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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

Brekelen 44,
Wuustwezel

03 669 89 86 

www.vanlooverenparket.be

T. 03 633 09 88

Back to school-actie!
Koop een kinderbril op sterkte + 

€10,00 en krijg er een extra kinderbril 
met dezelfde sterkte bij.

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

NIEUW

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

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

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

KLOKKENSERVICE
ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

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

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar
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DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
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
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!
Do 25/8 om 09u: PC club
Do 25/8 om 14u: zomerbar - mocktails €2/stuk - bordje lekkere 
hapjes €4/stuk - op is op!
Ma 29/8 om 14u: vakantie-BINGO!
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Di 16/8 om 13u: naai- en breiatelier ‘Moeders voor Moeders’
Do 18/8 om 14u: BINGO! Neem zeker je kleinkinderen mee.
Ma 5/9 om 14u: verkoop Zapatta Shoes (aangepaste schoenen 
voor de iets moeilijkere voeten) en de Brillenbus (mobiele opticien)
Ma 12/9 om 13u30: busuitstap naar bloemencorso Loenhout. Schrijf 
zo snel als mogelijk in. 18 euro voor vervoer en koffie en gebak ter 
plaatse. We voorzien ook een liftbus voor mensen die de bus moeilijk 
op kunnen. Aarzel niet om in te schrijven.
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Tijdens de zomermaanden lopen er vele activiteiten gewoon door.
Elke maandagnamiddag om 13u30: zangstonde (wij zoeken nog 
wat ‘mannen’ stemmen)
Elke dinsdagochtend om 9u: tafeltennis
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 : hobbymoment, momenteel wordt er veel 
gebreid, maar ook andere creatieve hobby’s zijn welkom
Elke woensdagnamiddag: schaken, er is nog plaats
Elke dondernamiddag: vrij atelier
Elke vrijdag om 9u30: Spaanse conversatie
Elke vrijdag om 13u: tafeltennis
Pilates zomerlessen: 17 en 24 augustus om 10u
Nieuwe cursussen, workshops vanaf september
5-daagse workshop FANTASIEJUWEEL vanaf 14 september om 14u, 
we leren verschillende technieken ‘needle beading’
3-daagse workshop MACRAME vanaf 15 september om 9u30 uur
3-daagse workshop SMARTPHONE Android: vanaf 20 september 
op dinsdagen 13u30
3-daagse workshop TABLET Android, vanaf woe 21 september om 13u30
Wil je leren tekenen? Ben je kandidaat kaarten (rikken)? Dammen? 
Geef dan zeker je gegevens door, wij contacteren je zodra deze 
(terug) georganiseerd worden..

Voor meer informatie neem je best contact op met het diensten-
centrum van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op, of vraag de 
online-versie aan; je vindt deze ook steeds terug op de website van 
Brasschaat. Zo blijf je op de hoogte van alle activiteiten in onze 3 
lokale dienstencentra.

Donderdag 25 (of vrijdag 26) augustus 2022. (op vrijdag 
26 augustus indien slecht weer op donderdag 25 augustus) 
Sinds de Eerste Wereldoorlog is Brasschaat een plek waar 
plaatselijke en gerenommeerde Vlaamse architecten wonin-
gen bouwden. In de wijken Vriesdonk en Mariaburg versche-
nen parels van moderniteit.  Tijdens de fietstocht (8,5 km) be-
steden we aandacht aan een tiental boeiende voorbeelden 
van tijdloze architectuur.  Architect Nel Lernout en kunsthis-
toricus Georges Goffin vertellen dit verhaal. Ze werkten mee 
aan heel wat publicaties over architectuur, o.m. de drie boe-
ken Modern bouwen in Brasschaat. Vertrek (en aankomst):  de 
Pretlei 5  –  10.00 u. Prijs: 10 euro. Reserveren via activiteiten@
davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86)

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

ARCHITECTUURFIETSTOCHT

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk


03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soepen: 
- Frisse courgette kokossoep met verse munt. 
 (€ 3,50/0,5l of € 7/1l) (VEGAN)
Salades: 
- Caesar salade. (€ 10)
- Tomate Crevette, 2 gevulde tomaten met grijze garnalen
  vergezeld van een slaatje en bieslookdressing. (€ 20)
- Gebakken perzik met buffelmozzarella, boontjes, kom-
 kommer, rucola, basilicumolie en balsamico. (€ 14,50)
Warme Gerechten:
- Varkenshaasje met salsa verde, krieltjes en 
 zomerse groentjes. (€ 15,50)
- Tagliatelle met gerookte zalm, vadouvansaus 
 en kerstomaatjes. (€ 15)
- Enchillada met chilli sin carne, avocado 
 en gegrilde paprika. (€ 14,50) (VEGAN)

TAKE AWAY MENU
Donderdag 18 augustus t.e.m. zaterdag 20 augustus

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

of via info@patisseriecharlotte.be
Graag vermelden van telefoonnummer, 

naam en dag van afhaling. 

Vanwege onze opening met Moederdag zijn we deze 
week gesloten op dinsdag en woensdag.

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…

Oprechte & levenslusti-
ge 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.

Te huur: 2 slk app. Veld-
str. 8/1. Vol. geren. vrij 
1/9. €785. 0479/381 137

Ik zoek poets- en strijk-
werk. 0465/124 781

Tuinman zoekt werk. 
NL-talig 0465/124 781

Vrouw zoekt poetswerk 
alle huishoudwerk ook 
strijken. 0485/530 403

Schilderwerk binnen & 
buiten, badkamer reno, 
dakgoten. 0491/313 568

Te huur garagebox 16m² 
Bredabaan 965 MtH 
€100/mnd. 0475/381 970

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

K l u s j e s m a n  v o o r 
kleine werken,  Bras-
schaat  en  randgem. 
bel 0496 221 102

Te huur mooi app. 2e V. 
Br. 443: Hall, gr. living, 
nieuwe grote keuken, 2 
slk + bureel, badk. bad/
douche, wc, lift, overdekt 
terras. Vrij 1 of 2 pers., 
senior, geen garage. 
0474/709 223 - 
0494/560 007

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

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

ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

Bezettingswerk, 
metsel, riool, gy-

proc, kelderdichting, 
dak roofing als ook 
kaleien van gevels, 

enz. Aan lage prijzen, 
45 jaar ervaring. Tel. 

0473/951 897

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

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

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

Te huur: app. 1ste R. m. 
gar. (gn h.dier) Du Boislei 
50 Brass. Inkomh, liv., 2 
slk, ing. bdk, kkn, terr. 
0496/283 600

Opendeurdag
Brandweer zone 

Rand post Brasschaat
11 september 2022

van 11-18 uur

• Vernieuwde kazerne
• Static show

• Demonstraties
• Kindernaimatie

• Werving en selectie

De Mortel 32
2930 Brasschaat
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Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

Zo simpel kan het zijn.

ARGENTA VERZEKERINGEN

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

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

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be
Dinsdag 16/8 v.a. 12 uur gesloten wegens wielerwedstrijd

Inruilactie
Kies jij voor PFAS-vrij?

Ruil hier een oude pan in en krijg
€10 KORTING bij aankoop

van een GreenPan*

*Actie geldig tot en met 30 september 2022

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 16/8 om 20u: “C’mon C’mon” (2021)

Zondag 21/8 om 11u: “Annette” (2021)

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

Gezellige foyer open vanaf 19u (avondfi lm),
vanaf 10u (ochtendfi lm).

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

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

soorten schilder-, behang-
en pleisterwerken op maat.

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

0476 609 925

SCHILDER
NODIG ?



Brasschaatse Film,     Nr. 33,    17-8-2022  4

BBQ OKRA BRASSCHAAT DRIEHOEK
Naar jaarlĳ kse traditie nodigen wĳ  jullie allemaal uit op onze ‘GEZELLIGE 
BARBECUE’ op vrĳ dag 09/09/2022 te 16 uur in de grote zaal  ‘DRIEHEEM’ Re-
rum Novarumlei 47 te Brasschaat.  Alle leden, niet-leden, vrienden en kennis-
sen zĳ n welkom. Eten rond 17u. OKRA DRIEHOEK nog niet gekend? Dan is dit 
eens een gelegenheid om nader kennis te maken met wat OKRA DRIEHOEK 
u te bieden heeft. Op dinsdag onze ontspanningsnamiddagen met petan-
que, rummikub of gewoon ‘nen babbel’. Op woensdag ons wekelĳ ks uurtje 
gezellig bewegen met daarna de verdiende koffi e, Onze maandelĳ kse wan-
delingen en fi etstochten. Daarbĳ  nog onze feesten, de busreizen en andere 
activiteiten… teveel om te vermelden. Daarom… spreek eens af met vrienden 
en kennissen om deel te nemen aan deze ‘lekkere barbecue’. Voor de prĳ s 
van € 20 krĳ g je: kipfi let, BBQ-worst, sparerib… groentjes en brood. Als toetje 
rĳ stpap met bruine suiker. Inschrĳ ven kan tot maandag 29 aug. bĳ  Gerda van 
Osta, Tolbareel 12, tel.  03 651 48 67.  -  Monique De Laet, Pauwelslei 32, tel.  
03 651 64 66 of Marina Van Uffel, De Aard 113, tel. 03 298 66 01.

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

TE KOOP

GSM: 0475/59.59.41
www.immocorbati.be

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)

Appartement 
2930 Brasschaat

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

Verkoop of verhuur-
klaar zetten. Gratis off. Bel 
Klus & Zo. 0499/103 000
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mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

STUDENTEN en/of

FLEXIJOBBERS
zondag  van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time

(uren overeen tekomen)

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳrĳmenants.be

zoekt

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De gemeente Brasschaat heeft een Verbroedering 
met Bad-Neuenahr-Ahrweiler. Deze werd opgericht 
in het jaar 1982 en bestaat nu dus 40 jaar. In al die 
jaren zĳn er veel wederzĳdse bezoeken geweest. 
Dat was trouwens een van de doelstellingen bĳ de 
oprichting. Door uitwisseling leren beide gemeen-
ten elkaar beter kennen.
We kennen zeker nog Frans Bellens. Hĳ was de eer-
ste voorzitter. In 1982 vroeg de Duitse stad aan de 
Europese Commissie of er geen mogelĳkheid be-
stond tot verbroedering met een Belgische stad of 
gemeente. Het toeval wilde dat de Duitse consul 
in Brasschaat woonde en zo kwam van het een het 
ander.
Frans trok met zĳn gezin naar Bad-Neuenahr, op 
verkenning. Hĳ was van plan er twee dagen te blĳ-
ven, het werden twee weken. 
In 2001 trok een grote Brasschaatse delegatie naar 
Bad-Neuenahr om er de “Platz von Brasschaat” in 
te huldigen. Frans Bellens was gedurende 17 jaar 
voorzitter van het Verbroederingscomité. Daarna 
gaf hĳ de fakkel door aan Carina Verster. 
Vorig jaar werd de Duitse stad zwaar getroffen door 
de watersnood. Er vielen zelfs 70 doden te betreu-
ren. Dat zette Brasschaat aan tot actie. Het Gemeen-
telĳk Instituut Brasschaat (GIB) startte een sportieve 
sponsoractiviteit en zamelde maar liefst 20.000 
euro in. Andere scholen knutselden kerstversiering 
in elkaar. Speelgoed werd naar ginder gebracht. De 
solidariteit in onze gemeente was zeer groot. 
Tĳdens de coronaperiode waren er uiteraard 
veel minder wederzĳdse bezoeken. Maar tĳdens 
de komende Dorpsdag op 4 september is er op-
nieuw een delegatie uit Bad Neuenahr present. In 
september gaat er dan een grote delegatie vanuit 
Brasschaat naar Duitsland. Daar worden dan ge-
schenken uitgewisseld om het 40-jarig bestaan 
van deze Verbroedering te vieren. De Brasschaatse 
kunstenares Winke Besard werkt momenteel aan 
een bronzen beeld dat zal worden overhandigd in 
september.
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Op zoek naar een sprookjesachtig verjaardags-
feestje of een unieke schooluitstap voor 
kinderen van 4 tot 7 jaar?
Ontdek het Sprookjespad, een magische wandeling vol verhaaltjes,
liedjes en spelletjes doorheen parkdomein De Mik.

MEER INFO OF 
INSCHRIJVEN?

Samen met een gids gaan 
de kinderen op stap door 
het bos om te eindigen in 
de prachtige Torenpoort. 

Minstens 3 weken op 
voorhand reserveren 

L
Rijbegeleiding Krüger
Positieve coaching door zeer ervaren rijinstructeur.

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

of examenbegeleiding.
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

www.rijbegeleidingkruger.be • 03/651 50 40

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Hellende daken • Platte daken
Isolatiewerken

Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen 
Domotica
Verlichting

info@and-service.be  0496 75 13 71
www.and-service.be


Te koop gevraagd: aan-
hangwagen, mag werk 
aan zĳ n. Geen geremde. 
0492/263 118

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

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

Caravan te koop ge-
v r a a g d :  l i e f s t  i n 
gde st. Mag oud zĳn. 
0495/529 527


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

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

Opruimen van inboe-
dels app huizen garage 
kelder enz. 0488 335 873

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

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

Opfrissen, leerstof wis-
kunde LO- secundair (1ste 
& 2de gr.) voor een opti-
male schoolstart. >35 jaar 
ervaring. 0499/275 918

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

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


Cursus Fotokunst in 

de Remise
EVA vzw De Remise organi-
seert een hobbycursus foto-
kunst. De cursus focust zich 
vooral op het beeld en zĳ n 
inhoud. Aan de hand van 
voorbeelden van bekende 
fotografen wordt de beeld-
opbouw en de inhoud van je 
eigen foto’s besproken. Het 
is een praktische cursus, fo-
tobewerking komt hier niet 
aan te pas, de technische 
aspecten van de digitale 
fotografi e worden wel be-
handeld.
Praktisch: start van de lessen 
op vrĳ dag 21/10 van 9u tot 
12u - 10 lessen - inschrĳ -
vingsgeld: €20
Voor inlichtingen en inschrĳ -
vingen: vanaf 22 augustus 
op het secretariaat van EVA 
vzw De Remise elke voor-
middag tussen 9u en 12u en 
tussen 14u en 15.30u uitge-
zonderd op vrĳ dagnamid-
dag. senioren@brasschaat.
be  - tel: 03/651.24.87

Te  k o o p :  n i e u w  & 
2e-hands westernzadels 
met passervice. Ook ver-
stelbare zadels, makkelĳ k 
aanpasb. 0495 861 530






Bredabaan 757   |   2930 Brasschaat   |   Tel. 03 337 07 30   |   Ruime gratis parking bĳ  de winkel
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ .: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur  |          framandi_schoenen
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1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
BRASSCHAAT

Back to SchoolBack to School

leuke boekentassen en rugzakken van:
Jeune Premier, Stones & Bones, Eastpak, Arthur & Aston, Sammies, Zebra…

Webshop: www.framandi.be
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YARIS CROSS HYBRIDE  

TOYOTA C-HR HYBRIDE  

5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde 
dekking van de Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder 
voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België.

  4,4-5,3 L / 100 KM  |  100-120 G / KM (WLTP)
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder voor alle informatie over het aanbod, de voorwaarden, de 
gemeten waarden/het verbruik of de fi scaliteit van je voertuig. *Aanbieding geldig op bepaalde modellen van 01.06.2022 tot en met 30.06.2022 zolang de voorraad 
strekt. Yaris Cross – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt overeen met een korting van € 1.250 op de hybride versies van de Yaris Cross; dit 
bedrag van € 1.250 stemt overeen met het prijsverschil tussen de Hybride versie (referentiemodel: Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Plus, € 31.660 BTWin) en de 
vergelijkbare benzine versie (Yaris Cross 1.5 Petrol Dynamic Plus CVT, € 30.410 BTWin). Toyota C-HR – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt 
overeen met een korting van € 2.990 op de hybride versies van de Toyota C-HR (referentiemodel – vergelijkbaar in termen van prijs, grootte, uitrusting en motor – 
gebruikt om het prijsverschil tussen hybride versie en benzine versie te schatten: Corolla TS 1.8 Hybrid Dynamic (€ 31.750 BTWin) en de vergelijkbare benzine versie 
Corolla TS 1.2 Dynamic (€ 28.760 BTWin). **Een vergelijking van het benzineverbruik (WLTP) van hybride en corresponderende niet-hybride voertuigen binnen het 
Toyota-gamma toont een gemiddeld positief verschil van 25% in het voordeel van hybride. Positief verschil per voertuig: RAV4 - 20%, Yaris, Yaris Cross, Toyota C-HR 
- 25%, Corolla - 27%.

EEN HYBRIDE VOOR 
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*

EEN HYBRIDE VOOR 
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*

DA’S NORMAAL

TOYOTA. 
THINK ABOUT IT.

ONZE HYBRIDES VERBRUIKEN GEMIDDELD 

25% MINDER BENZINE.**

TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 - 2960 BRECHT

Tel.: 03 313 05 79
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inBrasschaat Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

TENNISKAMP (3-17 JAAR)
Heel de dag tennissen en spelletjes 
spelen, warme lunch inbegrepen.
TC SOC maria ter heide
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

KNUTSEL FRUTSEL (3-6 JAAR)
Maak met ons de meest kleurrijke, 
fantastische en indrukwekkende creaties.
KTA Brasschaat
22-26 augustus

WIJ GAAN OP BERENJACHT (3-6 JAAR)
Samen op zoek naar een echte beer!
Toverbos Brasschaat
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

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

X-TREEM OUTDOOR (10-14 JAAR)
Water fi lteren, dierensporen volgen... 
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus

FREERUN (13-16 JAAR)
Deze week gaan we freerunnen op 
verschillende locaties.
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus

TECHNO-LOGISCH (8-12 JAAR)
We ontwerpen onze eigen tekenfi lm, 
ballonauto, zaklamp ...
Toverbos Brasschaat
22-26 augustus

KIDSKRIEBELS -  BRANDWEERMAN SAM 
KAMP (3-4 / 5-6 JAAR)
Sam leidt je op tot echte 
brandweermannen en –vrouwen.
BS Mater Dei - Della Faillestraat
22-26 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

ORGEL OP DE NOEN - MASAKO HONDA
Elke maandagmiddag van augustus om 
12 uur orgelconcert!
Sint-Antoniuskerk
22 augustus

ADHD-DAG VAN CENTRUM ZITSTIL
Ontmoetingsdag voor ouders van 
kinderen met ADHD en volwassenen. Met 
BMX-parcours, grime, tattoo ...
Vormings- en recreatiecentrum Peerdsbos
27 augustus

45E STRATENLOOP
16:00: inschrijven en kinderanimatie, 
17:30: babycross, 17.45: 1km, 19:00: start 
van 4, 6 en 9,2 km, 18:00: kinderfuif en 
Hob Nob-café met DJ Luk.
Jeugdhuis Hob Nob
27 augustus

SKATEDEPOT (12-15 JAAR)
Is skaten iets voor jou? Ontdek het en nog 
veel meer in skatepark De Blikfabriek.
Opstapplaats Gib
25 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
22-26 augustus

NACHT VAN DE VLEERMUIS IN 
BRASSCHAAT
Gidsen vertellen waarom vleermuizen 
zo’n leuke diertjes zijn. Bij ondergaande 
zon, halen we de batdetector boven. 
Perfecte activiteit voor kinderen die niet 
graag vroeg gaan slapen.
  Kinderboerderĳ  Mikerf
  27 augustus

(DAYCAMP) OBSTACLE RUN
(4-6 / 7-12 JAAR)
We wisselen spannend amusement af met 
superleuke belevenissen.
De Leerexpert Peerdsbos
22-26 augustus

G-BASKETKAMP
Basketkamp voor mensen met een 
beperking: Jump-stop, lay-up, dunken …
Jeugdcentrum Bielebaele
26-28 augustus

THE DAY BEFORE TOMORROW 2022
(14-45 JAAR)
Open air music festival in one of 
Antwerp’s most beautiful parks.
Kasteel van Brasschaat
27 augustus

LEGO BOUWKAMP (7-12 JAAR)
Laat je fantasie de vrije loop, want alles is 
mogelijk deze week!
Mater Dei MtH
22-26 augustus

ESCAPE ROOM - BRASSERIE DE GOEDE
Durf jij de Brasserie te betreden op zoek 
naar overgebleven sporen?!
The Barn 64
tot 31 augustus

SAMEN GRATIS SPORTEN!
Elke di en do gratis openlucht sportlessen:
zumba (23, 30/8), yoga (25/8)
Gemeentepark
nog tot 30 augustus, 19:00-20:00

ACTIVAK – SUPER PRETPARKWEEK
(12-17 JAAR)
We gaan naar Bobbejaanland, Eft eling, 
Walibi Belgium en Holland.
Mater Dei MtH
22-26 augustus

GARAGEVERKOOP
Tijdens de verkeersvrije speelstraat.
Vrĳ willigerslei
28 augustus, 10:00 - 17:00 
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Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

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.

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

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:

Di, do, vr: 10:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
Wo: Op afspraak
Za:  10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM

CURSUS BLOEMSCHIKKEN: Data: 20/9, 18/10, 15/11 en 13/12. De lessen gaan door in “Ons 
Middelheem” van 19.30u tot 22.30u. Prĳs per les: € 12 leden – € 15 niet-leden. Inschrĳven bĳ 
José Stessels-Driesen, Prins Kavellei 104, tel: 03 651 47 28
CURSUS BREICAFÉ: Data: 8/9, 6/10, 10/11 en 1/12. De lessen gaan door in “Ons Middelheem” 
van 19.30u tot 22u. Prĳs per les: € 5 leden – € 8 niet-leden. Inschrĳven bĳ Christel Claes, Bre-
destraat 40, gsm: 0496 693 839.
5-DELIGE CURSUS NAAICAFÉ: Data: 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 en 20/10. Zelf een mooie vest 
met rits en zakken maken! Een nieuwe uitdaging. In september doet ons naaicafé zĳn deuren 
weer wagenwĳd open. Je hoeft geen expert te zĳn om  stukken stof aan elkaar te naaien. Met 
wat geduld en de super begeleiding van onze lesgeefster Frieda komt dit allemaal in orde.  
De eerste les hoef je nog geen naaimachine mee te brengen enkel patroonpapierpotlood en 
gom, spelden en een schaar. 1,75m fleece of sweater stof.
De bedoeling is om je een aantal basistechnieken aan te leren, namelĳk steekzakken maken en 
een rits in een vest naaien. Een rits gaat wel vaker kapot. Weggooien doen we niet, herstellen 
is de boodschap. Voor deze cursus voorzien we 3 extra lessen, buiten de maandelĳkse samen-
komst. Als ons werkstuk af is komen we nog 1 keer in november en december samen. Durf je 
de uitdaging aan, schrĳf dan onmiddellĳk in. We kunnen maximum 10 tot 12 deelnemers in de 
Emmaüs-zaal een plaatsje geven. De vĳf opeenvolgende lessen zĳn op 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 
en 20/10. De prĳs voor de 5 lessen is € 25 voor leden € 40 voor niet-leden. Schrĳf altĳd vooraf 
in en betaal bĳ voorkeur via onze rekening BE28 1030 4543 9720. Kandidaten die de sweater 
willen maken krĳgen deze keer voorrang. Inschrĳven bĳ Frieda Bresseleers gsm: 0484 276 994
6-DELIGE CURSUS BEZIGE BĲTJES: Data: 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 en 6/12. De lessen 
gaan door in “Ons Middelheem” van 8u30 tot 12u. Prĳs per les: € 5 leden – € 8 niet-leden. 
Inschrĳven bĳ Frieda Bresseleers, Hofstraat 48, gsm : 0484 276 994. 
VOLLEYBAL: Elke maandagavond speelt onze volleybalploeg onder leiding van Claire Van Ranst 
in het GIB, Door Verstaetelei 50, Brasschaat. Alle info bĳ Claire : 0496 121 590.

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

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

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

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

Schilderw., gypr., lam., 
all., sort. bezetten schilder-
kl. gr. Pr off. 0467/327 615



Brasschaatse Film,     Nr. 33,    17-8-2022  11

VLASSAK-VERHULST WERFT AAN

(ERVAREN) CALCULATOR

VLASSAK-VERHULST
VLASSAK-VERHULST NV - MOERSTRAAT 53, B-2970 ‘S-GRAVENWEZEL

JOBS@VLASSAKVERHULST.COM - T. +32 3 658 12 50 - VLASSAKVERHULST.COM

U bent bouwkundig onderlegd en goed plan lezen is voor 
u geen probleem. Je kan resultaatgericht en gestructureerd 

werken. Je houdt van een vlotte familiale sfeer en korte
communicatielijnen die kenmerkend zijn voor een KMO.

U hebt een goede kennis van PC- gebruik (Excel).

Wij bieden een uitdagende fulltime job waarin de eigen 
inbreng wordt gewaardeerd. Wij bieden een marktconforme 

verloning in functie van ervaring en prestaties.

Meer informatie:
vlassakverhulst.com/jobs

Wij kijken uit naar uw sollicitatie!

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

Waar een vrijwilliger is, is een weg!
We zitten met de handen in het haar, veel vragen en te wei-
nig vrĳ willigers! We willen zo graag onze dienstverlening 
verder uitbouwen, 8500 ritten per jaar is niet niets! Maar er 
zĳ n nog teveel mensen die we niet kunnen helpen, en we 
zĳ n met te weinig vrĳ willigers om dit te doen… Is dit niet 
iets voor jou? 
We zoeken chauffeur - vrĳ willigers die met de eigen wagen 
tegen onkostenvergoeding  met iemand willen gaan winke-
len, naar de dokter willen brengen, op familiebezoek… Wĳ  
zoeken ook vrĳ willigers die met onze Liftbus willen rĳ den, 
hiermee kunnen we rolstoelgebruikers ook de mogelĳ kheid 
geven een sociaal leven uit te bouwen.
Voor onze Minder Mobielen Centrale zĳ n wĳ  DRINGEND op 
zoek naar dispatchers, vrĳ willigers die in een beurtrol, als 
lid van een team, op werkdagen in de voormiddag oproe-
pen willen aannemen, inbrengen, en chauffeur-vrĳ willigers 
contacteren… We geven je graag meer uitleg, komt dus 
eens langs om kennis te maken.
Ook voor de administratie zĳ n vrĳ willigers welkom… 
Onze dienstverlening is afhankelĳ k van de inzet van vrĳ wil-
ligers! Neem contact op met ons, Minder Mobielen Centrale 
Brasschaat. Bel ons op 03 653 04 05, alle werkdagen van 9u 
tot 11u, kom langs in Vesalius Brasschaat, Prins Kavellei 77 te 
Brasschaat of mail: bart.gĳ sel@zorgbedrĳ f.be

Ik koop: alles van Nin-
tendo, Sega, Playstati-
on. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, Panini, ver-
zamelobjecten, curiosa, 
oude munten, LP’s, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in 
de aanbieding, geef me 
een seintje: 0487 365 100

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

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

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentĳ dlei 15 MtH

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, juwe-
len, diamant, oud papier-
geld, 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

Gevraagd: vrouwelijke 
bandleden + ook zange-
res = doen !!! Gsm 0494 
419 035

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

Te koop gevraagd: post-
zegelverzamelingen/
munten/strips/munten/
strips/kuifje. Hoogste 
prijs en contante beta-
ling. Tel. 0475/622 978
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
DEURNE: Ter Heydelaan 318 – appartement 3de V 
met : keuken, woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers 
waarvan 1 met terras, lift / EPC 275 = C.

Naar jaarlĳ kse gewoonte kan ook dit najaar weer een cur-
sus fotografi e volgen bĳ  de Kalmthoutse fotokring vzw.  
Deze cursus richt zich tot iedereen die plezier kan beleven 
aan fotografi e: beginners, gevorderden en alle leeftĳ den.  
Deze cursus bestaat uit 10 theoretische lessen en een 
praktĳ kles.  Je leert er de knopjes van de camera kennen 
alsook hoe je specifi eke onderwerpen mooi in beeld kan 
brengen.  Ook voor de mensen die met een smartphone 
fotograferen worden diverse interessante apps voorge-
steld.  Alle lessen gaan door op donderdagavond en be-
ginnen om 19.30u. en dit in het lokaal van de Kalmthoutse 
fotokring vzw, gelegen op de zolder van de gemeentelĳ ke 
basisschool Kadrie, Driehoekstraat 41 te Kalmthout.  De 
eerste les gaat van start op 22 september maar inschrĳ -
ven kan vanaf heden.  Alle verdere info kan men vinden 
op www.kalmthoutsefotokring.com.  Ook nieuweleden zĳ n 
altĳ d welkom in deze fotokring waar naast fotografi e ook 
gezelligheid en vriendschap hoog in het vaandel staan.

CURSUS FOTOGRAFIE

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden 

en zoveel meer

geven prima service en goede kwaliteit

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

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

 
Brasserie

De Hoge Boom
 Hoogboomsteenw. 94

 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
GEZOCHT

CASA CALLENTA 
ACTIVITEITEN

Casa Callenta is een warm 
huis voor mensen met kanker 
en hun omgeving. Wekelĳ ks 
organiseren we verschillende 
ontmoetingsmomenten. Kom 
gerust langs en… breng ge-
rust iemand mee. Meer info 
www.casacallenta.be
Ma 22/8 om 13u: Gewoon 
welkom
Ma 29/8 om 15u: Koken met Niek
Verwen je mantelzorger
Di 30/8 om 13u30: Workshop 
make-up
Wo 31/8 om 11u: Introductie 
beweeg en dans
Di 6/9 om 13u30: Wandelen 
in het park
Do 8/9 om 13u30: Petanque
Zat 10/9 vanaf 15u tot zondag 
15u: Wandel mee tĳ dens Le-
vensloop Schoten - €10

Te koop NAIM unitilite 
versterker: muziek strea-
men, cd, internet radio, 
DAC, spotify, ... Hoge 
kwaliteit. Nieuw: € 2950 
voor € 1500. Bel 0468 
217 340

GRATIS INBOEDELS op-
ruimen bel vrijblijvend 
0478 536 719

INBOEDELS OPRUIMEN 
kelders zolder garage 
enz... 0488 335 873

We zijn op zoek naar 
een oppas om elke don-
derdag en vrĳ dag onze 
kids van 3,5 en 6 op te ha-
len van school (St Ludgar-
dis Brasschaat) en thuis 
op te vangen (de Sterre 
Kapellen) tot 18-max 19u. 
Graag contact via 
0497 364 037.

Garageverkoop Augus-
tĳ nslei 128. 28 augustus 
10-17u. Tel. 0486/032 682

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

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

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in 

eigen beheer

Opritten,  terrassen. 
Nieuw aanleg en repara-
ties. Gr. off. 0493/651 522

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Aankoop alle auto’s 
benzine diesel camionet-
tes schadegevallen ook 
voor export. Bel gerust 
vrĳ blĳ vend beste prĳ zen 
vd streek. 0491/758 399

KAPSTER aan huis 
0497 736 371

Klinker en kasseiwer-
ken, aanleg van terras 
in hardhout, aanleg van 
graszoden,grond en af-
braakwerken, gratis prĳ s-
offerte, 0498 442 257

Snoeien en vellen van 
bomen en hagen. Ook 
op moeilijk bereikbare 
plaatsen. Met hoogte-
werker of klimwerk, ook 
afvoeren van groen af-
val of ophalingen stort 
voor  conta inerpark . 
0491/758 399

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

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

Ik zoek werk in Merk-
sem. Poetsen, strijken, 
afwassen. 0456/088 760.
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

Warmtepompen 
Condensatieketels

Bel vandaag voor een 

0468/116.116  

Uw partner in 
energiezuinige verwarming

www.vanoch.be

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

21 augustus 2022 - Wandeling in het Mastenbos, met als 
thema ‘Zomerbloeiers’. Afwisseling verzekerd in dit 178 
hectare grote natuurdomein Mastenbos gelegen tussen 
de Oude Galgenstraat en de Kalmthoutsesteenweg en 
aan de overzĳ de van de Kalmthoutsesteenweg. Het bos 
biedt afwisseling van bos(randen) over zandige heidevlak-
tes en ruige grasvlaktes tot bomendreven van vroegere 
landschapsparken. In het bos leven verschillende plant- en 
diersoorten vredig naast elkaar. Het agentschap ‘Natuur 
en Bos’ geeft extra aandacht aan heidebeheer en daar is 
de zeldzame nachtzwaluw erg blĳ  mee. Hier en daar zie 
je sporen van een oud landschapspark waar majestueuze 
dreven je meenemen naar lang vervlogen tĳ den. De water-
partĳ en zĳ n dan weer een pretpark voor vleermuizen, kik-
kers, salamanders en padden. Deze extreem droge zomer 
doet de zomerbloeiende planten geen deugd maar er valt 
genoeg te ontdekken in dit mooie domein. 
Afspraak om 10 uur aan de ingang van het domein in de 
Oude Galgenstraat te Kapellen. 

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN

…

Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS

0475.46.70.60
WWW.AIR-CONCEPT.BE

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

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren, in-
dien u uw wagen wenst 

Ook met schade of zon-

reikbaar (7d7 24h/24h) 
Tel. 0476: 345 800

Opruimen inboedel, 
leegmaken huis, appt. 
,magazĳ n van kelder tot 
zolder. Vrijblijvende of-
ferte. Bel ons Tel 0473 
883 938
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Zaterdag 20 augustus 2022. Plaats:  Afspraak om 9.00 
uur aan de terminus van tram 3. Dit architectonisch merk-
waardig gebouw is ontworpen door de onlangs overleden 
Britse architect Richard Rogers en werd offi cieel geopend 
in 2006. Pierre Beniers is burgerlĳ k ingenieur-architect. Hĳ  
was projectleider voor de bouw van het nieuwe gerechts-
gebouw in Antwerpen en leidt ons rond in het Vlinderpa-
leis. We krĳ gen uitleg bĳ  het ontwerp en de realisatie er-
van en maken kennis met de architect Sir Richard Rogers. 
We bezoeken ook de private delen (kantoren, archieven, 
refter-keuken) en zo mogelĳ k de politiezone met zĳ n 100 
cellen. Prĳ s:  € 10. Reserveren:  stuur een e-mail naar ac-
tiviteiten@davidsfondsbrasschaat.be  of  telefoneer naar 
Ria Keysers (03 652 12 86). Alle betalingen gebeuren op 
rekening BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds 
Brasschaat, met de vermelding “Vlinder”. U bent pas inge-
schreven wanneer u betaald hebt.

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

GELEID BEZOEK NIEUW 
GERECHTSGEBOUW ANTWERPEN

WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar 
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet 
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen 
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. 
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen, 
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een 
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, 

Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40

Coda Dagcentrum: 03/432.78.42 Coda Rouwzorg: 03/432.78.43

Dierenarts van dienst 
www.wachtdienst-dierenartsen.be

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

STAND
Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op ons kantoor 

doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek “Burgerlijke Stand”, naast 
de wachtdiensten. Op de startpagina van onze website is een opvallende

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.
www.brasschaatsefilm.com

OPHALING HUISVUIL AUGUSTUS

MAANDAG 22 AUGUSTUS
DINSDAG 23 AUGUSTUS
WOENSDAG 24 AUGUSTUS
DONDERDAG 25 AUGUSTUS
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 15 AUGUSTUS
DINSDAG 16 AUGUSTUS
WOENSDAG 17 AUGUSTUS
DONDERDAG 18 AUGUSTUS
VRĲ DAG OPHALING KGA
ZATERDAG OPHALING KGA

Recyclagepark gesloten op 15/8 Geen 
ophaling gft,. HV en PMD verplaatst 

naar 19/08, PK naar 16/8 

www. .be

Blinds &
Rolgordijnen

Vrijblijvend

advies en

opmeting

aan huis

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

Gezocht oude trap-
auto’s. 0470/104 416

Ik zoek poetswerk. Er-
varing & refer. Serieuze 
aanvragen. 0485/944 882

Last van ongedierte 
Muizen, ratten, mollen, 
enz. Ik kom deze bestrĳ -
den 0493 122 498

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

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

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

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

Gezocht: hulp voor in 
slagerĳ  te Brasschaat. Er-
varing niet noodzakelĳ k. 
0494 456 736

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

@ rap moet gaan bel: 
klus & Zo 
0499/103 000
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4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

Tel: 03/375 83 49 • Email: info@verboschilderderwerken.be
WWW.VERBOSCHILDERWERKEN.BE • Presentatiehuis: Bethaniëlei - Schilde

Zoekt u een schilder, een oplossing voor uw buiten-
gevels of wenst u uw binnenmuren op te frissen?

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

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

Binnen- & buitenschilderwerk - Decoratietechnieken - Kleur- & interieuradvies

SCHILDER & DECORATIE MET OOG VOOR DETAIL

10 JAAR GARANTIEvraag naar 
de voorwaarden

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN • RAAMDECORATIE

SCREENS • TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

Kom langs in onze showroom en ontdek ons mooie gamma 
aan zonwering van het kwalitatieve merk Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsofferte: 03/651 33 40 • info.dekeyser@gmail.com

Bredabaan 410/0001, 2930 Brasschaat 
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u • Zaterdag van 10 tot 15u

RUIME TOONZAAL 300M²

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

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

www. notaris-liessens.be



Brasschaatse Film,     Nr. 33,    17-8-2022  16

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

WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW 
RAMEN GEMONTEERD
■ Screens zĳ n kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳ k 
 lichtdoorlatende doeken met doorkĳ k naar buiten. Door de revolutionaire
 doekspanning zĳ n deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.

■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
 Een erg groot verschil met gordĳ nen.

■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳ k dag -en zonlicht in 
 uw woning zonder hinderlĳ k te zĳ n.

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

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

WAT DOEN WĲ  NOG?
Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing. Veranda’s, 
lichtstraten, Zonwering voor grote oppervlakten.

OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ  houden uw  binnentemperatuur onder controle.

RENO SOLAR SCREENS
Nĳ verheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

Danny Konings: 0497 711 976
Paul Van den Eynden: 0488 479 518

EXTRA
VOORDELEN

VAN ONZE
SOLAR SCREENS

Screens
op zonne-energie

 zodat bĳ  plaatsing geen 
kap- en breekwerken of 
elektrische bedrading 

vereist zĳ n. Ideaal voor 
bestaande woningen

SOLAR 
SCREENS

7 jaar 
garantie

ZOMERACTIES T/M 30 AUGUSTUS 2022

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 17u
www.denys-co.be

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

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-
70-80. Betaal beste prĳ s! 
GSM 0475/768 188

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92




