NIEUW

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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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ZONNEGLASACTIE

Hé
Knapperd

- 50%

op zonneglazen
met correctie*

VABIS

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

Wij gaan voor goud

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

en maken er
iets moois van!
50
jaar

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

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

03 633 12 34

WEG MET DE BTW!
Actie geldig van 01/08 t.e.m. 31/08

Bestel nu uw veiligheidsdeur en ontvang
uitzonderlĳke kortingen*
*actie enkel geldig bĳ appartementsdeuren die besteld zĳn tussen 01/08/22 en
31/08/2022

INFO@TAKI.BE - WWW.TAKI.BE - 03/646.13.78 - BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
SLOTENMAKERĲ - VEILIGHEIDSDEUREN - KLUIZEN - TOEGANGSCONTROLE - (KOGELWEREND) STAALSCHRĲNWERK
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Gebit
gebroken?

Back to School
Actie
Complete
kinderbril

€

Complete
volwassenbril

199

€

249

Actie geldig tot en met september, niet cumuleerbaar, info en voorwaarden in de winkel

Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58

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



Open di. t.e.m. zat.: 9u30 - 18u

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

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

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

mrboo_opticiens

mr-boo.be

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

Rustige alleenstaande
dame zoekt app te huur,
omgeving Brasschaat
centrum vanaf 1 november 2022. 0471 592 601

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen
Domotica
Verlichting
info@and-service.be 0496 75 13 71

www.and-service.be

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

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

DAGUITSTAP NAAR BORNEM-HINGENE
Donderdag 18 augustus 2022: 08:00 u. Twee kastelen, Paveljoen De Notelaer, lunch in restaurent Scaldu, kofﬁe aan
de Schelde en een wandeling: de dag kort samengevat. In
het kasteel d’Ursel bezichtigen we de tentoonstelling van
wandtextielen, Print&Paint. Het versterkte renaissancekasteel van Filips van Marnix, heer van Sint Aldegonde, onderging een grondige renovatie. Architect Hendrik Beyaert
toverde het om tot een grote waterburcht. We sluiten de
dag af met kofﬁe in Paviljoen De Notelaer en – voor wie
wil – met een wandeling in het Land van Stille Waters. We
vertrekken om 8 uur stipt met de bus op de parking achter
de Sint- Antoniuskerk. Prĳs: € 107 (autobus en kofﬁe/theemiddagmaal-gebak). Wie zelf een picknick meebrengt, betaalt € 77. 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 “Bornem”. U bent pas ingeschreven wanneer u betaald hebt.

Cookies & Chocolates
Moederdag 15 augustus!

zondag 14 en maandag 15 augustus
Open van 08u00 tot 13u00

/:E<KKWsE
EWZKhd

'Zd/^Z/E<h^
<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯͻKWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ͘'^>KdEŽƉǌŽŶĚĂŐΘĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ

Ambachtelĳke koekjes
Ambachtelĳke chocolade
Ambachtelĳke pralines
Conﬁserie en snoep
Geschenken

Maandag: gesloten
Dinsdag: 10-18u
Woensdag: 10-18u
Donderdag: 10-18u
Vrĳdag: 10-18u
Zaterdag: 10-18u
Zondag: gesloten

Bredabaan 1129 Maria Ter Heide Brasschaat
www.cookies-chocolates.be
info@cookies-chocolates.be
0494/303 141
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vakmanschap sinds 1960
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PDDWZHUN

JRUGLMQHQ
VWRUHV
ELQQHQ]RQZHULQJ

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

L

Rijbegeleiding Krüger
3RVLWLHYHFRDFKLQJGRRU]HHUHUYDUHQULMLQVWUXFWHXU
)RFXVRSGHIHQVLHYHHQ]HOIVWDQGLJHULMVWLMO
Slechts € 100 voor 2 uur rijles
of examenbegeleiding.
5HHGVMDDUHHQXLW]RQGHUOLMNVODDJSHUFHQWDJH

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

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



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

Inruilactie

Kies jij voor PFAS-vrij?
Ruil hier een oude pan in en krijg
€10 KORTING bij aankoop
van een GreenPan*



Hebt u zaken die naar
het containerpark moeten? Wij doen dit voor
u. Grof vuil , steenpuin
, groenafval , stort etc...
0491 758 399

ARGENTA VERZEKERINGEN

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.


Lieve zorgzame dame
geeft massage, alleen
jou thuis 0493 146 201


Dank aan H. Hart van de
bekomen gunst. F.D.



Te koop gevraagd: aanhangwagen, mag werk
aan zĳn. Geen geremde.
0492/263 118


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



ALGEMENE
KARWEIWERKEN

%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW0DULDWHU+HLGH

Bezettingswerk,
metsel, riool, gyproc, kelderdichting,
dak rooﬁng als ook
kaleien van gevels,
enz. Aan lage prĳzen,
45 jaar ervaring. Tel.

7HOLQIR#HOHFWURTXLULMQHQEHZZZHOHFWURTXLULMQHQEH
'LQVGDJYDXXUJHVORWHQZHJHQVZLHOHUZHGVWULMG

0473/951 897

$FWLHJHOGLJWRWHQPHWVHSWHPEHU

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

Brasschaatse Film,

Nr. 32, 10-08-2022

4

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Klinker en kasseiwerken, aanleg van terras
in hardhout, aanleg van
graszoden,grond en afbraakwerken, gratis prĳsofferte, 0498 442 257


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


Te koop: kleine ijzeren
aanhangwagen. Tel. 0476
303 187


Privé yoga voor ouderen aan huis. Omgeving
Brasschaat 0496 641 294



Te koop: Ryobi elekt. gras/
mulchmaaier 1800 watt
2j. €100. 0478/237 253



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



Te koop: Giant/mountain/bike 19 inch, prima in
orde. €60. 0472/518 702


Te koop salontafel Teak
Henders, hazel v. binnen
of buiten. 0472/518 702



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


Gevraagd: vrouwelijke
bandleden + ook zangeres = doen !!! Gsm 0494
419 035



Reparaties alle ramen
& deuren, ook leveren
v. nieuwe incl. plaatsen
alu, pvc, hout. Gratis off.
0493651 522



Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

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

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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Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

DE NIEUWE KAART IS ER WEER
PHWPRRLH]RPHUVHJHUHFKWHQ
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDWLQIR#NORNNHQKRIEHZZZNORNNHQKRIEH
'H NHXNHQ LV DOOH GDJHQ JHRSHQG YDQ    XXU EHKDOYH RS PDDQGDJ YDQ    XXU

Vrijwilligers LDC Vesalius in de bloemetjes gezet

NAREKA WANDELING - KLEIN SCHIETVELD
Deze wandeling, onder leiding van een natuurgids, duurt
2 à 3 uur. Inschrĳven is niet nodig, deelname is gratis en
iedereen is welkom! Za 27 augustus - Klein Schietveld, 14u.,
Franseweg - Beauvoislaan, 2920 Kalmthout. Thema: Klein
Schietveld, gebied in het Natura 2000-netwerk.
Gids: Dirk Verbist

Op vrĳdag 8 juli werden alle vrĳwilligers van lokaal dienstencentrum Vesalius in de bloemetjes gezet. Na verschillende jaren van alternatieve vormen van dankjewel was het eindelĳk
weer mogelĳk om iedereen nog eens uit te nodigen voor een echt vrĳwilligersfeest. Niet alle
vrĳwilligers konden aanwezig zĳn. Daarom ook via deze weg een dikke dankjewel aan alle
vrĳwilligers van lokaal dienstencentrum Vesalius. Veel Brasschatenaren zĳn alle vrĳwilligers
dankbaar om het dienstencentrum te laten bloeien.

zoekt

zondag van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time
(uren overeen tekomen)

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

Ster Service Pol
Onafhankelijk Mercedes specialist

- Alle onderhoud en herstellingen; ook 7-9g automaten
- Onderhoud van uw Mercedes word geregistreerd
in de database van Mercedes
- Verkoop jonge 2e hands Mercedes personenen bestelwagens
- Plaatsen trekhaken, autoruiten, banden; alle merken

ACTIE

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS

Maak van uw wagen terug een koele wagen.
Bij onderhoud van airco systemen gratis
reinigen en ontsmetten bij afgifte deze bon!
7HOŦ6PHGHULMVWUDDWŦ6LQW-RE
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ZET JOUW MAMA
EXTRA IN DE BLOEMETJES

MOEDERDAG
MAANDAG 15 AUGUSTUS
Onze winkel zal speciaal
geopend zijn vanaf 7u00

24/7
24/7

FLORENZA by Sylvie Van Gastel
Turnhoutsebaan 171 | 2970 Schilde | 03 383 00 01 | schilde@florenza.net
Kapelsesteenweg 227 I 2180 Ekeren I 03 647 00 72 I ekeren@florenza.net
ekeren@florenza.net I www.florenza.net

Wij blijven voor u klaarstaan!
Onze bloemenautomaat is
altijd gevuld met de meest
hartverwarmende boeketjes!

Brasschaatse Film,
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Tot eind
augustus!

Design

weken

Vraag naar de voorwaarden in onze winkel.

Geniet van voordelen
op de volledige Auping-collectie

Er is nu tijdelijk al
een Essential-bed vanaf

€ 2.339*

* De vanafprijs geldt voor afmeting 180 x 200 cm, zonder
hoofdbord, 2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen.

Auping Store Brasschaat
Bredabaan 515
Auping Store Geel
Antwerpseweg 110
Auping Store Herentals
Fraikinstraat 12

Brasschaatse Film,
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Bistro Nottebohm
MOEDERDAG MENU 15 AUGUSTUS
Tussen 12 uur en 16 uur en 17 uur en 21 uur
APERITIEF MET KEUZE UIT

Cava, aperol spritz, martini of porto

KOUD BUFFET

Diverse soorten gerookte vis, tomaat garnaal,
gestoomde zalm, enz.
Carpaccio, Spaanse ham , vitello tonato
Uitgebreide saladbar

HOOFDGERECHT AAN TAFEL GESERVEERD

Zeetong / grijze garnaal /fris slaatje / frietjes
Ossenhaas / vleesjus / broccoli / frietjes
Mosselen / frietjes / witte wijn of natuur
Varkenshaasje / aardappelterrine / zomermélange

DESSERT BUFFET
PHWRD&KRFRODGHPRXVVHEDYDURLVSURÀWHUROHV
ULMVWSDSURRPLMV)UDQVHNDDVNRIÀHRIWKHH
VOLGENDE DRANKEN ZIJN INBEGREPEN:

witte, rosé en rode wijn, pils, cola, cola zero, fanta, sprite,
sinaasappelsap, appelsap, ice-tea
en tafelwater gedurende 3 uur. andere dranken
verkrijgbaar aan een bescheiden meerprijs per consumptie

55 euro per persoon
Menu per gezelschap te nemen
Ook voor kinderen beschikbaar met andere hoofdgerechten
Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46 website: bistro-nottebohm.metro.rest

Brico schenkt ‘Klushelden’ van Het Toverbos € 10.000
aan materiaal om hun gebouw een opknapbeurt te geven
Brico & BricoPlanit helpt Belgische scholen een ﬂinke hand om hun gebouwen een opknapbeurt te geven. De bekende doe-het-zelf zaak selecteerde
uit honderden nieuwe inzendingen twintig scholen die niet alleen advies
krĳgen van hun lokale Brico(Planit)-specialisten. Ze mogen ook ter waarde
van € 10.000 het nodige materiaal en gereedschap kiezen om mee aan
de slag te gaan. Zo staken bĳvoorbeeld de ‘Klushelden’ van de Vrĳe Basisschool Het Toverbos in Brasschaat de handen uit de mouwen. Zĳ bouwden
een ﬁetsenstalling waar de kinderen hun hartje intussen al ophalen. Brico &
BricoPlanit reikte de voorbĳe jaren met haar project ‘Klushelden’ al 520.000
euro uit aan in totaal 52 scholen die ten laatste eind dit jaar hulp krĳgen
voor een opknapbeurt.
‘Klushelden’ is een initiatief waarmee Brico & BricoPlanit wat wil doen aan
het verval van de vele scholen in ons land. België is zo’n 4.000 kleuter- en
lage scholen rĳk. Die moeten samen tot 10.000 schoolgebouwen beheren. Ruim de helft daarvan is ouder dan 50 jaar en raakt stilaan in verval.
Op subsidies voor renovaties is het vaak lang wachten. Brico & BricoPlanit
ondersteunen met dit project duurzame initiatieven die de leefwereld van
kinderen een stukje aangenamer maken. De doe-het-zelf specialist hielp de
voorbĳe jaren al 32 scholen met vakkundig advies én een geldbedrag van
€10.000 om te spenderen aan materiaal en gereedschap.
Klushelden samenbrengen met gemeenschappelĳk doel
“We waren opnieuw aangenaam verrast door het groot aantal gemotiveerde scholen dat zich kandidaat stelde voor de derde editie van onze actie”,
zegt Rudi Schautteet, HR Director bĳ Brico & BricoPlanit. “In totaal dienden
al zo’n 2.000 scholen hun kandidatuur in. Een professionele jury koos ook
nu weer 20 winnende ‘Klushelden’. We willen hen de middelen geven om
hun creativiteit op hun schoolgebouw los te laten. Het is belangrĳk om de
vele verouderde scholen aan te pakken, maar we willen ook mensen weer
samenbrengen na het hele COVID-19 gebeuren en hen verzamelen rond
een gemeenschappelĳk doel.”
Nieuwe ﬁetsenstalling voor Het Toverbos
De Vrĳe Basisschool Het Toverbos in Brasschaat stak de handen al uit de
mouwen. Met de hulp van Brico & BricoPlanit wisten zĳ een ﬁetsenstalling
in mekaar te boksen. Het Toverbos in Brasschaat zocht al jaren naar budget
om hun ﬁetsenstalling te renoveren. Een knap project dat dankzĳ Brico &
BricoPlanit kon worden verwezenlĳkt. “De hulp van Brico was cruciaal voor
ons”, zegt Lynn Roosemeyers, directeur in school “Samen met de helpende
handen van het oudercomité en leerkrachten hebben we onze kinderen
een ﬁetsenstalling kunnen geven en een grote verwonderde glimlach op
hun gezicht getoverd. Daar doen we het tenslotte voor.”

9
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Ik zoek jeugdvriend Eugène
Ik ben Greetje Remaut en ben op zoek naar een jeugdvriend Eugène, maar
ken zĳn familienaam niet meer! Hĳ is geboren in 1933 in de maand januari te
Berchem en groeide daar ook op. Wĳ gingen zwemmen in de Verviersstraat op
dinsdag en donderdag na schooltĳd. Later kwamen wĳ elkaar opnieuw tegen
op bals in de zaal naast de kerk aan de Mechelsesteenweg. Hĳ is nadien met zĳn
ouders verhuist naar Brasschaat. Graag zou ik mĳn jeugdvriend terugvinden.
Ik ben Greetje Remaut en ben bereikbaar op het nummer 03/322 31 93.

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

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

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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Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 9 augustus t.e.m. zaterdag 13 augustus
Vanwege Moederdag zijn wij dit weekend ook
geopend op zondag 14-08 en maandag 15-08,
telkens van 10u tot 13u.
Ons moederdagmenu en onze Moederdag High Tea
kan u terugvinden op onze website. Bestel tijdig indien
u zeker wil zijn van uw bestelling.
$OYDVWHHQGLNNHSURÀFLDWDDQDOGHPDPD·V
Soepen:
- Gazpacho van watermeloen, tomaat en komkommer.
 ½ORI½O  9(*$1
 7RPDDWVHOGHUVRHS ½ORI½O  9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Griekse salade van 2 meloenen met komkommer, kers WRPDWHQROLMYHQIHWDHQSLMQERRPSLWWHQ ½  9(*,
- Scampisalade met freekeh, tandooridressing, mango,
 NRPNRPPHUHQJHURRVWHUGHVHVDP]DDGMHV ½
Warme Gerechten:
- Waterzooi van kabeljauw, zalm en garnaaltjes met
 ZRUWHOSUHLVHOGHUHQDDUGDSSHOSHWHUVHOLHSXUHH ½
- Courgette gevuld met mediterraan kippengehakt,
 WRPDWHQVDXVRU]RHQSDUPHVDQ ½
- Ravioli van pompoen met saus van gele paprika en
pecorino, met gegrilde gele paprika, rucola en kers WRPDDWMHV ½  9(*,

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

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

Graag vermelden van telefoonnummer,
naam en dag van afhaling.

Jaarlijks regionaal petanquetornooi
De gemeenten Brasschaat, Schoten, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel kampen tegen
elkaar tĳdens het jaarlĳkse regionale petanquetornooi op
donderdag 15 september.
Het tornooi vindt plaats op de velden van petanqueclub
Hemelhof in het gemeentepark van Brasschaat van 9u30 tot
16u. We sluiten af met een lekker stukje cake en kofﬁe. Het is
een gezellige dag voor alle deelnemers!
Inschrĳven kan via de webshop https://www.brasschaat.be/
webshop-vrĳetĳd, telefonische 03 650 03 30 of bĳ de sportdienst van jouw gemeente vóór 1 september.
Elke ploeg bestaat uit 3 personen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevorderden en beginners. Je kan
inschrĳven per ploeg of alleen. De eerste ploeg van elke gemeente wint een trofee.
Dit regionaal petanquetornooi wordt georganiseerd door
de sportregio Antwerpse Kempen voor alle 50-plussers van
de deelnemende gemeenten.

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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GENIET VAN

ZWEMPLEZIER EN
EEN LEKKER HAPJE
BIJ SPORTOASE
ELSHOUT!

KOM ZWEMMEN BIJ
SPORTOASE ELSHOUT EN GENIET
VAN HEERLIJKE VERKOELING
JE
DOEDEEL
R ZE
O
O
V T ON
ME

2+1

*

OMO

MPR

ZWE

*Enkel geldig bij afgifte van deze voucher. Goedkoopste persoon wordt verrekend
aan de kassa. 1 voucher per persoon. Alleen geldig in Sportoase Elshout Brasschaat/Schoten
en geldig t.e.m. 30/9/2022. Veel zwemplezier!
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IEDEREEN KAMPIOEN - MET ROBIN OP
WERELDREIS (3-12 JAAR)
Gratis interactieve gezinsfietstocht van
8 km. Je hoeft niets te downloaden of af te
halen. Ga gewoon naar het startpunt aan
Sportoase Elshout.
Gemeentepark
1 juli - 31 augustus
ACTIVAK – SUPER PRETPARKWEEK
(12-17 JAAR)
Bobbejaanland, Efteling, Walibi: we doen
ze gewoon allemaal!
JVC Bielebale
7-12 augustus
14-19 augustus
21-26 augustus
FOTOFORUM ZOMERT
Drie tentoonstellingen van bekende
fotografen in het voormalige OCMWgebouw.
Sint-Jozefsite
10-15 augustus, 14:00 - 18:00
GRATIS OPENLUCHT SPORTLESSEN
11/08(yoga), 16/08 (yoga), 18/08
(pilates)
Gemeentepark
KIDSKRIEBELS - SPROOKJESFESTIVAL
(3-4 / 5-6 JAAR)
Maak kennis met Roodkapje, de 7 geitjes,
Sneeuwwitje, Assepoester ...
BS Mater Dei - Ploegsebaan
8-12 augustus
MULTIMOVE SPORT (7-8 JAAR)
Proef van allerlei sporten: hockey,
basebal, muurklimmen, free running ...
Sport Vlaanderen Brasschaat
8-12 augustus
KIDSKRIEBELS - FOTOGRAFIEKAMP
(7-12 JAAR)
Diafragma, sluitertijd, belichting, gulden
snede of regel van derden … Daar is je
prachtige foto!
BS Mater Dei - Ploegsebaan
8-12 augustus
KIDSKRIEBELS - FORTNITE KRIEBELWEEK
(7-12 JAAR)
Op dit unieke kamp gaan we een stapje
verder en brengen dit Fortnite tot leven.
BS Mater Dei - Ploegsebaan
8-12 augustus

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

(DAYCAMP) ADVENTURE (4-6 / 7-12 JAAR)
Ontdek je de wereld op een uitdagende
en plezante manier.
De Leerexpert Peerdsbos
8-12 augustus

FOTOFUN (8-12 JAAR)
Leer de basistechnieken om de perfecte
vakantiekiekjes te kunnen maken.
KTA Brasschaat
8-12 augustus

CLICS - BRASSCHAAT (4-6 / 7-12 JAAR)
Bouw indrukwekkende constructies met
Clics! Hoe groter, hoe beter.
De Leerexpert Peerdsbos
8-12 augustus

EXPECTO PATRONUM! (8-12 JAAR)
Leef als student op Zweinstein. Word lid
van één van de huizen.
KTA Brasschaat
8-12 augustus

(DAYCAMP) MINI STARTERS (3-4 JAAR)
Test jij alles liefst eens uit? Start to bike,
start to dance … Start to àlles!
De Leerexpert Peerdsbos
8-12 augustus
16-19 augustus
22-26 augustus

SKATE SKILLS (8-12 JAAR)
Elke dag een halve dag les door
professionals van de Skateboard
Academy in hun supercoole skatepark.
KTA Brasschaat
8-12 augustus

KLEUTERTURNEN (3-6 JAAR)
Springen, huppelen, klimmen, rennen,
duikelen, buitelen en rollen ...
KTA Brasschaat
8-12 augustus
MOESTUINMAATJES (3-6 JAAR)
Wie maakt graag zijn handen vuil en
wroet graag in de grond?
KTA Brasschaat
8-12 augustus
MARIO & LUIGI (6-9 JAAR)
Beleef de gekste avonturen met de
bekendste Italiaanse broers ter wereld!
KTA Brasschaat
8-12 augustus
SPORTIEVE POKÉMONS (6-9 JAAR)
We zoeken nieuwe en grotere pokémon en
battelen in een echt toernooi!
KTA Brasschaat
8-12 augustus
WEERWOLVEN, ELFEN EN VAMPIEREN
(3-6 JAAR)
Als deel van de Nachtwacht strijd je met
wezens die Schemermeer onveilig maken.
KTA Brasschaat
8-12 augustus
DESSERTENFABRIEK (6-9 JAAR)
Hmmmmm desserts. Leer ze zelf maken:
Tiramisu, moelleux, crème brulée ...
KTA Brasschaat
8-12 augustus

GAMEKAMP (10-14 JAAR)
Elke dag gamen in Outpost. We spelen de
games ook na in het bos met laserguns.
KTA Brasschaat
8-12 augustus
WETENSCHAPSKAMP (10-14 JAAR)
Kom te gekke proefjes doen, dingen
ontdekken en vooral veel experimenteren.
KTA Brasschaat
8-12 augustus
SNACKMASTERS! (13-16 JAAR)
Wie maakt het beste een bekende snack
na? Bewijs het in enkele kookwedstrijden.
KTA Brasschaat
8-12 augustus
ROBOTKAMP (12-16 JAAR)
Leer een robot programmeren en hoe je
met robotica een écht meerwaarde kan
creëren in de samenleving.
Sportcampus Louis De Winterstadion
9-11 augustus
LEVEL UP (12-15 JAAR)
Springen en sporten, wat wil je nog meer?
Opstapplaats Gib
11 augustus
KERMIS VIERDAAGSE MARIA-TER-HEIDE
Kermis, boogschieten, wielerwedstrijden
en live-optredens. Sfeer en gezelligheid
verzekerd!
kerk Maria-ter-Heide
13-16 augustus
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parkbodeactueel
Werk mee aan de prima dienstverlening
van onze dynamische gemeente

Wat vind jij van ons
vrijetijdsaanbod?
Onze vrijetijdsdiensten cultuur, sport,
jeugd en de bibliotheek hebben een zeer
uitgebreid aanbod aan activiteiten: voor
jong en oud, voor elk wat wils.
Tenminste dat denken we toch. Daarom
willen we peilen naar jouw mening over
ons vrijetijdsaanbod.

Hoe brandveilig is jouw
zaak? Doe de online test!
Laat het ons weten via en scan de
de QR code hiernaast. Het invullen
van de enquête duurt slechts enkele
minuutjes en je geeft ons waardevolle
informatie waar we mee aan de slag
kunnen gaan.

Sinds juni 2022 is er in Brasschaat een
brandveiligheidsreglement voor publiek
toegankelijke inrichtingen zoals horeca,
winkels, jeugdhuizen, feestzalen ...

Alvast bedankt voor je medewerking.
Vind jij je weg naar ons aanbod en via
welke kanalen volg je ons. Vind jij je
gading tussen de vele activiteiten of mis
je toch iets?

Gemeentelijk Instituut Brasschaat
voltijds

Functie
Als adjunct-directeur van het GIB sta
je samen met het directieteam in voor
de leiding en organisatie van het dagelijks bestuur van de school. Samen
bewaak je de pedagogische kwaliteit
binnen de school en draag je bij tot
het onderwijsbeleid ervan. Je streeft
ernaar om de beoogde doelstellingen
van de school te realiseren. Daarnaast
bevorder je de motivatie en bekwaamheid van het team.

Profiel
Minstens bachelor in het onderwijs:
secundair onderwijs of pedagogisch
bekwaamheidsbewijs
Je hebt een cursus directie, onderwijsmanagement of gelijkwaardig gevolgd
of bent bereid deze binnen de twee
jaar na je aanstelling te volgen. Ervaring in het onderwijs is een pluspunt

Wil je werken voor een dynamisch,
ecologisch en vernieuwend bestuur?
Heb je een grote affiniteit met het
secundair onderwijs?

Solliciteer nu!
Ontdek alle profielvereisten en
loonvoorwaarden van deze job op
brasschaat.be/vacatures. Schrijf je er
uiterlijk op 19 augustus in en upload
de vereiste documenten: motivatiebrief, cv, kopie van diploma en een
recent uittreksel van het strafregister.
Bij eventuele vragen over de vacature
of de volledige functiebeschrijving en
taakverdeling mail je naar
sollicitatie@brasschaat.be.

Brandweer Zone Rand telt 21 gemeenten die de Belgische regels elk op hun eigen manier hebben uitgewerkt. Verwarrend voor eigenaars en uitbaters. En lastig
voor de brandweer, want die moest op basis van al
die verschillende regels een ander advies geven. Met
dit reglement bieden we nu een gelijke bescherming
voor alle inwoners van Brandweer Zone Rand en is het
duidelijk wat je als uitbater moet doen.

Bouwgronden te koop

Wij werven aan met selectieprocedure
en aanleg van werfreserve van 2 jaar:

Adjunct-directeur

Één brandweerzone, één reglement

Het Brasschaatse gemeentebestuur verkoopt drie percelen grond
op de Lage Kaart. De verkoop verloopt via het online platform
biddit.be.
Lage Kaart 388
Het betreft een kleinere bouwgrond voor
aaneengesloten eengezinswoning. Het
perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 241m².
Omdat het perceel vrij toegankelijk is,
zijn er geen bezichtigingen van toepassing.
De instelprijs is bepaald op 80.000,00
(tachtigduizend) euro.

Lage Kaart 343
Dit zijn 2 percelen die in 1 lot worden
verkocht.
Perceel 1 is bouwgrond met als toekomstig huisnummer 343. Het heeft een
oppervlakte van ongeveer 1.438 m².

Het is volgens het gewestplan deels
woongebied en deels woonuitbreidingsgebied. Het is bedoeld om er
een vrijstaande eengezinswoning op
te bouwen.

De bevoegde notaris houdt zich het
recht voor bijkomende bezoeken in te
lassen en/of de bezoekuren te wijzigen in het belang van de verkoop.

Perceel 2 is een aansluitend binnenperceel met een oppervlakte van
ongeveer 5.875 m².
Het is volgens het gewestplan woonuitbreidingsgebied.

Biedingsperiode

Beide percelen worden samen
verkocht met een instelprijs van
400.000,00 (vierhonderdduizend)
euro.
De twee percelen zijn te bezichtigen
op 16 augustus (16:00-18:00),
23 augustus (16:00-18:00),
3 september (10:00-12:00) en
17 september (10:00-12.00) na telefonische afspraak op het nummer
0495 22 22 28. De percelen zijn toegankelijk via Lage Kaart 335.

De verkoop gebeurt online op
biddit.be in één biedingsperiode die
start op 18 september, 13.00 uur, en
eindigt 26 september, 13.00 uur.
Dit onder voorbehoud van de correcte werking van de site. In geval van
werking van de zandloper en/of een
algemene storing op het biedingsplatform gelden de regels zoals bepaald
in artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden.
Meer info
brasschaat.be (zoek op biddit)

Doe de zelftest
Via ikcheckmijnzaak.be zie je snel of je in regel bent. Je
kan na de test een brandweercontrole aanvragen voor
advies op maat. De test is anoniem en leidt niet tot
plotse controles. Om je te helpen zijn er folders, handleidingen, checklists, een informatieve website ...

Geen haast, wél veilig
Is je zaak (nog) niet in orde? Geen paniek, je hebt tien
jaar tijd om alles in orde te brengen. Gebeurt er ondertussen een verbouwing, herinrichting, herbestemming
of een andere aanpassing? Of koop je een zaak over?
Dan krijg je een half jaar tijd om een stappenplan voor
te stellen waarmee je in maximum vijf jaar je zaak in
orde brengt. Zo geven we uitbaters voldoende tijd en
financiële ruimte, zonder in te boeten aan brandveiligheid. Een gouden tip om af te sluiten: vraag brandpreventieadvies aan Brandweer Zone Rand vóór je een
zaak aanpast of koopt.
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(DAYCAMP) OBSTACLE RUN
(4-6 / 7-12 JAAR)
Laat je meeslepen en verwonderen door
de activiteiten van de dag.
De Leerexpert Peerdsbos
16-19 augustus
22-26 augustus

KIDSKRIEBELS - DE BOUWFABRIEK
(5-6 / 7-12 JAAR)
Maak je eigen ministad met lego. Of bouw
met het magnetische smartmax de tofste
constructies.
BS Mater Dei - Della Faillestraat
16-19 augustus 2022

YOLO! (10-14 JAAR)
Een kamp vol kicks want, you only live
once!
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus

KIDSKRIEBELS - YOU TUBE KAMP
(7-12 JAAR)
We dompelen je onder in de wondere
wereld van YouTube: scenario maken,
filmen, YouTube-kanaal aanmaken.
BS Mater Dei - Della Faillestraat
16-19 augustus

KIDSKRIEBELS - FUN KICKS KAMP
(7-12 JAAR)
Alles komt aan bod: boogschieten,
quadrijden, lazertaggames, GellyBall ...
Sint-Ludgardis
16-19 augustus
KIDSKRIEBELS - GOED GEBAKKEN WEEK
(7-12 JAAR)
We maken zelf het beste van alles … en
eten het op!
Sint-Ludgardis
16-19 augustus
KIDSKRIEBELS - KNUTSELCARROUSEL
(3-4 / 5-6 JAAR)
Tekenen, schilderen, knippen, plakken ...
we doen het allemaal!
Sint-Ludgardis
16-19 augustus
KIDSKRIEBELS - KLEUTERFEEST
(3-4 / 5-6 JAAR)
Rennen, springen, duiken, vallen,
opstaan en weer doorgaan ...
BS Mater Dei - Della Faillestraat
16-19 augustus
ACTIVAK – FUN KICKS KAMP (8-14 JAAR)
Alles komt aan bod: boogschieten,
quadrijden, lazertaggames, GellyBall ...
JVC Bielebale
14-19 augustus
EFTELING (12-15 JAAR)
Spannende achtbanen, betoverende
attracties en spectaculaire parkshows.
Opstapplaats Gib
18 augustus

LAAGWATER ESCAPE ROOM (12-65 JAAR)
Durf jij de Brasserie betreden op zoek
naar overgebleven sporen?
Brasserie De Goede
14-31 augustus
FREERUN (13-16 JAAR)
Deze week gaan we freerunnen op
verschillende locaties.
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus
COWBOYS & INDIANEN (3-6 JAAR)
Leer over tipi’s, maak dromenvangers en
verdedig ons tegen de cowboys.
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus
X-TREEM OUTDOOR (10-14 JAAR)
Water filteren, dierensporen volgen...
Voor wie wild is van de natuur.
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus
TECHNO-LOGISCH (8-12 JAAR)
We verdiepen ons in de wereld van
drones, robots en ontwerpen onze eigen
tekenfilm, ballonauto, zaklamp ...
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus
KNUTSEL FRUTSEL (3-6 JAAR)
Maak met ons de meest kleurrijke,
fantastische en indrukwekkende creaties.
KTA Brasschaat
22-26 augustus

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

POLDERSE CULTUURKRING
Kom de werken bewonderen: schilderijen,
beelden, keramiek, foto’s, Art Quilts ...
Sint-Jozefskapel
20-28 augustus
ORGEL OP DE NOEN - MASAKO HONDA
Elke maandagmiddag van augustus om
12 uur orgelconcert!
Sint-Antoniuskerk
22 augustus
TAAL PLUS - SPELEND FRANS LEREN
(6-11 / 10-15 JAAR)
Leuk en leerrijk kamp om het Frans
spelenderwijs onder de knie te krijgen!
Mater Dei Centrum
22-26 augustus
KIDSKRIEBELS - BRANDWEERMAN SAM
KAMP (3-4 / 5-6 JAAR)
Sam blust elke brand en helpt altijd
iedereen uit de nood! Hij leidt je op tot
echte brandweermannen en –vrouwen.
BS Mater Dei - Della Faillestraat
22-26 augustus
WIJ GAAN OP BERENJACHT (3-6 JAAR)
Samen gaan we op zoek naar een echte
beer!
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus
TENNISKAMP (3-17 JAAR)
Heel de dag tennissen en spelletjes
spelen, warme lunch inbegrepen.
TC SOC maria ter heide
22-26 augustus
TOVENAARS (6-9 JAAR)
Leer allerhande leuke trucjes en maak
speciale toverdrankjes.
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus
BUITENSPEELCLUB (6-9 JAAR)
We gaan buiten spelen en allerlei leuke
spelletjes doen.
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus
HUTTENBOUW (8-12 JAAR)
We hebben materiaal, een bos ... Nu is
het aan jullie!
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus
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Met liefde gegeven
Liefdevol te dragen
Voor je moeder
natuurlijk een

LINGERIE

Bredabaan 180 l BRASSCHAAT | T. 03 651 49 71 l www.lingeriean.be

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


Klusjesman voor
kleine werken, Brass c h a at e n ra n d g e m .
bel 0496 221 102

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

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

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

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


Wĳ kopen boeken. Tel:
0473 982 564

AUTISME - FAMILIE - WANDELDAG
Autisme- familie- wandeldag van vzw “Breek de Stilte” zondag 4 september 2022, met tal van bekende Vlamingen en
een podium vol artiesten. Nieuwe locatie: Zaal Moorland,
Sportweg 2, achter het gemeentehuis van Stabroek. Parkeergelegenheid: t.h.v. Gemeentehuis langs de gewestweg N111 of op wandelafstand: parking Brouwershoeve,
Dorpsstraat 65, Stabroek, parking Aldi, Hoogeind 8, Stabroek, parking Picoloplein Stabroek. (gps-locatie picoloplein 7, Stabroek). Kom en zet samen met onze organisatie
autisme en zĳn ganse problematiek mee in de kĳker. Met
het gezin of met vrienden stappen ,eten, drinken of gewoon luilekker genieten van muziek en optredens. We
starten om 10 u met een ontbĳt muzikaal omlĳsting: duo
melodie. Inkom, springkasteel ,kindergrime en speeltuin
zĳn gratis. Paardenkoetsen voor de prĳs van één pintje = €
2,5/pp. Kan je er op 4 sept. Niet bĳ zĳn dan kan u vandaag
al genieten van onze gekende zomerwandelingen van 15
juni tot 4 september. Neem je liever de ﬁets, dan kan dit
uiteraard ook ! Hoe meer je wandelt of ﬁetst hoe meer kans
je maakt om de ﬁets van ﬁetsen Verbist te winnen.
Meer info: www.breekdestilte.be. Wil je uw handen uit de
mouwen steken? Er zĳn nog handen te kort! 0478 080 10 96

Brasschaatse Film,

Nr. 32, 10-08-2022

Calpe te huur - prachtig
appart. 2/4 pers., zeedijk, gr. terras zeezicht,
zonkant, Tv Vl., wiﬁ, alle
comfort. Vrij vanaf nov.
03/326 13 87



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



Garageverkoop kleding,
tv. Vuurkruisenlei 40. 13 &
27 augustus

QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken
Ronny Kanora
Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,
ontmossen gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte
0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

QQQQQQQQQQQQ
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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

Klassiek in het Park
De zomer van Mozart
Zaterdag 16 juli was de grote weide aan het Kasteel van Brasschaat helemaal vol gelopen voor
een avond muziek van Mozart. Sopranen Tineke
Van Ingelgem en Morgane Heyse en de baritons
Danylo Matviienko en Kris Belligh namen de zangpartijen voor hun rekening. Voor de koorstukken
werd beroep gedaan op het Koor Waelrant. Dit alles werd feilloos gedrigeerd door maestro Robert
Groslot en uitgevoerd door zijn symfonisch orkest
The Great Globe Orchestra.

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 9/8 om 20u:
“House of Gucci” (2021)
Dinsdag 16/8 om 20u:
“C’mon C’mon” (2021)
Tickets ﬁlm € 8,online https://tickets.depolygoon.com
Ook te koop aan de kassa de dag zelf.
Gezellige foyer open vanaf 19u (avondﬁlm).

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
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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

POLDERSE CULTUURKRING VZW STELT TENTOON
Het bestuur en de leden van de Polderse Cultuurkring vzw.
nodigen u vriendelĳk uit op hun groepstentoonstelling.
Onze kunstenaars brengen een gevarieerde selectie aan
werken samen. Gaande van schilderĳen, tekeningen, beelden, foto’s, keramiek, art quilts en glaskunst. Eén werk per
kunstenaar werd dit jaar gemaakt naar het thema “Voedsel / Voeding”. Hoe onze kunstenaars dit thema in een
kunstwerk vertalen kunt u ontdekken in één ruimte waar
we deze werken samenbrengen. Stellen tentoon: Fransien
Baetens, Agnes Carpentier, Monique de Caluwé, Julien De
Crom, Agnes Minnebach, Hubert Roosen, Beatrĳs Tavernier, Trui Tavernier, François Vannietvelt, Marcel Veldeman,
Elvira Vercaigne, Eddy Vermeulen en Weymans Annie. Sint
Jozefskapel, Augustĳnslei 76, Brasschaat. Zaterdag en zondag 20 en 21 augustus en zatgerdag en zondag 27 en 28
augustus van 10:30 tot 18 uur. De inkom is gratis. Contact:
polderse.cultuurkring@gmail.com

Kookcursus
Je leert er eenvoudige en verﬁjnde kooktechnieken
toepassen. De lessen worden gegeven door een ervaren
kok en zijn heel praktijkgericht.
• Toegankelijk voor iedereen (min. leeftijd 18 jaar);
• Geen voorkennis nodig;
• Elke les maak je voorgerecht of soep, hoofdgerecht
en dessert;
• Je krijgt een cursus met alle recepten in;
• Elke les breng je het volgende mee: de ingrediënten,
schort, keukenhanddoek en een goed humeur.
De lessen gaan door in het Technisch Atheneum van
Brasschaat (Prins Kavellei 98, Brasschaat) telkens
op dinsdagavond van 18u t/m 21u om de 14 dagen.
De prijs voor de ganse cursus (20 lessen) bedraagt
€ 300 (= € 15,00 per les). Inschrijving is beperkt tot
16 personen. Snel inschrijven is de boodschap.
Agenda:
6 & 20/9 - 4 & 18/10 - 8 & 22/11 - 6 & 20/12 - 10 & 24/1
7 & 28/2 - 14 & 28/3 - 18/4 - 2, 16 & 30/5 - 13 & 27/6
Inschrijven:
Stuur een mail naar bart@nelen.be met je gegevens.
Je ontvangt dan je bevestiging van inschrijving en
een uitnodiging om je cursusgeld te betalen.

O p r i tt e n , t e r ra s s e n .
Nieuw aanleg en reparaties. Gr. off. 0493/651 522


Goedk. verw. en afvoeren van coniferen en hagen. Gr. off. 0487/715 534

Nieuwbouw “Scholen van Vlaanderen”
in Brasschaat

QQQQQQQQQQQQ

De Vlaamse Regering geeft groen licht voor de bouw van
een splinternieuwe school in Brasschaat. Het gaat om de
eerste ‘Scholen van Vlaanderen’: een nieuw scholenbouwprogramma van in totaal € 1 miljard. “Investeren in onderwĳskwaliteit betekent ook investeren in extra stenen en
schoolbanken”, zegt Vlaams minister van Onderwĳs Ben
Weyts. “Vlaanderen krĳgt met deze investering 27 nieuwe
scholen die plaats bieden aan 20.000 leerlingen.”
Onderwĳsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat
is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze ﬁnanciële steun kunnen schoolbesturen
goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken.
Voor de bouw van gloednieuwe scholen is de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain – Ontwerpen, Bouwen,
Financieren, Onderhouden) erg succesvol gebleken. Bĳ
dit soort publiek-private-samenwerkingen is het de school
die een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een
private partner die vervolgens de ﬁnanciering aanreikt, de
verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare
projecten en alles in de markt zet. Zo worden de schoolbesturen maximaal ontlast. Na de bouw van deze scholen
zal Vlaanderen de schoolbesturen ﬁnancieel ondersteunen
om gedurende 30 jaar een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding te betalen aan de private partner die de school
gerealiseerd heeft. Na die 30 jaar wordt het schoolbestuur
dan deﬁnitief de eigenaar van alle gebouwen.
In Brasschaat gaat het over een project van GO! technisch
atheneum. De paviljoenen in slechte staat worden vervangen en er wordt een bĳkomend volume gebouwd voor het
secundair onderwĳs, zodat de leerlingen van BuSO OV4,
nu gehuisvest in Schoten, geïntegreerd kunnen worden op
deze site. Er wordt ook een nieuwe basisschool gebouwd
op dit domein voor GO! basisschool Toverbos. Zo kan het
volledige domein Lage Kaart worden verkocht, waar vandaag basisschool Toverbos is gehuisvest, samen met een
leegstaand beschermd monument (een voormalig sanatorium door architect Leon Stynen). De oppervlakte van het
project is 5.000 m².

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

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


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


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

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

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



Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

0475/259 545
of 0472/233 044
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

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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DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

Wij hebben afscheid genomen van onze lieve papa

WANDELING “VRIESDONK 2” MET
FRANCIS DIERCKXSENS ALS GIDS

Roger Wyckmans
Geboren te Merksem op 29 september 1930 en
overleden in RVT Christine te Ekeren op 7 juli 2022.
Zijn urne werd bijgezet in het urnenveld op
begraafplaats Rustoord van Brasschaat, aan de Max Hermanlei.
Speciale dank aan het verzorgend personeel van RVT Christine voor de liefdevolle zorgen.
Uitvaartzorg De Lelie | 03 434 33 32 | info@uitvaartzorg-delelie.be
www.uitvaartzorg-delelie.be

Op zoek naar een
wandel-of fietsroute?

Dinsdag 16 augustus 2022, twee mogelĳkheden: van
10.00 tot 12.30 uur én van 15.00 tot 17.30 uur. We ontmoeten bergen die er niet meer zĳn, reputaties die lang
vergeten zĳn, een echtgenote die mĳlenver van haar man
begraven ligt en kasteelbewoners voor wie dit alles maar
gewoon wat tĳdverdrĳf was. Na de pauze gaan we naar
het opvallende gemeentehuis om dan via meesterverkavelaars te eindigen in de Charleslei. Francis Dierckxsens
(Merksem, 1969) liep school op het Sint-Michielscollege
in Brasschaat. Nadien verbleef hĳ in Averbode voor zĳn
priesteropleiding en daarna in Leuven voor zĳn universitaire vorming als historicus. Als norbertĳn geeft hĳ al meer
dan 20 jaar les in het Sint-Michielscollege. Hĳ is er tevens
pedagogisch directeur secundair. Als een speurneus is hĳ
op zoek gegaan naar de mensen die onze omgeving mee
hebben gevormd tot wat het nu is: een prachtig villapark
met riante door oude bomen omzoomde lanen. Hĳ heeft
het boek “Geschiedenis van de familie de Baillet-Latour”
geschreven. Afspraak: om 9.50 resp. om 14.50 uur, Ter
Borcht 3, Brasschaat (t.h.v. Ria Burvenich) Prĳs: € 10, over te
schrĳven op rekening BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat, met mededeling “Vriesdonk 2”. Reserveren: stuur een e-mail naar activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of telefoneer naar Ria Keysers (03 652 12 86),
met vermelding ‘wandeling 10 u’ of ‘wandeling 15 u’.

Ontdek 10 routes in en rondom Brasschaat. GRATIS routefolder
af te halen op het infopunt toerisme (Oud gemeentehuis)

BESTEL OOK ONLINE

www.brasschaat.be/
aanvraag-gratis-folderZDQGHOHQHQ¿HWVHQ
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Je kan ook bij ons terecht
voor de kempen vakantiegids,
streekbieren, leuke gadgets,
honing,...
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De Mortel 32
2930 Brasschaat
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static show
demonstraties
kinderanimatie
werving en selectie

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

gezocht:

ALLROUND
TUIN- EN KLUSJESMAN/VROUW
Takenpakket:
Heel divers, gaande van onderhoud tuin tot herstellingen,
oplossen van kleine technische problemen, …
Aanbod:
Onmiddellijke indiensttreding
Uurrooster ca. 2 – 3 dagen per week,
uren overeen te komen
(HQJRHGHVIHHUHQ¿MQHFROOHJD¶V
Plaats:
Doeco nv, Essensteenweg 41, 2930 Brasschaat
Interesse?
Solliteer nu: jill@doeco.be of 03/633.90.53.
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!ANKOOPȩ ANTIEKȩ beelden, lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prĳsklasSENȩ4ELȩȩȩ5ȩ
kan ook zaken meebrenGENȩENȩAANBIEDENȩINȩONZEȩ
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be

6OORȩ EENȩ KLUSȩ GROOTȩ OFȩ
KLEINȩMOETȩJEȩBÖȩȩ+LUSȩȩ:Oȩ
zĳn. 0499/103 000

)Kȩ KOMȩ UWȩ STRIJKȩ THUISȩ
OPHALENȩ ENȩ TERUGBREN
GENȩȩȩ

+!034%2ȩAANȩHUIS
ȩȩ

:OEKTȩUȩEENȩLOODGIETER ȩ
OOKȩ VOORȩ KLEINIGHEDENȩ
"ELȩ+OENȩȩȩ

6ERWÖȩDERENȩVANȩASBESTȩ
GOLFPLATENȩENȩAFVOERENȩENȩ
plaatsen nieuw dak op uw
TUINHUISȩȩ

23

Mollei 73, Brasschaat
Een woning te renoveren met
tal van mogelijkheden.
Totale opp. 493m² en dit op een
absolute toplocatie.

Charleslei 10, Brasschaat
Schitterend gelegen koppelvilla
op 797 m² , 5 slpks, 2 badkmrs,
garage, mooie aangelegde tuin
met heerlijk terras.

St.Antoniuslei 29, Brasschaat/Mariaburg.
Ger. app. op 77m² met 2 slpks en
klein terras. Recent voll. geschilderd.
Ideaal voor een starter of als opbrengsteigendom. Blokje van 5 zonder syndicus.

Wij verkopen ook vastgoed in Spanje en begeleiden u daar graag ter plaatse.
Voor meer info: Wollaert Vastgoed  #"(#$$ gggg_\\QUbdfQcdW_UTRU info@wollaertvastgoed.be
Welkom in ons kantoor, Bredabaan 294, tegenover het Armand Reussensplein, hoek De Zwaan.
Wij zijn geopend elke werkdag van 10 tot 13 uur en verder op afspraak.

Reis naar Schotland
van Femma Brasschaat centrum
Schotland, land van contrasten, 2 tot en met 10 juni 2022. Om
9 uur staat de bus in Brasschaat. Valiezen worden ingeladen
en iedereen stapt in. Na een welkomstwoord van onze gids
Wouter en chauffeur Marc, rĳden wĳ richting Delft. Een leuke
stad zeker om eens verder te verkennen. Vandaar richting
Ĳmuiden voor de overtocht naar Newcastle-upon-Tyne. Na het
ontbĳt aan boord vertrekken we naar de Schotse hoofdstad
Edinburgh. We maken een fotostop aan de grensovergang en
bezoeken het zeer mooie Rosslyn Chapel. Zaterdag bezoeken
Edinburgh Castle en we komen alles over Whisky te weten. In
de namiddag bezoeken we in Leith het indrukkende Royal Yacht
Brittania. We beginnen aan onze rondreis. We bezoeken het
National Wallace Monument om vervolgens naar Bannockburn
te gaan, waar we stop maken bĳ het slagveld en monument.
Daarna rĳden we langsheen de Rest and Be Thankful bergpas
naar Inveraray en bezoeken het Inveraray Castle. Maandag
vertrekken we na het ontbĳt richting het indrukwekkende Glen
Coe, voor velen de mooiste vallei van Schotland. Je kan in deze
vallei een wandeling van 100km volgen. Vandaar gaan we naar
Ballachulish met een kort bezoek aan het Glen Coe Visiting
Centre. Via Fort William naar Glenﬁnnan om zo in Mallaig aan
te komen. We nemen de ferry richt We doen een extra rit rond
een schiereiland Uig, dan gaan we naar het zeer mooie Cuillins Hills Hotel met een sprookjeszicht op de baai van Portree.
Na het ontbĳt verlaten we het eiland en bezoek we het meest
gefotografeerde kasteel van Schotland het Eilean Donan Castle. Bezoek kasteel. Daarna rĳden we via de imposante natuur
van Glen Shiel richting Loch Ness. Bezoek van het Loch Ness
Centre. In Inverness komen we in the Scottish Kiltmaker Visitor
Centre van House of Fraser alles te weten over kilts. De volgende stop is het beroemde slagveld van Culloden. Iedereen
eens blĳ om wat rond te lopen en een frisse neus te halen.
Langs de Grampian Mountains komen we in Queen’s View,
een prachtige fotolocatie met zicht op Loch Tummel. Zo komen
we aan bĳ het Glamis Castle, één van de bekendste kastelen
van Schotland met indrukwekkende tuin. Hier woonden de
grootouders van de huidige koningin. We brengen een geleid
bezoek aan het huis en de mooie tuinen. Onze laatste avond
op Schotse bodem is in het The Golden Lion Hotel in Stirling.
Via Loch Lomond en Gretna Green, waar we het huwelĳk van
Bertje en Robert meemaken gaan we terug richting België.

3ANITAIRȩENȩVERWARMING
(ERSTELLINGENȩENȩVERNIEUWING
4OTALEȩBADKAMERRENOVATIEȩINȩ
EIGENȩBEHEER

)NDUSTRIELAANȩȩBUSȩ
ȩ+APELLEN
4ELȩȩȩȩ
INFO AERTSSANITAIRBE

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
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AANNEMER KOOPT

DRINGEND
GEZOCHT

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

.RNV+XOSNRNV
Kelners m/v
Jobstudenten M/V

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

Brasserie
De Hoge Boom
+RRJERRPVWHHQZ
.DSHOOHQ


0487/286 430

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

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. 03/386 13 30

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

Gezocht oude trapauto’s. 0470/104 416

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

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

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


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

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


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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
DEURNE:7HU+H\GHODDQ±DSSDUWHPHQWGH9
PHWNHXNHQZRRQNDPHUEDGNDPHUVODDSNDPHUV
ZDDUYDQPHWWHUUDVOLIW(3& &
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be



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


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

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Onderhoud van tuinen, 30j. ervaring € 12/u.
0487/715 534

Schilderw., gypr., lam.,
all., sort. bezetten schilderkl. gr. Pr off. 0467/327 615

U zoekt een zanger/
dj voor uw feest? Bel
0475/554 795

Gratis spullen gezocht
voor rommelmarkt. Gratis
ophalen. 0485/300 437





Onanza maakt liedje voor
“Flor van de Zoete Inval”
Flor van conﬁserie De Zoete Inval zou deze zomer 100 jaar
geworden zĳn. Ter gelegenheid daarvan kreeg hĳ een lied
cadeau: 'De Held van Brasschaat'.
Brasschaats songwriter Onanza verzamelde anekdotes over
de iconische snoepverkoper. Samen met zĳn eigen zoete
herinneringen goot hĳ die in een muzikale ode aan Flor.
Het nummer werd ofﬁcieel voorgesteld in de Hemelhoeve,
met Flors familie als eregast. Op 18 augustus speelt Onanza
op Brasschaat Zomerdorp in Maria-ter-Heide. 'De Held van
Brasschaat' is ook te beluisteren op www.onanza.be.
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
De Sociale Kruidenier bestaat tien jaar. De winkel
is gelegen in het Sint-Jozefgebouw en draait op
25 vrĳwilligers. In tegenstelling tot bĳvoorbeeld de
Schotense tegenhanger “Appel en Ei” doet die in
Brasschaat het wel goed. Wekelĳks komen er honderd gezinnen over de vloer. In totaal zĳn er 210
klanten voor de Sociale Kruidenier.
Veel mensen hebben nog steeds een vertekend
beeld van de werking van de Sociale Kruidenier.
De producten zĳn altĳd van hoogwaardige kwaliteit. Zĳ worden aan verminderde prĳzen verkocht.
Dus, hoe meer de winkel verkoopt, hoe groter het
verlies. Maar dat verlies wordt wel gecompenseerd
door donaties en giften.
De Sociale Kruidenier, opgericht in het jaar 2012,
werkt sinds corona op afspraak. De klanten komen
via het OCMW en hebben een beperkt budget om
dagdagelĳkse producten te kopen. Een alleenstaande heeft een budget van 18 euro per week,
voor een gezin is dat 42 euro.
De vrĳwilligers vormen een goed geoliede machine. Zĳ werken ook samen met KINA. Daar wordt
voedsel met een beperkte houdbaarheidsdatum
gekocht en dat wordt dan voor een prikje aan de
klanten verkocht. Maar het overgrote deel van de
producten die de klanten komen kopen, is kwaliteitsvol en vers.
De giften en donaties komen via verschillende kanalen. Zo zĳn er Brasschatenaren die activiteiten
organiseren waarvan de opbrengst naar de Sociale
Kruidenier gaat. Dat kunnen garageverkopen zĳn of
straatfeesten en zo meer.
Het aantal klanten is met de jaren gestegen. Maar
dat komt ook wel omdat de bekendheid groter is
geworden. Onder de honderd gezinnen die wekelĳks langskomen, zitten intussen ook enkele Oekraiense gezinnen. De organisatie gaat ervan uit dat
de bezoekers zelf hun producten moeten kunnen
kiezen, net als in alle andere winkels. Op die manier wordt de eigenwaarde van de klanten gestimuleerd. Dat is waardevoller dan het uitdelen van
pakketjes.
Op dit ogenblik is de Sociale Kruidenier nog gevestigd in het Sint-Jozefgebouw. Maar op termĳn dient
uitgekeken naar een andere locatie. Op de site
van het Sint-Jozefgebouw komt immers een nieuw
woonzorgcentrum. Het Brasschaatse gemeentebestuur is nu volop op zoek naar een andere locatie
voor de Sociale Kruidenier.

TE KOOP

Gezocht: hulp voor in
slagerĳ te Brasschaat. Ervaring niet noodzakelĳk.
0494 456 736

Appartement
2930 Brasschaat



Aerdenlei 14 Duplex appartement
in hartje Brasschaat bestaande
uit. woonkamer,keuken, 2 slpk,
badkamer, (eventueel garage
€ 20.000) Vg, Gdv, Wg, Gvkr
€ 210.000 kosten:€40/mnd
(EPC: 646 kWh=F/m²jaar)

Twijfel zeker niet om
ons te contacteren, indien u uw wagen wenst
TEȩ VERKOPENȩ sȩ 3NELLEȩ ENȩ
CORRECTEȩ AFHANDELINGȩ sȩ
Ook met schade of zonDERȩ KEURINGȩ sȩ #ONTANTEȩ
BETALINGENȩ sȩ 3TEEDSȩ BEreikbaar (7d7 24h/24h)
Tel. 0476: 345 800



Opruimen inboedel,
leegmaken huis, appt.
,magazĳn van kelder tot
zolder. Vrijblijvende offerte. Bel ons Tel 0473
883 938

GSM: 0475/59.59.41
www.immocorbati.be


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

Particulier zoekt een
jonge tweedehandse wagen in goede staat, benzine, manueel, 5 deuren,
budget € 5.500.
0477 366 028



Tuinman gezocht Locatie Kapellenbos, +/- 6/8
uur per week, algemeen
onderhoud, snoeien, etc..
iemand die groene vingers heeft, handig is en
kennis van tuin heeft.
Lange termĳn opdracht.
0475 523 523



Hallo, staan jullie op
het punt jullie wagen
te verkopen geef dan
een seintje
0479 091 504

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.

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

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.

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

WANDELEN IN DE ARDENNEN
organiseert op zat 20 aug een wandeling van 9 km in het
Groot Hertogdom Luxemburg, van Draufelt naar Clervaux,
via Munshausen. Prachtige natuur, kerken en een abdĳ.
Deelname: 19 eu (65+) (trein inbegrepen) Info: 03/652 09
68 of via internet: “ardennenwandeling” (in de balk)-klikken-scrollen naar bloggen.be - klikken. Volgende wandeling: zond 28 augustus : militair kamp Brasschaat.

GRATIS OFFERTE
■
■
■
■
■
■

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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WACHTDIENSTEN

BURGERLIJKE
STAND

$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU
Jos Janssens, 80 jaar, echtgenoot van Francine Haerens, Brasschaat

BURGERLIJKE
STAND

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

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

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

Bezoek onze website
EUDVVFKDDWVHÀOPFRP
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

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

Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www. notaris-liessens.be

OPHALING HUISVUIL AUGUSTUS

Decoratieve technieken, spuittechnieken,
vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen

MAANDAG 8 AUGUSTUS
DINSDAG 9 AUGUSTUS
WOENSDAG 10 AUGUSTUS
DONDERDAG 11 AUGUSTUS
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 15 AUGUSTUS
DINSDAG 16 AUGUSTUS
WOENSDAG 17 AUGUSTUS
DONDERDAG 18 AUGUSTUS
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Schilder- Behang- en Decoratiewerken

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be
Recyclagepark gesloten op 15/8 Geen
ophaling gft,. HV en PMD verplaatst
naar 19/08, PK naar 16/8

erkende professionele plaatser van
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Kermisprogramma Maria-ter-Heide
Vrĳdag 12 augustus 2022
Super Bingo met prachtige prĳzen. Start om19u30 Op voorhand inschrĳven in café Belle Vue of bĳ Jouke 0495-280 263
VOL=VOL !
Zaterdag 13 augustus 2022
14 uur: Boogschieten liggende wip €150 extra
19 uur: Live muziek met Walter en Wiske
Zondag 14 augustus 2022
ROTONDE CLASSIC voor G-Sporters. Start om 12 uur.
Belevingskoers met bekende Vlamingen 13 uur.
Competietie wedstrĳden open Vlaams Kampioenschap
Muzikale begeleiding van onze huispianist Hedwig
Maandag 15 augustus 2022
Volksspelen op het kerkplein. Start 13 uur tot 20 uur.
Inleg €7 per persoon
Dinsdag 16 augustus 2022
14 uur: Wielerwedstrĳd voor nieuwelingen
17 uur: Wielerwedstrĳd voor dames nat. & internationaal
Memorial Marc Van Beek
19u30: € 1.000 afvalling voor de eerste 20 dames van de rit
20u30: Live optreden van een coverband Sold-Out
4 uur: Afsluiting van de 5 daagse kermis
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Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
63(&,$/,7(,7
DSSDUWHPHQWHQ
WUDS]DOHQHQ]
&RUUHFWHXLWYRHULQJ
DDQQRJ
EHWDDOEDUHSULM]HQ
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

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

DRIE INBREKERS GEVAT IN BRASSCHAAT
Op woensdag, 13 juni 2022, iets na middernacht, kreeg de politie van Brasschaat melding van een inbraakalarm in een woning op de Bredabaan. De ploegen gingen ter
plaatse en bemerkten dat er inderdaad werd ingebroken in de woning. Met bĳstand van
politiezones Schoten en Grens kon meteen een perimeter ingesteld worden, waarna
met een speurhond de omgeving doorzocht werd. Dankzĳ goede samenwerking tussen
de verschillende zones en diensten konden drie verdachten opgepakt worden. Zĳ werden voorgeleid bĳ de onderzoeksrechter. We geven hierbĳ graag nog enkele tips om je
woning met een gerust hart achter te laten tĳdens je afwezigheid in de zomerperiode:
sȩ 3LUITȩALTÖȩDȩRAMENȩENȩDEURENȩSLOTVAST ȩOOKȩALSȩJEȩMAARȩVOORȩEVENȩAFWEZIGȩBENTȩ
Laat ramen niet op kiepstand staan.
sȩ 'EEFȩJEȩWONINGȩALTÖȩDȩEENȩBEWOONDEȩINDRUKȩPROGRAMMEERȩLAMPENȩOMȩ
automatisch aan en uit te gaan. Laat de radio aan.
sȩ ,AATȩJEȩBRIEVENBUSȩDANȩLEEGMAKENȩENȩVRAAGȩAANȩJEȩBURENFAMILIEȩOMȩDEȩROLLUIKENȩOPȩENȩAFȩTEȩLATEN
sȩ 6ERMELDȩOPȩSOCIALEȩNETWERKENȩVOORALȩNIETȩDATȩJEȩOPȩVAKANTIEȩVERTREKT
sȩ ,AATȩGEENȩWAARDEVOLLEȩVOORWERPEN ȩZOALSȩJEȩSMARTPHONE ȩLAPTOP ȩTABLET ȩ
enz. in het zicht liggen van voorbĳgangers.
sȩ "ERGȩMATERIAALȩDATȩINBREKERSȩVANȩPASȩZOUȩKUNNENȩKOMENȩOP ȩZOALSȩEENȩLADDER ȩ
tuingereedschap, enz.
sȩ 6RAAGȩJEȩBURENȩOFȩFAMILIEȩOMȩVUILNISBAKKENȩBUITENȩTEȩZETTENȩǳNȩWEERȩBINNENȩTEȩHALEN
sȩ (OUȩEENȩINVENTARISȩBÖȩȩVANȩJEȩWAARDEVOLLEȩVOORWERPENȩENȩNOTEERȩDEȩSERIENUMMERSȩ
(facturen, referenties, foto’s,…).
sȩ 7EESȩEENȩWAAKZAMEȩBUURȩ)NȩHETȩOOGȩHOUDENȩWATȩERȩINȩDEȩSTRAATȩOFȩBÖȩȩDEȩBURENȩGEBEURT ȩ
kan helpen om het risico op diefstal te verminderen.Let op merktekens (krĳtstrepen,plakband,…).
sȩ 6RAAGȩWONINGTOEZICHTȩAANȩBÖȩȩDEȩLOKALEȩPOLITIE

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

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

 $OJHPHQHULROHULQJVZHUNHQ
 3ODDWVHQ+HUVWHOOHQVHSWLVFKHSXWWHQ
 3ODDWVHQUHJHQSXWWHQ
 &DPHUDLQVSHFWLH
 2QWVRSSLQJVGLHQVW

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
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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
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

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

