞŶ͘KŵŽŶǌĞŐƌŽĞŝƚĞďĞƐƚĞŶĚŝŐĞŶǌŽĞŬĞŶǁĞĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͗

OPERATOREN:
Ͳ:ĞďĞĚŝĞŶƚŵĂĐŚŝŶĞƐǀŽŽƌďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐǀĂŶŐŽĞĚĞƌĞŶŝŶŽŶǌĞŵĂŐĂǌŝũŶĞŶ͘
Ͳ'ĞĞŶĞƌǀĂƌŝŶŐǀĞƌĞŝƐƚ͕ǁĂŶƚŽƉůĞŝĚŝŶŐǁŽƌĚƚǀĞƌǌŽƌŐĚĚŽŽƌŽŶǌĞŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ͘

KANTOORMEDEWERKERS:
Ͳ:ĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚƚƌƵĐŬƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶǀŽŽƌŚĞƚĂŇĞǀĞƌĞŶǀĂŶĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐŝŶĚĞŚĂǀĞŶ͘
Ͳ:ĞĐŽŶƚĂĐƚĞĞƌƚĚĞŬůĂŶƚĞŶŝŶŚĞƚŐĞǀĂůĞƌǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶǌŝũŶ
ŝŶĚĞƉůĂŶŶŝŶŐǀĂŶǌĞĞƐĐŚĞƉĞŶ͘
ͲƌǀĂƌŝŶŐŵĞƚDŝĐƌŽƐŽŌKĸĐĞŝƐĞĞŶǀĞƌĞŝƐƚĞ͘
Ͳ:ĞƚĂůĞŶŬĞŶŶŝƐŝƐĞĞŶƉůƵƐ͘

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
IN DE ANTWERPSE HAVEN:
Ͳ:ĞǀĞƌǀŽĞƌƚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐǀĂŶĞŶŶĂĂƌĚĞǌĞĞƐĐŚĞƉĞŶ͘
Ͳ:ĞďĞƐĐŚŝŬƚŽǀĞƌĚĞǀĞƌĞŝƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ͘
ͲdƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶǌŝũŶďĞƉĞƌŬƚƚŽƚŚĞƚŶƚǁĞƌƉƐ,ĂǀĞŶŐĞďŝĞĚ͘
tĂĞƐůĂŶƚŶĂƟĞĚĞŶŬƚĞŶǁĞƌŬƚǀŽŽƌŽŶǌĞŬůĂŶƚĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǀŝŶĚĞŶǁĞĞĞŶŚĞĐŚƚĞ
ďĂŶĚ ƚƵƐƐĞŶ ŽŶǌĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ŚĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘ tĞ ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ ƌĞĞĚƐ ĞŶŬĞůĞ
ũĂƌĞŶŽǀĞƌĞĞŶ<ůŝŵĂĂƚƉůĂŶĚĂƚǌŽƌŐǀƵůĚŝŐǁŽƌĚƚƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘
Heb je interesse om samen onze onderneming te laten groeien? Stuur je CV naar
ŝŶĨŽΛǁĂĞƐůĂŶƚŶĂƟĞ͘ďĞ ŽĨ ĐŽŶƚĂĐƚĞĞƌ dŚŽŵĂƐ ^ĐŚƌĂƵǁĞŶ͕ ƚĞů Ϭϰϵϳ ϳϬ ϵϳ ϲϬ͘

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

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

10% KORTING
en

op donderdag

20% KORTING op kleuring

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

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

9HUKRHYHQOHL_%UDVVFKDDW_7HO
steunt startende handelaars
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Tuinwerken
Ronny Kanora
Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,
ontmossen gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte
0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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


PEDICURE AAN HUIS:
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

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Zomer 2022 in Brasschaat. Het is al van de zomer
2019 geleden dat alles nog eens kan doorgaan zonder enige beperking. Er is een uiterst gevuld programma uitgewerkt met aandacht voor jong en oud,
cultuurminnend maar ook sportief. In de aanloop
naar 11 juli-viering in het park kregen we al een Flying Pig voorgesteld op 1 juli. Die vindt zoals vroeger
ook nu plaats op het Armand Reusensplein. Later,
op 3 juli, volgt een Academische Zitting met feestrede door cultuurschepen Carla Pantens en gevolgd
door een optreden van de Brasschaatse groep Zoek
& De Reizigers met onder meer Peter Van Gucht.
Wie de kelen wil schor zingen kan hiervoor terecht
op de Vlaamse Zangavond op 9 juli in de Remise.
Traditiegetrouw is er het interwĳken petanque tornooi op 10 juli in Hemelhof, dit alles in de aanloop
naar 11 juli met de Grungblavers en een diervriendelĳk vuurwerk ter afsluiting.
De liefhebbers van Mozart zitten wellicht met z’n allen in het park op 16 juli voor de achtste editie van
Klassiek in het Park. Heel de maand augustus loopt
op de Sint-Jozefsite een tentoonstelling van drie fotografen waaronder Stephan Vanﬂeteren. Dit is een
organisatie van het FotoForum. Op 5 augustus is er
voor wie er op 2 juli niet kon bĳ zĳn een nieuwe Flying Pig op het Armand Reusensplein.
De zomer loopt dan ten einde, maar voor de jeugd
moet het beste dan nog komen: The Day Before
Tomorrow, hét dj-festival van Brasschaat en omstreken. Dat vindt plaats op 27 augustus. Wie het die
dag liever sportief wil houden, kan naar de 45ste
editie van de Stratenloop van Hobnob met de keuze tussen verschillende afstanden. Terzĳde: dit zou
de oudste stratenloop van het land zĳn. We komen
dan bĳ de Kapittelloop op 2 september gekoppeld
aan een nieuwe Flying Pig.
Op zondag 4 september krĳgen we dan voor het
eerst sinds 2019 een Dorpsdag en die staat meteen
in het teken van grandeur, namelĳk 150 jaar kasteel.
De reeks festiviteiten wordt afgesloten met de wielerwedstrĳd N8 van Brasschaat in het centrum van
de gemeente. Voilà, neem er uw agenda bĳ en begin alvast een reeks data vast te leggen. Het belooft
warm te worden.
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken
familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht
huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32
GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Wĳ kopen boeken. Tel:
0473 982 564

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

QQQQQQQQQQQQ
Alle batterĳen en
glazen voor uurwerken
en klokken Paul Van der
Auwera T. 0497 621 562

QQQQQQQQQQQQ

Zoek niet verder

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

SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.

QQQQQQQQQQQQ

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”

INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ

KOOPJES !!!
KOOPJES !!!
KOOPJES !!!
Laat deze kansen niet verloren gaan en kom gerust binnen
om toffe aankopen te doen met KORTING
op vele kwaliteitsproducten. Gedurende de maand juli.
Tot binnenkort.
De kookwinkel van Brasschaat
De Mortel 9 | 2930 Brasschaat | 03/653 33 11
Openingsuren dinsdag tot vrĳdag 9.00u tot 12.30u -13.30u tot 18.00u
:ATERDAGȩUȩTOTȩUȩsȩ:ONDAGȩENȩMAANDAGȩGESLOTEN
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Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12
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Mini-museum Den Toren extra open!
In juli en augustus kan je naast de weekenddagen ook
op dinsdag en donderdag een bezoek brengen
tussen 11 en 16 uur.

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 5 juli t.e.m. zaterdag 9 juli

LAATSTE WEEK VOOR ONZE ZOMERVAKANTIE
Van 11/07 tot en met 01/08 zijn wij met
vakantie, vanaf dinsdag 02/08 zijn wij terug
uitgerust en met heel wat lekkers.
GENIET VAN DE ZOMER!
Soepen:
- Courgette peterseliesoep met pecorino.
 ½ORI½O  9(*,
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Wrap met pulled pork, appel, romeinse sla,
 ELHVORRNGUHVVLQJHQNRROVOD ½
- Tomaat Crevette; 2 tomaten gevuld met grijze
garnalen, vergezeld van een fris slaatje
 HQELHVORRNGUHVVLQJ ½
Warme Gerechten:
- Zomerse stoverij van kip en paprika met zoete
 DDUGDSSHOHQHHQVODDWMHYDQWRPDDW ½
 ,WDOLDDQVHJHKDNWEDOPHWYHUVHWDJOLDWHOOHWRPDWHQ
 VDXVHQULFRWWDVDODWD ½
 =DFKWHJHOHFXUU\PHWEORHPNRRO]RHWHDDUGDSSHOHQ
 FKDPSLJQRQVJHVHUYHHUGPHWEDVPDWLULMVWHQ
 JHURRVWHUGHDPDQGHOHQ ½  9(*$1

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be,
telefonisch op 03/645.05.12,
of via info@patisseriecharlotte.be
*UDDJYHUPHOGHQYDQWHOHIRRQQXPPHU
QDDPHQGDJYDQDIKDOLQJ

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

MEER INFO?

www.den-toren.com
Ontdek met het hele gezin
hoe de natuur, de militaire
aanwezigheid en de luchtvaart
het gebied gevormd hebben.

‘Spring op je Fiets’ proclamatie
Onder het motto #samensporteniszoveelleuker bouwden enthousiaste ﬁetsers hun ﬁetsafstand op van 30 naar 80km. Dit dankzĳ de deskundige inzet van vele begeleiders onder
leiding van Leo Quirynen en Wim De Meyer. Bĳ de diploma-uitreiking dankte Adinda Van
Gerven het ganse team van RABC en WTB om er terug te staan voor de enthousiaste beginnende ﬁetsers. “Corona heeft de sport niet klein gekregen, integendeel, we zien vandaag
meer diploma’s en...”, met een knipoog voegde de schepen van sport nog toe “...wat mĳ
vooral pleziert is meer vrouwen op de ﬁets.”
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Peter
De Cock

Piet
Tulkens

Advocaat in
België

Advocaat in
België

Rechtsanwalt
in Duitsland
Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen,
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,WUDQVSRUWYHUNHHUVUHFKW OLFKDPHOLMNHHQVWRႇHOLMNH VFKDGHYHUJRHGLQJHQLQYRUGHULQJHQXLWYRHULQJHQ
Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt
YHUGHURYHUHHQYRRUWUHႇHOLMNLQWHUQDWLRQDDOQHWZHUNYDQPHGHZHUNHUVRQGHUPHHULQ)UDQNULMN1HGHUODQG
Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

BEDANKING
Graag willen wĳ het Gemeentebestuur van
Brasschaat bedanken voor de mooie receptie
en bloemen voor ons 50 jarig jubileum.
Super bedankt aan onze kinderen en kleinkinderen, en de buren van de Wipstraat voor
de mooie versieringen aan ons huis de dag
van ons 50 jarig huwelĳk. Ook bedanken wĳ
iedereen die aanwezig was op ons feest.
Wĳ willen dank u zeggen voor de hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige
bloemen, ﬁjne brieven en kaarten die wĳ
mochten ontvangen. Het heeft ons veel deugd
gedaan en onze dag onvergetelĳk gemaakt.

QQQQQQQQQQQQ
Zeer ruime keuze
KINDERARMBANDJES
zowel in wit al geel goud.
Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562

QQQQQQQQQQQQ

WIM HAAZEN VERTELT


Wim Haazen vertelt eigen
geschreven verhalen in
Het Eigenzelf vzw. Inkom
gratis. Lage Kaart 530,
2930 Brasschaat



Alle grondwerken met
minigraver. Offerte.
0487/715 534



Kapper en beauty aan
huis. Manicure, pedicure, knippen, brushing.
Afspraak maken: 0468
009 483

Belgisch Kampioenschap Zweefvliegen 2022
Brasschaat behaalt uitmuntende resultaten
Vier leden van de Brasschaatse Zweefvliegclub namen eind
mei deel aan het Belgisch Kampioenschap zweefvliegen in
het Ardense Saint-Hubert. Gedurende vĳf mooie wedstrĳddagen vlogen alle 35 deelnemers samen een afstand van
maar liefst 43 269 km boven Wallonië en delen van Duitsland en Frankrĳk. Het klassement bleef onbeslist tot het
einde.
In de Clubklasse werd het podium dit jaar opnieuw volledig
ingenomen door de Brasschaatse Zweefvliegclub. Thomas
De Bruyn verlengde zĳn titel als Belgisch Kampioen. Jelle
Vandebeeck volgde met een verschil van slechts 3 punten,
zeer spannend op een totaal van meer dan 4250 punten!
Peter Bertels bekleedde de derde plaats. Dit jaar mogen we
zelfs nòg een kampioen eren!
Nick Fremau won de 15m Standaardklasse.
In juli verdedigt Thomas De Bruyn mee de Belgische driekleur op het Europees Kampioenschap Zweefvliegen in
Litouwen. We wensen hem veel plezier en succes!


Gebed aan het H. Hart:

zoekt

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS
zondag van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time
(uren overeen tekomen)

dat het H. Hart van Jezus
aanbeden, gezegend en
geheiligd wordt door heel
de wereld in de eeuwen
der eeuwen, amen. Zeg
dit gebed 6x. p.d. ged. 9
dgn en uw gebeden worden verhoord, zelfs indien
dit onmog. lijkt. Vergeet
niet het H. Hart te danken
met de belofte dit ber. te
public. vr. de bekomen
gunst. Dank. a. H. Hart v. de
bekomen gunst. H.C.



Ik koop: alles van Nintendo, Sega, Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, Panini, verzamelobjecten, curiosa,
oude munten, LP’s, enz...
Kortom, hebt u iets leuk in
de aanbieding, geef me
een seintje: 0487 365 100



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

Op de foto vlnr: Nick Fremau, Thomas De Bruyn,
Jelle Vandebeeck & Peter Bertels

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

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…
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inBrasschaat
MONI ACADEMY (14-16 JAAR)
Kom proeven van het leven als Free-Time
moni deze week.
KTA Brasschaat
11-15 juli
ZEN-KIDS: YOGA-CREA ZOMERKAMPJE
(4-10 JAAR)
Ontdek je innerlijke superkrachten en
de kunstenaar in jezelf.
Basisschool Het Toverbos
11-15 juli, 09:00-16:00
TOTE BAG ONTWERPEN (6-12 JAAR)
Creëer een unieke herbruikbare tas die
niemand anders heeft!
Bibliotheek Brasschaat
13 juli, 13:30-16:30
INITIATIE FOTOGRAFIE (6-12 JAAR)
Ontdek de wondere wereld van foto’s
en hoe je ze kan bewerken tijdens deze
belevingsworkshop van Muzische
Workshops.
Bibliotheek Brasschaat
15 juli, 13:30-16:30
KLASSIEK IN HET PARK
8e editie met de mooiste orkestwerken,
meest ontroerende aria’s en koren van
Wolfgang Amadeus Mozart.
plein voor kasteel van Brasschaat
16 juli
(DAYCAMP) EXPLORE
(4-6 JAAR / 7-12 JAAR)
Als een echte avonturier ontdek je deze
week allerlei nieuwe activiteiten!
De Leerexpert Peerdsbos
18-22 juli, 09:00-16:00
CLICS (4-6 JAAR / 7-12 JAAR)
Geen brug te hoog, geen kasteel te
groot. Helm op, meetlat klaar, bouwen
maar!
De Leerexpert Peerdsbos
18-22 juli, 09:00-16:00
8-12 augustus, 09:00-16:00
ACTIVAK - SUPER PRETPARKWEEK
(12-17 JAAR)
We gaan gewoon naar verschillende
pretparken, dan hoef jij niet te kiezen.
JVC Bielebale
17-22 juli

MUSICAL: ZO ZOO (4-7 JAAR)
Een grote ramp! Alle dieren zijn
verdwenen uit de Zoo! Net nu er zoveel
kinderen op bezoek komen. Wat nu?
Mater Dei
18-22 juli, 09:00-16:00
MUSICAL: PETER IN DE PAN
(7-10 JAAR / 10-15 JAAR)
Peter Pan is één ding vergeten … het
elfenstof dat hem laat vliegen, is ook
wat hem jong houdt.
Mater Dei
18-22 juli, 09:00-16:00
PODIUMTONEELKAMP (7-12 JAAR)
PODIUMDANSKAMP (7-12 JAAR)
PODIUMKNUTSELKAMP (7-12 JAAR)
Je werkt aan een specifiek onderdeel
van een voorstelling in een nog
geheim thema. De groepen worden na
inschrijving ingedeeld op leeftijd.
Sportcampus Louis De Winterstadion
18-22 juli, 09:00-16:00
KLIEDERKLADDER (3-6 JAAR)
Schilderen met borsteltjes in alle maten
en gewichten.
KTA Brasschaat
18-22 juli
BOUWKAMP (6-9 JAAR)
We gaan samen bouwen en timmeren.
KTA Brasschaat
18-22 juli
KRIEBELBEESTJES! (3-6 JAAR)
Speciaal voor jou is er een kamp waar
je nooit hoeft te kiezen! Van alles een
beetje, is dat niet het leukst?
KTA Brasschaat
18-22 juli
HET CIRCUS (8-12 JAAR)
Circus is zoveel meer dan alleen trucjes
achter elkaar. Dat willen we deze week
laten zien.
KTA Brasschaat
18-22 juli
MUSICALKAMP (8-12 JAAR)
Deze week maken we een eigen musical
en verwerken er Vlaamse hits in.
KTA Brasschaat
18-22 juli

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

GAMEKAMP (10-14 JAAR)
Elke dag samen gamen én in het bos
games naspelen met onze laserguns.
KTA Brasschaat
18-22 juli
KIDSKRIEBELS - LEGO BOUWKAMP
(7-12 JAAR)
Laat de bouwmeester in jezelf los.
BS Mater Dei - Ploegsebaan
18-22 juli, 09:00-16:30
KIDSKRIEBELS - SUPERHELDENKAMP
(3-4 JAAR / 5-6 JAAR)
Alle soorten SUPER zorgen voor
buitengewoon tof spelen.
BS Mater Dei - Ploegsebaan
18-22 juli, 09:00-16:30
ZEN-KIDS: YOGA-CREA ZOMERKAMPJE
(4-10 JAAR)
Ontdek je innerlijke superkrachten en
de kunstenaar in jezelf.
Basisschool Het Toverbos
18-22 juli, 09:00-16:00
OUTDOOR ADVENTURE (8-12 JAAR)
We nemen het tegen elkaar op met een
heleboel proeven.
KTA Brasschaat
18-22 juli
PRETPARKEN! (13-16 JAAR)
Vier dagen, vier pretparken: Walibi,
Bobbejaanland, Efteling én Toverland!
KTA Brasschaat
18-22 juli
KIDSKRIEBELS - MIJN BFF (7-12 JAAR)
Als BFF’s ga je het met en tegen elkaar
opnemen in allerlei activiteiten.
BS Mater Dei - Ploegsebaan
18-22 juli, 09:00-16:30
ACTIE REACTIE (9-14 JAAR)
Hou je klaar voor een grote dosis sport
en spel zoals hockey, frisbee, voetbal …
Sport Vlaanderen Brasschaat
18-22 juli, 09:00-16:30
ZOMERDORP DRIEHOEK
De zomerdorpen komen naar jou
toe! Een gloednieuw concept van de
Brasschaatse vrijetijdsdiensten.
Parochiezaal Drieheem
19-21 juli

WINDTURBINES (8-15 JAAR)
Bouw een echt werkende windmolen!
Gemeentelijk Instituut Brasschaat
25 juli, 13:30-16:30
GOOI LOOP SPRING (3-6 JAAR)
We gaan lekker sporten, en
spelenderwijs heel veel oefenen.
KTA Brasschaat
25-29 juli
AVONDMARKT BRASSCHAAT
Met meer dan 60 markthandelaars.
Armand Reussensplein
22 juli, 17:00-22:00
ZEEP & BUBBELS (3-6 JAAR)
We gebruiken het elke dag, maar waar
komt zeep nu eigenlijk vandaan?
KTA Brasschaat
25-29 juli
DE SUPERHELDENSCHOOL! (6-9 JAAR)
Leer vliegen, word onzichtbaar en maak
je spiderzuigers webklaar.
KTA Brasschaat
25-29 juli
KNUTSELEN EN SPEL (6-9 JAAR)
Geen keuzestress, we bieden je een mix
van knutsel- en spelactiviteiten.
KTA Brasschaat
25-29 juli
TIKTOKKAMP! (8-12 JAAR)
We maken allerlei verschillende tiktoks,
hoe cooler, hoe beter.
KTA Brasschaat
25-29 juli
CHOCOLADEKAMP (8-12 JAAR)
Trek je terug in het chocoladelab en
creëren de lekkerste desserten.
KTA Brasschaat
25-29 juli
HAPJES EN SAPJES (6-9 JAAR)
We leren jou deze week hapjes maken
om vingers en duimen van af te likken.
KTA Brasschaat
25-29 juli

WATERRATTEN! (8-12 JAAR)
We gaan op uitstap naar drie
verschillende zwembaden.
KTA Brasschaat
25-29 juli

BOUW JE EIGEN RAKET (6-12 JAAR)
Krijg een ware astronautentraining en
knutsel nadien je eigen raket.
Zaal Born en Thijs
27 juli, 13:30-16:30

FATA MORGANA (10-14 JAAR)
Slagen jullie erin om op het einde van
de week de 5 sterren binnnen te halen?
KTA Brasschaat
1-5 augustus

KUNSTKENNERS! (13-16 JAAR)
Naast een museumbezoek, geeft een
echte kunstenaar een workshop.
KTA Brasschaat
25-29 juli

BK WIELRENNEN VOOR NIEUWELINGEN
Renners van 15-16 jarigen rijden voor
de Belgische driekleur.
Park van Brasschaat
31 juli

KLEINE PICASSO’S (3-6 JAAR)
We maken met de leukste technieken
de mooiste schilderwerken.
KTA Brasschaat
1-5 augustus

BEESTJES & BIJTJES (3-6 JAAR)
Deze week leren we verschillende grote
en kleine diertjes uit het bos kennen.
KTA Brasschaat
25-29 juli

(DAYCAMP) ADVENTURE
(4-6 JAAR / 7-12 JAAR)
Ontdek de wereld op een uitdagende
en plezante manier.
De Leerexpert Peerdsbos
1-5 augustus, 09:00-16:00
8-12 augustus, 09:00-16:00

DINO’S ZIJN DE MAX (6-9 JAAR)
We gaan terug naar de tijd waarin
grote vreemde dieren leefden: dino’s.
KTA Brasschaat
1-5 augustus

WELKOM IN HOLLYWOOD (8-12 JAAR)
We duiken in het leven van bekende
filmsterren en vloggen erop los.
KTA Brasschaat
25-29 juli
KIDSKRIEBELS - FROZENKAMP
(3-4 JAAR / 5-6 JAAR)
Een week fun en vriendschap waarin je
Anna, Elsa en Olaf kan ontmoeten.
BS Mater Dei - Ploegsebaan
25-29 juli, 09:00-16:30
KIDSKRIEBELS - DIGITAL FUN KAMP
(7-12 JAAR)
Je kan enorm veel doen met een Ipad,
en dat gaan we deze week ontdekken.
BS Mater Dei - Ploegsebaan
25-29 juli, 09:00-16:30
WALIBI (12-15 JAAR)
Neem plaats in de spectaculaire
attracties van Walibi Belgium.
Opstapplaats Gib
28 juli, 08:15-18:00
SCHERMEN EN MEER! (10-14 JAAR)
We leren schermen en doen daarnaast
andere sporten voor wat afwisseling.
KTA Brasschaat
25-29 juli
KIDSKRIEBELS - SPEURNEUZEN
(7-12 JAAR)
We bestuderen een misdaad en gaan
op zoek naar de dader.
BS Mater Dei - Ploegsebaan
25-29 juli, 09:00-16:30

KLEUTERKAMP (4-6 JAAR)
Samen knutselen, spelen, sporten,
nieuwe dingen ontdekken.
Gemeentelijk instituut (GIB)
1-5 augustus, 09:00-16:00
ZOMERSPORTKAMP (7-15 JAAR)
Zomersportfun gegarandeerd:
mountainbiken, breakdance, atletiek,
hockey, basketbal en op woensdag een
verrassingsprogramma.
Zaal Born
1-5 augustus, 09:00-16:00
SMURFENKAMP (3-6 JAAR)
Hoe smurfiger, hoe smurfiger! Tot
smurfs!
KTA Brasschaat
1-5 augustus
KOEKIEMONSTERS (3-6 JAAR)
Tijdens dit kamp worden de lekkerste
koekjes geboren.
KTA Brasschaat
1-5 augustus
ROLSCHAATSEN & OMNI (6-9 JAAR)
Op vrijdag ben je een volleerd
rolschaatser.
KTA Brasschaat
1-5 augustus
FASHIONISTA’S (8-12 JAAR)
We pimpen onze eigen kleding tot
een nieuw uniek kledingstuk.
KTA Brasschaat
1-5 augustus

WETENSCHAPPERS! (6-9 JAAR)
Deze week doen we allerhande proefjes
en experimenteren we er op los!
KTA Brasschaat
1-5 augustus
AIRTRACK EN OMNI (8-12 JAAR)
Een grote opblaasbare baan, zotcool en
erg zacht om op te vallen.
KTA Brasschaat
1-5 augustus
THE HUNGER GAMES (10-14 JAAR)
Ga de strijd aan tegen elkaar in een
aantal vlijmscherpe uitdagingen.
KTA Brasschaat
1-5 augustus
HEALTHY FAST FOOD (10-14 JAAR)
We maken de zotste bereidingen, maar
in een gezond jasje.
KTA Brasschaat
1-5 augustus
KIDSKRIEBELS - FUN KICKS KAMP
(7-12 JAAR)
Lazertag battle, GellyBall-battle,
Nerfbattle … Fun, actie en avontuur.
BS Mater Dei - Ploegsebaan
1-5 augustus, 09:00-16:30
KIDSKRIEBELS RIDDERS EN PRINSESSENWEEK
(3-4 JAAR / 5-6 JAAR)
Zoektochten, knutselwerkjes en
spannende reddingen!
BS Mater Dei - Ploegsebaan
1-5 augustus, 09:00-16:30
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inBrasschaat
BASKETBAL PLAYER DEVELOPMENT
CAMP (8-12 JAAR)
Intensief trainen op alle fundamentals
van het basketbal.
Sport Vlaanderen Brasschaat
1-5 augustus, 09:00-16:00

WEERWOLVEN, ELFEN EN VAMPIEREN
(3-6 JAAR)
Wij zijn deel van de Nachtwacht. Ontdek
welke jouw magische krachten zijn.
KTA Brasschaat
8-12 augustus

LILSE BERGEN (12-15 JAAR)
Zwemvijver, strand en vele attracties
garanderen een avontuurlijk dagje uit.
Opstapplaats Gib
4 augustus, 08:00-17:30

MOESTUINMAATJES (3-6 JAAR)
Wie heeft er groene vingers, en graaft
graag met zijn schop?
KTA Brasschaat
8-12 augustus

YOLO! (13-16 JAAR)
Lasershooten, paintball, karten. Een
kamp vol kicks.
KTA Brasschaat
1-5 augustus

SPORTIEVE POKÉMONS (6-9 JAAR)
We gaan op zoek naar nieuwe pokémons.
En we battelen in een echt toernooi!
KTA Brasschaat
8-12 augustus

KIDSKRIEBELS - TIKTOK KAMP
(7-12 JAAR)
Een hele week dompelen we je onder in
de wereld van megapopulaire TikTok.
BS Mater Dei - Ploegsebaan
1-5 augustus, 09:00-16:30

EXPECTO PATRONUM! (8-12 JAAR)
Jij mag een week lang van het leven als
student op Zweinstein proeven.
KTA Brasschaat
8-12 augustus

FOTOFORUM ZOMERT
3 tentoonstellingen van bekende
fotografen: Jan Locus, Stephan
Vanfleteren en Frederik Buyckx.
Sint-Jozef site
3-7 en 10-15 augustus, 14:00-18:00
ZOMERDORP KAART
De zomerdorpen komen naar jou toe! Een
gloednieuw concept van de Brasschaatse
vrijetijdsdiensten.
Speelterrein Hulshout
4-6 augustus
VLAAMSE LIGA FIBROMYALGIE
Ontmoet mensen die in dezelfde situatie
verkeren, en vind zo begrip en steun.
Prins Kavelhof
5 augustus, 14:00-16:30
KERMIS BETHANIE
Zaal D’ Ouwe Kerk
6-8 augustus
ACTIVAK - SUPER PRETPARKWEEK
(12-17 JAAR)
We gaan gewoon naar verschillende
pretparken, dan hoef jij niet te kiezen.
JVC Bielebale
7-12 augustus

KLEUTERTURNEN (3-6 JAAR)
Deze week werken we stevig aan onze
conditie en lenigheid.
KTA Brasschaat
8-12 augustus
MARIO EN LUIGI (6-9 JAAR)
Beleef de gekste avonturen met de
wereldberoemde broers Mario en Luigi.
KTA Brasschaat
8-12 augustus
DESSERTENFABRIEK (6-9 JAAR)
Hmmmmm desserts!!! Deze week leer je
ze zelf maken.
KTA Brasschaat
8-12 augustus
FOTOFUN (8-12 JAAR)
Deze week verdiepen we ons in de
wondere wereld van de fotografie.
KTA Brasschaat
8-12 augustus
SKATE SKILLS (8-12 JAAR)
Een kamp voor skaters die hun skills
willen oefenen.
KTA Brasschaat
8-12 augustus

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

WETENSCHAPSKAMP (10-14 JAAR)
Kom met ons dingen ontdekken en vooral
veel experimenteren.
KTA Brasschaat
8-12 augustus
KIDSKRIEBELS - FOTOGRAFIEKAMP
(7-12 JAAR)
Onze fotografen leren je wat je moet doen
om een prachtfoto te schieten.
BS Mater Dei - Ploegsebaan
8-12 augustus, 09:00-16:30
KIDSKRIEBELS - SPROOKJESFESTIVAL
(3-4 JAAR / 5-6 JAAR)
We maken kennis met Roodkapje,
Sneeuwwitje, de 7 geitjes ...
BS Mater Dei - Ploegsebaan
8-12 augustus, 09:00-16:30
SPORTKAMP MULTIMOVE SPORT
(7-8 JAAR)
Van hockey tot basebal, van free running
tot muurklimmen... We mixen sport met
spel en stellen samenhorigheid centraal.
Sport Vlaanderen Brasschaat
8-12 augustus
GAMEKAMP (10-14 JAAR)
Elke dag samen gamen én de games
naspelen in het bos met onze laserguns.
KTA Brasschaat
8-12 augustus
SNACKMASTERS! (13-16 JAAR)
Wie kan het beste een bekende snack
namaken?
KTA Brasschaat
8-12 augustus
KIDSKRIEBELS - FORTNITE KRIEBELWEEK
(7-12 JAAR)
Op dit unieke Fortnite-kamp brengen we
dit spel tot leven.
BS Mater Dei - Ploegsebaan
8-12 augustus, 09:00-16:30
ROBOTKAMP (12-16 JAAR)
Leer hoe je een robot programmeert en
hoe je met robotica een écht meerwaarde
kunt creëren in de samenleving.
Sportcampus Louis De Winterstadion
9-11 augustus, 09:00-17:00
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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

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


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


Loodjesgeweer
gevraagd.
Tel. 0477/963 005



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


Te koop: elektr. vouwminifiets Bizobike Boss
splinternieuw, weg wegens dubbelgebruik:
€3000. Tel. tss 18u en
19u. Tel.: 03/645 00 58



Goedk. leegruimen van
uw tuin, planten, hagen,
enz. Gr. off. 0487/715 534
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Ere-titel voor Dirk de Kort en Jef Konings

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Het gemeentebestuur heeft Dirk de Kort de titel van ereschepen en ere-burgemeester toegekend. Dirk kreeg de titels voor zĳn jarenlange inzet in de Brasschaatse politiek en
maatschappelĳk engagement. Gevraagd naar zĳn “mooiste
projecten” uit zĳn politieke loopbaan, noemde Dirk o.a. de
realisatie van de kmo-zone Campus Coppens aan de SintJobsesteenweg en Perron-Noord aan het vliegveld. Beide
projecten mogen gerust een succes genoemd worden.

:/.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

Jef Konings kreeg de titel van ere-schepen om de zelfde redenen. Gevraagd naar zĳn mooiste realisaties hoorden we
het zwembad, de triatlon en, hoe kan het ook anders, het
seniorencentrum “de Remise” in het gemeentepark.

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

Jef had voor de gelegenheid twee Brasschaatse ex-topsporters uitgenodigd. Paul Depaepe werd wereldkampioen
achter zware motoren (stayeren) in 1957 en Florent Caers
die Europees roeikampioen werd in 1951. Beide heren waren ook olympiër tĳdens de spelen van 1952 in Helsinki.
Jef gooide een balletje op, richting onze sportschepen, om
deze heren bĳ een volgende gelegenheid, als de sportlaureaten gehuldigd worden, ook eens aan hen te denken.

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www. notaris-liessens.be

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
)SOLATIEWERKEN
$AKVENSTERS
(ERSTELLINGȩENȩONDERHOUD

QQQQQQQQQQQQ
.IEUWEȩCOLLECTIEȩVANȩ
&LANDERSȩDESIGNERSȩ
te bekĳken Paul v. d.
!UWERAȩȩȩȩȩ
OVER DE POST

QQQQQQQQQQQQ
"ETHANIǻLEIȩ
ȩ"RASSCHAAT
4ELȩȩȩȩ
INFO DAKAMBACHTBE

DRINGEND
GEZOCHT
.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09
%UDVVHULH
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

'OEDKȩ VERWÖȩDERENȩ en
afvoeren van coniferen
ENȩ HAGENȩ 'RATISȩ OFFERTEȩ
ȩ

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

6LAAMSEȩDAMEȩMETȩERVȩ
ISȩ KINDEROPPAS tijdens
VAKANTIEȩȩ



4Eȩ HUURȩ GEMEUBȩ STU
DIOȩ NAASTȩ 0ALFIJNZȩ ǒȩ
WATERȩ INBEGRȩ 6RÖȩȩ ȩ JULIȩ
ENȩ GARAGEȩ $EUZELDLAANȩ
ȩ



6OORȩ EENȩ KLUSȩ GROOTȩ OFȩ
KLEINȩMOETȩJEȩBÖȩȩ+LUSȩȩ:Oȩ
zĳn. 0499/103 000
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1 oorbel nodig of
kwĳt? 100 modellen in
stock Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77

GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

QQQQQQQQQQQQ
Zaaien van nieuwe gazons en herstellen van
oude gazons. Gr. off.
0487/715 534


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

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


KAPSTER aan huis
0497 736 371
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Aankoop alle auto’s
benzine diesel camionettes schadegevallen ook
voor export. Bel gerust
vrĳblĳvend beste prĳzen
vd streek. 0491/758 399

"Kookaburra" vervoegt 3 Red Lions bij de
Brasschaatse Draken van KHC Dragons
Het is niet zonder enige trots dat het Bestuur en de Cel Tophockey van KHC Dragons de komst van Australisch International Blake Govers kunnen aankondigen.
De bĳna 26-jarige aanvaller speelde afgelopen seizoen bĳ
de NSW Pride uit Sydney en maakt al sinds 2015 onafgebroken deel uit van het Australisch nationaal team, de Kookaburras, waarin hĳ goed was voor 103 caps en 89 doelpunten. Hĳ speelde er zelfs een tĳdje aan de zĳde van zĳn broer
Kieran Govers, eveneens een hockey toptalent.
In zĳn, nu reeds, rĳk gevulde carrière passeerde Blake al
twee maal langs Europese clubs. Een eerste maal in seizoen
2014-2015 bĳ het Engelse Wimbledon en een tweede maal
in seizoen 2016-2017 bĳ het Nederlandse Bloemendaal.
Zĳn palmares is zonder meer overweldigend:
sȩ ȩXȩ'OUDȩOPȩDEȩ/CEANIAȩ#UPȩ ȩȩENȩ
sȩ 'OUDȩOPȩDEȩ(OCKEYȩ7ORLDȩ,EAGUEȩTEȩ"HUBANESWAR
ȩ SEIZOENȩ 
sȩ ȩXȩ'OUDȩOPȩDEȩ#HAMPIONSȩ4ROPHYȩȩINȩ,ONDENȩEN
ȩ ȩINȩ"REDA
sȩ 'OUDȩOPȩDEȩ&)(ȩ0ROȩ,EAGUEȩȩINȩ!MSTELVEEN
sȩ "RONSȩOPȩDEȩ(OCKEYȩ7ORLDȩ#UPȩTEȩ"HUBANESWARȩ
sȩ :ILVERȩOPȩDEȩ/LYMPISCHEȩ3PELENȩTEȩ4OKIOȩlNALEȩVERLOREN
ȩ VANȩDEȩ2EDȩ,IONS
Deelnemen en topresultaten halen met je team is één ding,
maar een doorslaggevende rol spelen bĳ die overwinningen, is iets van een heel andere grootorde. In Bhubaneswar
WASȩDOELPUNTENKANONȩ"LAKEȩ'OVERSȩSAMENȩMETȩ!LEXANDERȩ
(ENDRICKXȩTOPSCORERȩVANȩHETȩTORNOOIȩENȩINȩȩWASȩHÖȩOPNIEUWȩDEȩNUMMERȩȩTÖDENSȩDEȩ&)(ȩ0ROȩ,EAGUEȩWAARȩHÖȩINȩȩ
wedstrĳden, 12 doelpunten maakte voor de Kookaburras.
In December 2019, werd hĳ dan ook terecht genomineerd
VOORȩDEȩ&)(ȩ2ISINGȩ3TARȩOFȩTHEȩ9EARȩ!WARD
&LORENTȩ6ANȩ!UBELȩDOENȩVERGETENȩBÖȩ+(#ȩ$RAGONS ȩZALȩWELlicht geen enkele speler lukken, maar de komst van dit Australische toptalent onderstreept overduidelĳk de ambities
van de club om, zowel bĳ de heren, als bĳ de dames, opnieuw een determinerende rol te spelen in het Belgische en
Europese tophockey.
Samen met alle fans van de hockeysport in het algemeen
en van KHC Dragons in het bĳzonder, kĳken we nu reeds uit
naar het begin van seizoen 2022-2023 in het weekend van
3 en 4 september 2022!! Welcome to KHC Dragons, Blake!

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


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

Caravan te koop gevraagd: liefst in
gde st. Mag oud
zĳn. 0495/529 527



Dakwerken, pannen,
roofing, alle karweien.
0489/717 125


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

Te koop: binnendeuren
+ omlĳstingen in goede
staat Afm. : H 201,5 cm
B 83 cm 9 stuks € 65 p.s.
0478 620 162



Te huur Schoten Zamenhoﬂaan 22, 1 mooi app.
rust appblok + lift vlakbĳ centrum, lichte ruime
woonk. + parket ing. keuken + berging, parlofoon,
badk. + douche, wc. 2
slpk. €780 + € 35. beschikb. v. 1/10/22 bezicht.
na afspr. 0475/616 200

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


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

 QQQQQQQQQQQQ
Vrouw zoekt poets- Goud terug goedkoop
werk. 0465/756 911
maar niet voor lang

Te koop Teak salontafel meer bevoorraad u nu!
Augustĳnslei 10 over
Henders-Hazel. Voor binpost
nen-buiten.
0472/518 702

QQQQQQQQQQQQ
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
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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

$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

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

Lieve zorgzame dame
geeft massage bij jou
thuis 0493 146 201



Schilderwerken binnen
en buiten. Tuinwerk. voor
info 0465/098 492



QQQQQQQQQQQQ Allerlei schilderwerken
Alle batterijen en glazen voor uurwerken en
klokken Paul Van der
Auwera T. 0497 621 562



QQQQQQQQQQQQ BELASTINGBRIEF !!!!

Te koop: Mercedes c200
cdi, 130.000km. Tel.
0499/116 659

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

Te koop elektr. turbotrimmer procut 1000 Gardena (lichte bosmaaier) €80,
elektr. stokheggenschaar
Makita €250, elektr. hakselaar Elietne02 (max
takdim. 35mm €350. Alles
in zeer goede staat. Tel.
03/645 00 58 tss 18u-19u.

Gezocht oude trapauto’s. 0470/104 416



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



Ik zoek werk regio Brasschaat als poetsvrouw
met dienstencheques
wo&vrĳ. 0498/272 077


Tuin- en schilderwerken. 0466/464 299

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

Opfrissen, leerstof LOsecundair (1ste & 2de
gr.) voor een optimale
schoolstart. >35 jaar ervaring. 0499/275 918

Tu i n w e r k e n a l s o o k
poets- en schilderwerk.
0497/231 373

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

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

www.

.be

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
ijvend
Vrijbl en
s
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Vorming verkeersveiligheid voor
personen met een verstandelijke beperking
De dienst educatieve coaching van OLO-Rotonde vzw sloeg
samen met de lokale politie Brasschaat de handen in elkaar.
Dit resulteerde in een vorming rond verkeersveiligheid
waar maar liefst 50 volwassenen met een verstandelĳke
beperking aan deelnamen. In onze inclusieve samenleving
begeven zĳ zich steeds vaker zelfstandig op de openbare
weg. Het is belangrĳk om hen attent te maken op de gevaren in het verkeer waar ze dagelĳks mee te maken krĳgen.
De openbare weg wordt steeds drukker met verschillende
types voertuigen: van elektrische steps tot vrachtwagens.
Onze cliënten worden dus vaker geconfronteerd met onverwachte situaties en obstakels waar ze mee moeten leren omgaan. Ook hoofdinspecteur Guy Quick van politie
Brasschaat werkte graag om een vorming op maat van
onze doelgroep uit te werken. Er was grote interesse van
de deelnemers. Tĳdens de vorming hebben we gemerkt
dat ze zelf ook sterk bezig zĳn met hun veiligheid op de
weg. De gedeelde kennis en de verschillende tips die ze
meekregen tĳdens de vorming werden goed in ontvangst
genomen: alles om ons veilig in het verkeer te voelen. De
uitgewerkte vorming op maat van onze doelgroep was een
enorm succes, er zullen zeker nog vervolgcursussen komen!
Meer foto’s: www.brasschaatseﬁlm.com

Blinds &
Rolgordijnen

www.woonplus.be | +32 3 501 31 18 | info@woonplus.be

QQQQQQQQQQQQ
1 oorbel nodig of
kwĳt? 100 modellen in
stock Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77

QQQQQQQQQQQQ

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

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

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

Alle tuinonderhoud € 12
excl. btw/uur
0487/715 534





ANTWERPSE

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

GRATIS OFFERTE

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

■
■
■
■
■
■

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

■
■
■
■
■

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

T

+32 3 828 95 74

E

info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

QQQQQQQQQQQQ Te huur: HEIST:DAK-DU-

PEX-APPARTEMENT Serenata LAST MINUTE.
Luxues ingericht appartemenr Gr.living groot
zonnig terras 5de verd.
QQQQQQQQQQQQ Zicht Zeebrugge – 2 slpks
Calpe te huur: prachtig met TV en airco en wiﬁ.
appart. 2/4 pers., zeedĳk, Geen rokers of huisdiegr. terr., zeezicht, zonkant, ren.Vrij 1/15 juli 1600€
TV. Vl., wiﬁ. V/eig., foto’s, € 800. Kosten en garage
alle comfort. 03/326 13 87 inbegrepen.
 Telf: 0496/554 499
Gevraagd: Oude brom- Foto’s op www.heropal.be
ﬁets, jukebox, ﬂipperkast, 
buitenboordmotor, oude Te koop gevraagd: aanbenzinepomp boot, oude hangwagen, mag werk
wapens, reclameborden, aan zĳn, geen geremde.
0492/263 118
ect. +31 646 331 823

Goud terug goedkoop
maar niet voor lang
meer, bevoorraad u nu!
Augustĳnslei 10 over post

Garvo

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

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

10 JA
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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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PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE
STAND

Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op ons kantoor
doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek “Burgerlijke Stand”, naast
de wachtdiensten. Op de startpagina van onze website is een opvallende
knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

WANDELEN IN DE ARDENNEN
Wandeling van 12 km van Dolhain over Baelen naar Eupen (Vesdervallei, Hertogenwald) op zondag
17 juli. Een verrassende wandeling in het voormalige vorstendom Limbourg, met prachtige bocagelandschappen, mooie huizen, hoeves, kerken en kastelen, met oa het roze marmer van Baelen en een
stukje Hertogenwoud en Eupen, altĳd gastvrĳ en aangenaam om aan te komen. Deelname:65+:14 eu
(trein incl). Info: 03 652 09 68 Volgende wandeling: zond 7 augustus: Virton-Virton (14 km) (Gaume)

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



Poetsvrouw zoekt werk.
0465/124 781

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

Bezoek onze website
EUDVVFKDDWVHÀOPFRP
Fietstocht met wandeling:
Ossendrechtse duintjes op dinsdag 19 juli
Wĳ vertrekken met de ﬁets om 11u00 stipt aan de kerk Sint
Jozef Driehoek. Wĳ ﬁetsen naar Ossendrecht en verorberen
onze meegenomen lunch in een cafeétje. Na het eten wandelen wĳ (6km) door de Ossendrechtse duintjes. Natuurlĳk
“springen” we, na een drankje, op onze ﬁets om terug naar
huis te rĳden. Afstand ﬁetsen 45 km.
Iedereen welkom. Inschrĳving verplicht: Chris Baelmans 03
651 99 31 of vicdeschepper@telenet.be

Binnen - buiten Rommelmarkt 9-10 juli. inkom: €2. D’ouwe kerk,
Lage Kaart 644. Inlichtingen: Tel.: 0493/825 756.
E-mail: stefan.vanwerde@
outlook.com


Te koop: tuintafel voor 12
pers. € 500.
0474/474 641



Te koop: Kenwood Tuner
200w 2-Bose box 901,
bandopnemer Teac + 22
banden 28cm. Platenspeler type Thorens + 300 lp
+ 150 45 toeren. Anthonissen - Augustĳnslei 168.
Brass. 0474/860 308



Ik zoek poetswerk. Ervaring & refer. Serieuze
aanvragen. 0485/944 882



Man zoekt tuinwerk,
afwas horeca, schilderen.
0466/336 364


OPHALING HUISVUIL JULI/AUGUSTUS
MAANDAG 4 JULI
DINSDAG 5 JULI
WOENSDAG 6 JULI
DONDERDAG 7 JULI
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 11 JULI
DINSDAG 12 JULI
WOENSDAG 13 JULI
DONDERDAG 14 JULI
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Recyclagepark gesloten op 11/07

QQQQQQQQQQQQ

DINSDAG 19 JULI
WOENSDAG 20 JULI
DONDERDAG 21 JULI
ZATERDAG GEEN OPHALING


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

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

MAANDAG 18 JULI

VRĲDAG GEEN OPHALING

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

Recyclagepark gesloten op 21/07 Geen ophaling gft, PMD, PK en HV
op ma. 21/07. PK naar 18/07, PMD naar 20/07 en HV naar 22/07

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

Op maat maken van
alle uurwerkbanden
0497 62 15 62

QQQQQQQQQQQQ
MAANDAG 25 JULI
DINSDAG 26 JULI
WOENSDAG 27 JULI
DONDERDAG 28 JULI
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 1 AUGUSTUS
DINSDAG 2 AUGUSTUS
WOENSDAG 3 AUGUSTUS
DONDERDAG 4 AUGUSTUS
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 8 AUGUSTUS
DINSDAG 9 AUGUSTUS
WOENSDAG 10 AUGUSTUS
DONDERDAG 11 AUGUSTUS
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

www.poortenhersteller.be
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4de

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.
Trappen - Leuningen - Inox design.
Seth Van der Velde
Goordijk 10 - Brasschaat
tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41
swslaswerken@gmail.com - www.s-w-s.be

BVBA

TOONZAAL (op afspraak)

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
QQQQQQQQQQQQ

info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM

Op maat maken van
alle uurwerkbanden
0497 62 15 62

QQQQQQQQQQQQ

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

4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe
hardsteen - graniet - witte
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloeren, deur- en raamomlijstingen, sierschouwen, tabletten,
trappen, keuken- en badkameraanrechten.

Deuromlijsting

Toonzaal en werkhuis:

de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be
Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Brasschaat organiseert 5 jaar na elkaar een BK wielrennen
In 2026 is het precies 100 jaar geleden dat het
eerste Belgisch Kampioenschap wielrennen voor
profs als ééndagswedstrĳd werd gereden. Voor
het gemeentebestuur de reden om dat zelfde
kampioenschap in 2026 weer naar Brasschaat te
halen.
In 2026 is Brasschaat gastgemeente voor het nationaal kampioenschap elite-renners, maar de
organisatie begint er deze zomer al aan met het nationaal kampioenschap nieuwelingen, om
dan de volgende jaren steeds een stapje hoger te gaan tot we bĳ de elite uitkomen in 2026.
Elke zomer is er dus een nationale trui te verdienen in de parkgemeente. Op zondag 31 juli beginnen de nieuwelingen jongens en meisjes als eerste aan het zesluik. Om 10.30 uur starten de
meisjes voor hun koers van 4 ronden of 53,5 km. De eerstejaars nieuwelingen jongens beginnen er aan om 13.30 uur en rĳden 5 rondes, goed voor 67 km. De 2e jaars starten om 16.15 uur
voor een race van 6 rondes over 80,5 km. Start en aankomst is op de Hemelakkers ter hoogte
van de Driehoeksweide in de richting van Maria-ter-Heide.

N8 van Braschaat
De traditionele afsluiter van de het Brasschaatse kermisweekend, de koers, vindt plaats op
dinsdag 6 september. De hedendaagse versie van de Brasschaatse 8 wordt betwist door 20
elite-renners die het tegen elkaar opnemen in een tĳdrit, een puntenkoers en een criterium. De
renner die de meeste punten verzameld tĳdens de 3 disciplines, wint de N8 van Brasschaat.
De wedstrĳden worden gereden op de “klassieke” omloop van de laatste jaren met start/ﬁnish
op de Hemelakker aan de Driehoeksweide, Miksebaan, Door Verstraetelei, Bredabaan en weer
naar de Hemelakkers. Er wordt een publieksdorp voorzien op de Driehoeksweide en een VIPdorp op de achterliggende weide voor de Hemelhoeve.
De toegang tot de Driehoeksweide en omloop is gratis.

omloop
BK nieuwelingen
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OOK ZO WARM IN HUIS?
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

Wĳ houden uw binnentemperatuur onder controle.

)

ZOMERACTIES T/M 31 JULI 2022

)

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ

SOLAR
SCREENS

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

7 jaar
garantie

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

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



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

EXTRA
VOORDELEN
VAN ONZE
SOLAR SCREENS
Screens
op zonne-energie
zodat bĳ plaatsing geen
kap- en breekwerken of
elektrische bedrading
vereist zĳn. Ideaal voor
bestaande woningen

WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW
RAMEN GEMONTEERD
■ Screens zĳn kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳk
lichtdoorlatende doeken met doorkĳk naar buiten. Door de revolutionaire
doekspanning zĳn deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.
■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
Een erg groot verschil met gordĳnen.
■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳk dag -en zonlicht in
uw woning zonder hinderlĳk te zĳn.

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

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

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

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

WAT DOEN WĲ NOG?

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing. Veranda’s,
lichtstraten, Zonwering voor grote oppervlakten.

RENO SOLAR SCREENS

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Danny Konings: 0497 711 976
Nĳverheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
Paul Van den Eynden: 0488 479 518
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

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

