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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.

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.

WEG MET DE BTW!
 VERLENGING ACTIE t.e.m. 30/9/2022

Bestel nu uw veiligheidsdeur en ontvang 
uitzonderlĳ ke kortingen*

*actie enkel geldig bĳ  appartementsdeuren die besteld zĳ n 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) STAALSCHRĲ NWERK

Start
to Dance

Swing, Ballroom, Latin, 
Rock&Roll, Zumba, 

Fun Dance, ...
Alle info:

www.spillemaeckers.be

ALLE MOGELIJKE DANSVORMEN ONDER ÉÉN DAK

Inschrijven gebeurt op voorhand per mail!

@KLEDINGWILAN.BE

NIEUWE 
HERFST- EN 

WINTER-
COLLECTIES

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

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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Zondag 
11 sept. 2022

Open 
Monumentendag

Maak kennis met het erfgoed van Brasschaat.
Tijdens de Open Monumentendag op zondag 11 september verwelkomen heel wat 
monumenten in Vlaanderen je graag! Fietstochten, tentoonstellingen, wandelingen, 
fotozoektochten,… staan speciaal voor jou op het programma.

Ga op wandel in wijk Kaart via nieuwe erfgoedroutes, luister naar de verhalen over de geschiedenis van 

PROGRAMMA IN BRASSCHAAT, scan hier

Ga jij 11 september op ontdekking? 
Laat het ons weten via sociale media 
met een tag @2930Brasschaat

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

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

VPKB  
Kapel “De Olijftak”
Leopoldslei 35 -2930 Brasschaat  

Altijd al eens binnen willen kijken ?

Dan is het nu het moment !

Op 4 september, de dorpsdag van Brasschaat, 
staan de deuren open van 12 u tot 17 u en zijn 
jullie van harte welkom.

jullie graag eens rondleiden in ons gebouw.

Kom vrijblijvend even langs. Van Harte Welkom.

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

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

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. 
www.goldcompany.be

Jongeman zoekt werk 
als tuinman, afwasser, 
s tr i jken en poetsen. 
0471/541 931

Te koop gevraagd: post-
zegelverzamelingen/
munten/strips/munten/
strips/kuifje. Hoogste 
prijs en contante beta-
ling. Tel. 0475/622 978

LP’s, singles ik koop col-
lecties jazz, pop tot klas-
sieke cd’s strips, boeken, 
hifi  installaties, pick-ups,  
verzamelingen. Beste 
prĳ s. 0475/376 496

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

Afl oop verstopt of je kraan 
kapot, bel nu Klus & Zo. 
0499/103 000
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SCAN HIER 

Gin & Tonic - Hapjes - Eend
jes 

vis
se
n 

Clover gin - Studio Roos - La petite provence  
Pamperpiramide - Woppily - Supervitamix
Green candle by Jael - Grimeless - . . .  

Ontmoet onze ondernemers:

Bredabaan 225, Brasschaat / din: 13u-17 woe-zat: 10u - 18u

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

Zo simpel kan het zijn.

ARGENTA VERZEKERINGEN

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

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

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

GEVRAAGD:

MEDEWERKER 
TUINCAFÉ

(F.T.)

Uitdagende baan in een inspirerende omgeving
Representatieve persoon met horeca ervaring

Solliciteren:
c.rodenburg@ skynet.be

L
Rijbegeleiding Krüger
Positieve coaching door zeer ervaren rijinstructeur.

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

of examenbegeleiding.
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

DEUREN
…

Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS

WWW.AIR
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Onze gemeente telt evenveel bomen als inwoners. 
Iedere Brasschatenaar woont in de buurt van een 
groene zone. Maar al dat groen dient natuurlĳ k wel 
te worden onderhouden en bewaakt. Wel, voor het 
Peerdsbos, het bos De Inslag, het Klein Schietveld 
en de Brusselse Bossen hebben wĳ  het Agent-
schap Natuur en Bos. Daar is onlangs een nieuwe 
boswachter aangesteld: Jurgen Melis. Je hebt hem 
misschien al wel eens gezien.
Jurgen volgde Dirk Leyssens op die met pensioen 
ging. Toen de vacature bekend raakte, twĳ felde Jur-
gen geen seconde. Brasschaat genoot meteen zĳ n 
voorkeur. 
In deze tĳ den van klimaatopwarming en droogte is 
de functie van boswachter zo mogelĳ k nog belang-
rĳ ker geworden. Het risico op natuurbranden is veel 
groter geworden. Jurgen zal dan ook in samenwer-
king met Defensie en de gemeente Brasschaat alles 
in het werk stellen om kwetsbare gebieden weer-
baarder te maken.
Een andere prioriteit legt Jurgen bĳ  het probleem 
van de loslopende honden. Er zĳ n in onze gemeen-
te zeer veel hondenzones, maar toch vinden veel 
eigenaars van honden het nog nodig hun dieren te 
laten loslopen in parken en bossen. Jurgen zal er 
nog meer op toezien dat honden aan de leiband 
worden gehouden. 
“Maar dat zĳ n problemen die je overal tegenkomt. 
Dat geldt ook voor het sluikstorten”, zegt Jurgen 
die kan optreden tegen alle mogelĳ ke overtredin-
gen op de natuurwetgeving. Dat heeft tot gevolg 
dat hĳ  ook pv’s kan uitschrĳ ven. Hopelĳ k komt het 
niet zover.
Jurgen houdt ook het amfi bieënbestand in de 
gaten. “De droogte is voor deze diertjes absoluut 
nefast. De zeldzame heikikker heeft plassen nodig 
om zich voor te planten. Als die verdwĳ nen, dan is 
zĳ n voorbestaan bedreigd. We moeten er dus voor 
zorgen dat er poelen en tĳ delĳ ke plassen zĳ n”, zegt 
Jurgen die zĳ n nieuwe functie alvast niet beschouwt 
als een nine-to-fi ve-job.

Koop jĳ  ook graag een azalea? Van woensdag 14 tot zondag 18 september kan je op di-
verse locaties in Brasschaat een fl eurig plantje kopen. Onze verkopers komen misschien 
in je straat langs, maar je vindt onze verkoopstandjes o.a. aan de diverse warenhuizen, 
de dienstencentra, De Mick, Klina… Exacte locaties en tĳ dstippen kennen? Volg ons op 
Facebook: KOTK-2930Vrĳ willigers. Volg ons op Instagram: kotk-290vrĳ willigers
Of mailen naar: christiane.smeulders@gmail.com Of bellen naar Lieve: 0474 96 07 04

PLANTJESWEEKEND VAN KOM OP TEGEN KANKER

Elk jaar gebeuren er zo’n 50 dodehoekongevallen, waarvan 8 tot 10 met dodelĳ ke af-
loop. Door het aanleren van 4 eenvoudige vuistregels kunnen deze ongevallen een-
voudig voorkomen worden. Wil jĳ  hier meer over weten? Kom dan naar de infosessie in 
Biboase (lokaaltje achter de bib) Bredabaan 407 te Brasschaat op donderdag 6 oktober 
2022 om 20.00 uur. We bekĳ ken een korte fi lm die de 4 regels in beeld brengt, we be-
spreken adhv een maquette hoe we ons veilig moeten gedragen in de buurt van een 
vrachtwagen, we staan stil bĳ  zichtbaarheid… Inschrĳ ven kan via mail naar christiane.
smeulders@gmail.com met betaling van 7 euro op rekeningnummer BE52 0636 6533 
0109, met vermelding van uw naam en “dode hoek”.

EDUCARE ORGANISEERT EEN INFOSESSIE “BLIJF UIT DE DODE HOEK”.

Tel. 03 651 49 71 
zondag & maandag gesloten

WWW.LINGERIEAN.BE

NACHTMODE
BADMODE
LINGERIE
Ook voor 
borstprotheses

OUTLETVERKOOP 
van 1tot 4 september in de winkel

Dorpsdag met Braderĳ  verkoop op zondag

lingerie

Verdrietig maar ook vervuld 
van trots en mooie herinneringen,

laten wij u weten dat van ons is heengegaan onze lieve 
moeder en zorgzame oma

Irene Leyssens
Lid van Samana Driehoek, Toontje en CD&V Brasschaat

Geboren op 1 april 1949 te Brasschaat.
Thuis zachtjes ingeslapen op 24 augustus 2022, 

omringd door haar dierbaren

Voorzien van het Heilig Sacrament der zieken. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd 
om de afscheidsplechtigheid bij te wonen

 in de Sint-Jozefkerk, Rerum Novarumlei 
te Brasschaat-Driehoek op 31 augustus 2022 om 11u.

De urne van Irene krijgt een mooi plekje thuis.

Dit bericht is de enige kennisgeving.

Rouwadres 
www.condoleances.be/ireneleyssens

03 650 15 15  ·  SERENI.BE

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

Te huur: app. 1ste R. met 
gar. du Boislei 50 Brass. 
Ink. hal, liv., 2 slk, ing. 
badk., kk en terrasje. €760 
p/mnd. Tel. 0496/283 600

Te huur: overdekte au-
tostaanplaats Bredabaan 
411 € 80p/mnd. 
0473/324 568

TE HUUR: Mod gemeub 
gr STUDIO 2de verd VRĲ  
naast J. Palfi jnz. € 675/pm 
+ GARAGE Deuzeld Scho-
ten € 95. 0495 214 041
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soepen: 
-  Frisse erwtensoep met verse munt. 

Salades: 

- Quinoasalade met feta, zoete aardappel, gegrilde 
 paprika, gebakken courgette, basilicumolie en 

- Poké bowl met verse mango, komkommer, avocado, 
 opgelegde gember, wakame, sushirijst en 

Warme Gerechten:

 garnaaltjes, aardappelkervelpuree, wortel, ui en prei. 

- Huisgemaakte pompoenburger met gekarameliseerde 
 rode ui, ovenaardappeltjes, currydressing en een fris slaatje

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 30 augustus t.e.m. zaterdag 3 september

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

of via info@patisseriecharlotte.be

naam en dag van afhaling. 

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

Melkerij Peerdsbos
ZOEKT VOLTIJDS:

KELNER
BARMAN

AFWASSER
HULPKOK

alsook

JOBSTUDENTEN
en

FLEXI-JOBBERS
Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03
Melkerij Peerdsbos

UITNODIGING VLAAMS EETFESTIJN

11e  Vlaams Eetfestijn  –  N-VA Brasschaat

Za. 17 september 2022 – aperitief 18u

Ons Middelheem – Bredabaan 423

B A R B E C U E
Wij steken gezamenlijk de benen onder tafel. Het aperitief wordt geschonken om 18 u.
Daarna schuiven we aan voor een barbecue verzorgd door Keurslager De Meulder.
Afsluitend is er koffie met een gevarieerd dessertenbuffet bereid door het bestuur.
(Hebt u speciale wensen, contacteer ons dan even vooraf.)

Voor dit alles betaalt u 19 euro, vooraf te storten op BE29 7330 3189 7064.
Drank apart en ter plaatse af te rekenen.
Inschrijving tot 14 september 2022. (erik.vancleemput@n-va.be, Hofstraat 14)

PATCHWORK / 
QUILTING

Would you like to join us? 
We have restarted our group 
sessions ! Elke dinsdag van 
10 tot 15.30 uur. (Je bent niet 
verplicht om  de hele dag te 
blijven). ANTVERPIA Dienst-
Centrum, Sint Antoniuslei 89, 
Brasschaat. Er wordt Engels en 
Nederlands gesproken in onze 
groep. Interesse? Vragen? Tel. 
Vivianne 0475 759 303.

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis off. 0487/715 534

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

U kunt bij ons terecht 
voor: autokeuring, Her-
keuring, onderhoud en 
herstelling, wassen wa-
gen, aankoop en verkoop 
wagen. Tel. 0484 461 020

Van Potra renovatie-
werk, elektriciteit, schild. 
0465/993 577

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

Te koop elektr. schrijf-
mach. Olympia Carera 
deluxe azerty, 1j. oud €50 
als nieuw. 0478/237 253

Poetsvrouw zoekt werk, 
str i jken. Engelstal ig. 
0465/497 357

Ik zoek werk tuinwerk, 
poetsen, reinigen v. keu-
ken, schild., hard werk 
whatsapp/gsm 
0465/460 033
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Burenbemiddeling is
gratis, vertrouwelijk,
onpartijdig, vrijwillig en
vooral niet-oordelend.

Meer weten?
gemeente Brasschaat, burenbemiddeling
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00
burenbemiddeling@brasschaat.be

Problemen met je buur?

GRATIS

Samen leven kan soms 
leiden tot moeilijke 
situaties: luide muziek, 

overhangende takken... 
zelfs pesterijen.

Kan je hier met je buur 
niet over praten?

Al aan burenbemiddeling gedacht?

Wie van bĳ zondere wagens houdt, wordt op zondag 11 september verwacht in Wĳ negem 
nabĳ  Antwerpen voor het inmiddels 17de Antwerp Concours d’Elegance. Kasteel Belvédère 
vormt al sinds 2010 het decor voor 100 vooraf geselecteerde wagens in deze internatio-
nale elegantiewedstrĳ d voor klassieke wagens. Naast tal van zeldzame voor- en naoorlogse 
modellen, worden er ook racewagens en recente sport- en prestigewagens gepresenteerd 

voor jury en publiek. Tevens is er 
een bĳ zondere thema-expositie 
BMW versus Mercedes met een 25-
tal topwagens uit de geschiedenis 
van beide merken. De poorten aan 
de Broekstraat 13 gaan open vanaf 
10u. Omstreeks 14u is er een pa-
rade met uitleg, geheel in concours 
stĳ l, de deelnemers gekleed in de 
periode van hun voertuig. Verwacht 
wordt dat de prĳ suitreiking voor de 
allermooiste wagen zal plaatsvinden 
rond 17u. De inkom bedraagt 18 
euro en 15 euro via online voorver-
koop. Kinderen tot 12 jaar zĳ n gratis.

Voor meer informatie: 
www.antwerpconcours.be

Topklassiekers te gast op 17de Antwerp Concours!

OKRA BRASSCHAAT-CENTRUM GAAT OP BUS-
UITSTAP NAAR DE WINTERTUIN

VAN DE URSULINNEN EN MECHELEN

Op vrĳ dag 16 september 2022 vertrekken we met de bus 
uit Brasschaat aan de ingang van het park – hoek Hemelak-
kers – Miksebaan om 8u30. Ons doel is het instituut van de 
Ursulinen in O.L.Vrouw-Waver. In de voormiddag worden 
we ontvangen met koffi e/thee met gebak. Daarna bezoe-
ken we de ganse school met de ontvangstzaal, de monu-
mentale gangen en trapzalen, de kapel en als afsluiter de 
prachtige wintertuin in Art Nouveau stĳ l, waar de leerlingen 
van het internaat hun ouders mochten ontvangen. Het mid-
dagmaal gebruiken we in Brasserie De Krone in het Fort van 
Duffel. Menu: Slaatje met Garnaalkroket en Vol au vent uit 
de gamel. Dan reizen we naar Mechelen voor een gegidste 
rondwandeling of een terrasje. Prĳ s: OKRA-leden 54 € - 
Niet-OKRA 58 € (inbegrepen: bus, bezoek met koffi e/thee 
en gebak, middagmaal en wandeling). Ga je graag mee? 
Schrĳ f je dan in bĳ  Chantal Bogaerts – 03/651 67 73 – chan-
tal.bogaerts43@gmail.com. Na bevestiging kan je betalen 
op het rekeningnummer van OKRA-Brasschaat-Centrum.

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…

YOGA
Rama Saenen

53ste

jaar authentieke yoga

Brasschaat: dinsdagavond vanaf 13 september 
2022 Deurne: maandagavond vanaf 5 september 
2022 Antwerpen-Zurenborg: dinsdagavond vanaf 
6/9

donderdag vanaf 8/9
En vele andere gemeenten!

VOOR alle INFO 
www.yoga-rama-saenen.be

03 449 40 89 of 03 455 60 00-INSCHRIJVING: ter plaatse 15 minuten vóór begin van de les
-PRIJS: € 55 voor uw eerste 5 lessen samen, daarna € 11/les
-BENODIGDHEDEN: oefenmatje 

VERSTERK UW GEZONDHEID!!
VOLG YOGA IN EEN SCHOOL MET VELE JAREN ERVARING!

STUDENTEN en/of

FLEXIJOBBERS
zondag  van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time

(uren overeen tekomen)

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳ rĳ menants.be

zoekt

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

GRATIS INBOEDELS op-
ruimen bel vrijblijvend 
0478 536 719

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

Tuinman zoekt werk. 
NL-talig 0465/124 781

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

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

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

Zin om volledig tot rust 
te komen? Onze B&B 
www.fi ncaamorosa.es be-
vint zich in het midden 
van Andalusia Bĳ  Malaga 
waar je ‘s avonds ook cu-
linaire aan de gastentafel 
kunt aanschuiven.
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GENIET VAN ONZE SPECIALE ACTIES
 TIJDENS DE DORPSDAG OP 4 SEPTEMBER
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TAIJIQUAN
De traditionele Chinese bewegingsleer

   K.T.A. Martouginlei Brasschaat

o.l.v  Shen Zhengyu meer dan 40 jaar 
ervaring in Taiji en Qigong

Info: 0475 810 620
Email: taijicentrum2000@gmail.com

Website: www.taijicentrum.org

Gratis kennismakingsles
12 september 2022: 19u30-20u30

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Jezelf verdiepen in een boek kan enorm boeiend en ver-
rĳkend zĳn. Er opent dan vaak een nieuwe wereld… Om 
je hierbĳ op weg te helpen start De Polygoon vzw met 
een leesgroep die vanaf het najaar vĳf keer bĳ elkaar zal 
komen. Op elk van de data wordt een bepaald boek be-
sproken onder begeleiding van Mary Watson-Kullmann. 
Zĳ weet als geen ander de deelnemers met veel enthou-
siasme en gedrevenheid op sleeptouw te nemen. De lees-
groep komt telkens samen op vrĳdag van 14 tot 16u in de 
foyer van De Polygoon op volgende data: 23 september, 
25 november, 27 januari, 31 maart en 26 mei. Maximum 15 
personen kunnen hieraan deelnemen. Volgende boeken 
komen aan bod:

LEESGROEP POLYGOON

Mosselfestijn van Kon. Harmonie De Jonge Scheuten

mosselfestĳn wat doorgaat op zondag 11 september a.s. vanaf 16u. Plaats van het gebeu-
ren: Trefpunt 1, Wuustwezel
Je kan komen smullen van lekkere Zeeuwse mosselen met frietjes of brood geserveerd voor 

kan gereserveerd worden op:
-

merse feest weer een topper te maken. Doet u mee?? Wĳ verwelkomen u graag!

Kom jij ons team versterken?

MANAGEMENT ASSISTENT

boekhoudkundige job in Brasschaat? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

Wat verwachten wij van je?

Wat bieden wij je?

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

Gezocht - vrijwilligers 
voor- en nabewaking 
Om ons team te verster-
ken zĳn we op zoek naar 
vrijwilligers voor onze 
voor- én nabewaking. 
Interesse? zegersdreef@
bsmaterdei.be of 
03/651 68 16

Te koop Mahonie hal-
kastje, 5 schuifjes €35. 
0478/237 253

Te koop houten getors. 
staanlamp H 1,60 + kap 
€45. 0478/237 253

Te koop: keyboard Casio 
SK2100. Prĳs OTK. 
0476 474 235

Gevraagd: gepensio-
neerde tuinman, tel na 
20u GSM 0496 125 643

Lieve zorgzame dame 
geeft massage 0493 146 
201

Ik zoek werk als schil-
der, laminaat en parket 
plaatsen, gyproc ezv, 
nummer 0487 870 742

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. 0496/084 
168-0496/637 978
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Wij zoeken voor onze werking vrijwilligers. Concreet zoeken we vrijwil-
ligers voor ons Lokaal Dienstencentrum, Coda Dagcentrum en Coda 
Hospice maar ook voor de ondersteuning van onze administratie en het 
onderhoud van onze tuin zoeken we gemotiveerde vrijwilligers.
Coda vzw biedt palliatieve zorg en ondersteuning aan in de breedste zin van 
het woord. Van zorg en ondersteuning van personen met een ongeneeslijke 
aandoening bij het begin van hun ziekte tot rouwzorginitiatieven voor nabe-
staanden en alles wat hier tussen zit.

We doen dit via Lokaal Dienstencentrum Café Coda, Coda Dagcentrum, 
Coda Thuiszorg, Netwerk Palliatieve Zorg, Coda Hospice en Coda Rouwzorg. 
waarin we onze gasten (patiënten) én hun naaste/mantelzorgers ondersteu-
nen. Er voor hen zijn en hen een houvast bieden tijdens deze woelige periode 
in hun leven.

Als jij graag op vrijwillige basis onze werking wil ondersteunen, aarzel dan 
niet om je kandidaat te stellen en kom naar onze infoavond op 22 september 
2022 om 19.30 uur!

Schrijf je voor 21/09 in via email info@coda.care of telefonisch via 03 432 78 44
Meer info kan je vinden op onze website www.coda.care

CODA VZW
ZOEKT VRIJWILLIGERS!

NIEUWS OVER DE
SCHOENENDOOSACTIE

Ook al staan we niet op de Dorpdag, toch blijft deze actie 
doorgaan. Want meer dan ooit beseffen we dat in tijden 
van oorlog, armoede en onrecht, kinderen vaak het échte
slachtoffer zijn. Hun bestaan en dromen staan op het spel…

Met de Schoenendoosactie
kun je deze kinderen écht helpen!

Op de website www.evangelischekerkbrasschaat.be 
vind je de instructies (onder “speciale activiteiten”) om 
deel te nemen aan deze actie. 

Op 8 oktober tussen 14 en 17u. kan je de schoen-
doos inleveren in de Evangelische Kerk, Lage Kaart 324,
Brasschaat. Dan is er ook gelegenheid voor een babbel 
en een pannenkoek.

Bekijk het filmpje
“Jij dacht aan mij”

op youtube

Door zelf naar 
school te gaan 
en Nederlands te 
leren geef ik mijn 
kinderen hier een 
toekomst
— Ifrah, 28 jaar 

Niemand merkte 
dat ik niet goed 

kon schrijven
— Ronny, 49 jaar  

Cursussen voor volwassenen, overdag of ’s avonds

 · Werken met de apps op jouw smartphone

 · Berekenen van je budget

 · Vergelijken van energieprijzen

 · Beter leren lezen of schrijven

 · Je kinderen helpen met school

Wil je je inschrijven? Maak nu een afspraak. 

☏ 03 230 22 33

www.ligo.be/antwerpen Leren
Verbinden
Versterken
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inBrasschaat Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

OLGA DE OTTER
Reizende tentoonstelling over de otter in 
Vlaanderen. De otter liet zich 30 jaar lang 
niet zien in België. Was hij er gewoon niet 
of verstopte hij zich te goed?
Kinderboerderĳ  Mikerf
30 augustus - 19 september

TENTOONSTELLING ‘FAKE NEWS’ 
Aan een sneltempo en op grote schaal 
wordt misleidende en schadelijke info 
verspreid, vaak via sociale media. Vals 
van echt nieuws onderscheiden wordt 
steeds moeilijker. Gelukkig zijn er 
signalen om berichtgeving kritisch te 
evalueren. Ontdek ze in de bib tijdens de 
week van de digitale geletterdheid.
Hoofdbibliotheek
nog tot 15 september

BABYBALLERS/MINIBALLERS/BALLERS 
BRASSCHAAT (1-5 JAAR)
Samen met papa, mama, opa of oma elke 
week BabyBallen! Sport, spel en plezier 
met zijn tweetjes, geanimeerd door een 
enthousiaste coach en assistent.
Turnzaal Gibo Heide
3 september 2022 - 20 mei 2023

OPENBARE KERMIS
  Net zoals vorig jaar kunnen 
de allerkleinsten terecht op de 
Septemberkermis. Het visspel, lunapark, 
funhouse, spiegeldoolhof, schietkraam, 
molen, lambada … staan klaar.
Armand Reusensplein
3-6 september

FILM “THE GREEN KNIGHT” (2021)
Het verhaal van Sir Gawain, de 
roekeloze en eigenzinnige neef van 
koning Arthur. Hij gaat op een queeste 
om de confrontatie aan te gaan met 
de zogenaamde ‘Green Knight’, een 
reusachtige groene vreemdeling.
Zaal De Polygoon
5 september, 20:00 - 22:10

G-DANS MINI (6-12 JAAR)
We bieden sportieve ontspanning aan. 
De kinderen kunnen zich al dansend 
uitleven.
turnzaal domein Olo-Rotonde
elke maandag van 5 september tot 
22 mei 2023, 17:00 - 18:00

SPORTOASE N8 VAN BRASSCHAAT
N8 van Brasschaat staat voor een nieuw 
en spannend wielerconcept (tijdrit, 
puntenkoers en criterium) met 20 
profrenners op een gesloten parcours 
in het centrum van Brasschaat. Met 
publieksdorp aan de driehoeksweide 
(Hemelakkers).
Driehoeksweide
6 september

BRASSCHAATSE YOGASCHOOL 
RAMA SAENEN (18-99 JAAR)
Wij onderwijzen lichaamsoefeningen, 
ademhalingsoefening, mentale training 
en relaxatie. Welkom!
Gemeentelĳ k Instituut Brasschaat (GIB)
Elke dinsdag van 6 september tot 
19 december 2023, 19:30 - 20:45 
en 20:45 - 22:15

IN DE KIJKER: HET GEBRUIK VAN 
E-BOEKEN OP CLOUDLIBRARY
Via CloudLibrary - een uitleenplatform 
voor e-boeken - kunnen bibliotheekleden 
van thuis uit e-boeken zoeken, lenen en 
lezen via een app op een toestel naar 
keuze: e-reader, computer, smartphone, 
tablet ... Mediacoach Michèle 
beantwoordt je vragen over het gebruik 
van e-bibboeken tijdens het gewone 
spreekuur “Iedereen Digitaal”. 
Maak online je afspraak op 
afspraak.brasschaat.be, zet bij de 
opmerking dat je uitleg wenst over de 
e-boeken van de bib.
Hoofdbibliotheek
6 en 13 september, 14:00 - 18:00

RONDLEIDING “ACHTER DE SCHERMEN 
VAN DE BIBLIOTHEEK’ (65+)
Een unieke kans om de bib te ontdekken 
in kleine groep. Je komt op plekken waar 
je als gewone bezoeker niet binnen 
mag, je hoort over hoe een bibliotheek 
werkt en voor welke uitdagingen de bib 
staat. Iedereen welkom, je hoeft  geen lid 
te zijn van de bib. Gratis, maar vooraf 
inschrijven via de dienstencentra.
Hoofdbibliotheek
6 september, 10:00 - 12:00

PRAATCAFÉ: ‘PHISHING’ (65+)
Bij Phishing worden je gegevens of 
geld afgetroggeld door verder te linken 
naar een valse website. In ons Praatcafé 
vertellen we hoe je het oplichters niet 
makkelijk mag maken. We babbelen ook 
over ieders eigen ervaringen.
Deelname is gratis, maar vooraf 
inschrijven via de dienstencentra. 
Hoofdbibliotheek
8 september, 10:00 - 12:00

ROMMELMARKT TVV SAMANA
Wil je zelf een standje opzetten, vooraf 
inschrijven verplicht (4 euro per lopende 
meter). Je steunt hiermee het goede doel 
SAMANA. Tussen 10 en 13 uur gratis 
fi etsgraveren.
Parking Kerkedreef (Maria-ter-Heide)
11 september

OPEN MONUMENTENDAG - 
WIJ ZIJN VAN DE KAART
Na het succesvolle erfgoedproject “Sint-
Mariaburg, op reis naar vroeger” leiden 
we je nu met twee erfgoedwandelingen 
(te verkrijgen op het infopunt Toerisme) 
langs Kaartse ‘ijkpunten’. Infoborden 
langs de routes geven je een historische 
terugblik op de wijk.
Startpunt Rusthuis Salvé
vanaf 11 september
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[2] BRASSCHAAT KERMIS      vrijdag, 2 september, zondag 4 september en dinsdag, 6 september 
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zo. 4 september                       DORPSDAG BRASSCHAAT [3]

Dit is de 43ste editie.  Het dorpsdagco-
mité, bestaande uit vrijwilligers, bied je al-
weer een goed gevulde feestdag. Dit jaar 
zijn er alweer meer dan 250 standhouders 
die zichzelf willen voorstellen aan jou. 

De dorpsdag opent feestelijk rond 13u00 
met een stoet langsheen de Bredabaan. 
Zoals steeds zijn er de vertrouwde 
standen van de zelfstandigen en vereni-
gingen. 

BATALJON ARTILLERIE & 
GUNFIRE MUSEUM
(nr. 18 - parking Carrefour)

Het bataljon Artillerie, informatiecentrum 
-

haar tenten op op de parking van de Car-
refour. 

Een Dingo, Unimog, Lynx, VADS, Jeep Iltis 
Radio, ... een Fire Support team. Aan jou 
om dit en zoveel meer daar te ontdekken! 
En mocht je zin hebben in een carriëre in 
het leger, ze helpen je graag verder in één 
van de informatiestanden.

JEUGDDORP
(nr. 13 - Armand Reusensplein) 

150 jaar… Zo lang is de moord op de hof-
dame van het kasteel al een raadsel! 
Tijdens de voorbereidingen van het jeugd-
dorp vonden de jeugdverenigingen enkele 
aanwijzingen om het mysterie op te lossen. 
Toch komen ze samen niet helemaal tot de 
oplossing. Lukt het jou wel? 

Je vindt de jeugdverenigingen Chiro Betha-
nie, Chiro Centrum, Chiro Driehoek, Chiro 
Kaart, Scouts Jobertus, Jeugdhuis Hob-
nob, JNM Akerland, scouts 738 Erracht, het 
JAC en de jeugdraad in het jeugddorp aan 
de Kerk.

Ga bij elke vereniging langs om het myste-
rie te ontrafelen!

SPORTDORP
(nr. 13 - Armand Reusensplein)

Het sportdorp vind je terug op het
Armand Reusensplein. De sportclubs
laten zich weer zien van hun beste zijde.
Hieronder vind je het demo-programma.
14u00 AcroIIGym
14u15 Pivolté
14u30 Gym-Harop
14u45 No Limits
15u00 Karateschool Kaisho
15u15 Pivolté
15u30 AcroIIGym
15u45 Gym-Harop
16u00 No Limits
16u15 Karateschool Kaisho
16u30 Pivolté
16u45 AcroIIGym
17u00 Karateschool Kaisho
17u15 Gym-Harop
 17u30 No Limits

(nr. 16 - Van Hemelrijcklei)

-
derse verhalen van Zinderdingen, geniet je
van de zwoele salsabeats van Sweet Can-
ela (een 8-koppige Latin salsa band met
stevige live-reputatie), geef je je ogen de
kost bij de salsa-demo van Salsa Revela-
tion én kan je onder hun kundige begelei-
ding ook enkele danspasjes uitproberen. 

Je ontdekt hoe je mee vorm kan geven aan
het Noord/Zuidbeleid in onze gemeente
en je maakt spelenderwijs kennis met de
SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen.
Als kers op de taart geniet je van de lekker-
ste Zuiderse hapjes en drankjes.

Beste Brasschatenaar, 

Na 2 jaar complete stilte is het eindelijk zo-
ver! Terug een Dorpsdag, de 43ste editie. 
Vermits het kasteel van Brasschaat dit jaar 
150 jaar bestaat is dit ook het thema van 
de Dorpsdag.

Komen jullie ook meevieren ? 
Zoals alle edities zijn ook dit jaar onze lo-
kale handelaars paraat. 
De cultuur, sport en jeugdverenigingen ver-
zorgen amusement. 
Animatie in teken van 150 jaar Kasteel. 
En … zoveel meer! 

Maar ook vrijdag, maandag en dinsdag 
hebben we een aanbod van evenementen 
voor jong en oud.

Tot dan, en feest ze! 
Carla Pantens
Schepen 
Feestelijkheden

PROGRAMMA BRASSCHAAT KERMIS

vrijdag 2 - dinsdag 6 september 
septemberkermis 

info: brasschaat.be
 

vrijdag 2 september

 

zondag 4 september
dorpsdag

info: facebook dorpsdag brasschaat   

maandag 5 september

info: depolygoon.com  

dinsdag 6 september
N8 van Brasschaat 

info: n8cycling.be 

DORPSDAGSECRETARIAAT
Verhoevenlei 11

03 650 03 91
alleen op zondag 4 september 

van 8.00 tot 19.00 uur

Ik wil je leren kennen. 

Kom je even goeiedag zeg-
gen in het Sportdorp? 

Ik zie je daar...
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[4] DORPSDAG           zondag 4 september   

Zoek niet nodeloos 
naar een parkeerplek! 

Help jij ze mee vullen?

DORPSDAGSECRETARIAAT
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De Mortel 32
2930 Brasschaat

   static show
demonstraties

kinderanimatie
werving en selectie

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
1942, HET JAAR VAN DE STILTE
Woensdag 7 september 
2022 – 20.00u, lezing door 
Herman Van Goethem. Pro-
fessor Herman Van Goet-
hem, historicus en jurist, is 
rector van de Universiteit 
Antwerpen. Hĳ  was me-
deoprichter en curator van 
Kazerne Dossin. Tot 1942 
werden Joden massaal uit 
Antwerpen gedeporteerd, 
met medewerking van het 
stadsbestuur. November 
1942 is echter het kantel-
punt van de Tweede We-
reldoorlog. De regering 
Pierlot gaat nu helemaal 
achter de geallieerden 
staan. In zĳ n boek wekt 
Herman Van Goethem het 
jaar 1942 tot leven. Hĳ  ver-
trekt vanuit het dagelĳ kse 
bestaan in Antwerpen. De 
Joden zinken weg in ar-
moede en wachten af. De 
politie komt almaar meer 
in de greep van de ruige 
Nieuwe Orde. Daarnaast 
analyseert de auteur de 
internationale context, die 
vanuit het lokale perspec-
tief tastbaar en concreet 
wordt én hĳ  gaat op zoek 
naar het verleden, naar de 
verwerking en ontkenning 
van wat toen kon gebeu-
ren. Zo groeide ‘1942 Het 
jaar van de stilte’ uit tot een 
overdonderende bespiege-
ling over geschiedenis en 
het nemen van verantwoor-
delĳ kheid. Prĳ s:   In voorver-
koop:  € 12;   DF-leden € 8;   
<25 jaar € 4.   (Aan de kassa 
€ 2 extra). Tĳ d en Plaats: 20 
u. Ons Middelheem, Breda-
baan 425, 2930 Brasschaat. 
Reserveren:  stuur een 
e-mail naar activiteiten@
davidsfondsbrasschaat.
be  of  telefoneer naar Ria 
Keysers (03 652 12 86). Alle 
betalingen gebeuren op 
rekening BE46 4151 1669 
3136 op naam van Davids-
fonds Brasschaat, met de 
vermelding “1942”. U bent 
pas ingeschreven wanneer 
u betaald hebt.

ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

Bezettingswerk, 
metsel, riool, gy-

proc, kelderdichting, 
dak roofi ng als ook 
kaleien van gevels, 

enz. Aan lage prĳ zen, 
45 jaar ervaring. Tel. 

0473/951 897

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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

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

Te huur mooi app. 2e V. 
Br. 443: Hall, gr. living, 
nieuwe grote keuken, 2 slk 
+ bureel, badk. bad/dou-
che, wc, lift, overdekt ter-
ras. Vrĳ  1 of 2 pers., senior, 
geen garage. 0474/409 
223 -  0494/560 007

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

Goedk. verw. en afvoe-
ren van coniferen en ha-
gen. Gr. off. 0487/715 534

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

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

Ons adres: Sportzaal Mater Dei Centrum, 
Van Hemelrijcklei, Brasschaat

Alle info, foto’s en zoveel meer ... www.nataraja.be

natarajavzw@icloud.com - - - 0475 38 62 38 - - - 0473 42 35 91

KLEUTERS, KINDEREN, JEUGD & VOLWASSENEN

JAZZDANS - HIP-HOP - MODERNE DANS - BODY-FITNESS

DANSEN BIJ NATARAJA
                     BRASSCHAAT

GRATIS
PROEFLESSEN

Welkom op de opendeurdag van het Rode Kruis Brasschaat
Waar: De Mortel 16 – Vlak naast de brandweerkazerne.

Wanneer: zondag 11 september van 11 tot 18 uur.

Uw lokale Rode Kruis organiseert samen met andere hulpdiensten hun jaarlĳ kse opendeur 
dag.  Maak kennis wat onze vrĳ willigers voor jullie betekenen.  Onze Rode Kruis tent staat 
opgesteld voor het lokaal.  Hier zal je onze hulpdienst vinden die jullie uitleg zal geven wat 
zĳ  kunnen betekenen door hun aanwezigheid op evenementen.  In het lokaal vind je onze 
dienst vorming die in oktober start met een nieuwe cursus EHBO voor geïnteresseerden.  
Wil je een andere kindergrime dan gewoonlĳ k, dan moet je zeker eens langs hen pas-
seren.  Bloedgeven kan je niet op dat moment, maar wil je meer te weten komen over de 

bloedinzamelin-
gen, stel je vraag.  
Informatie over 
onze andere dien-
sten zoals Zorgbib 
en Uitleendienst, 
het is het moment.  
Zelf vrĳ williger 
worden; dan is dit 
het moment om 
je vraag te stellen.  
Tenslotte, wil je ons 
steunen, dan bie-
den we een aantal 
nuttige dingen zo-
als pleistersets te 
koop aan. 
Wĳ  hopen jullie 
talrĳ k te mogen 
ontvangen !
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Gezocht: Juryleden voor het tofste,
gekste en mooiste boek!

Soms zien bezoekers van de Bib 
ergens in een hoekje, tussen 
de hoge boekenrekken, een 
groepje kinderen op de grond 
zitten. Het zĳ n de juryleden van 
De Leesjury en zĳ  zullen straks, 
samen met zo'n elfduizend 
kinderen in Vlaanderen, bepa-
len welke de beste kinder- en 
jeugdboeken zĳ n van 2022!  

Want als je misschien dacht dat de jeugd van tegenwoordig 
niet meer leest dan ken je Marie en Pieter en Moussa en Noa 
en al die anderen nog niet.
De Leesjury (vroeger heette het KJV, Kinder- en Jeugdjury) 
is heel actief in Brasschaat. Iedere maand komen tientallen 
kinderen in groepjes bĳ een om, samen met een begeleid-
ster, over een boek te praten en te oordelen of ze het goed 
genoeg vinden om straks op nummer één te staan.
De kleintjes van vier tot zes jaar komen in groep 1 en dat 
gaat zo door tot groep 6: de tieners van 14 tot 16 jaar.
Het zĳ n echt niet allemaal boekenwurmen, gewoon kinde-
ren die weten hoe heerlĳ k het is om je af en toe te verliezen 
in spannende verhalen. Over ridders, heksen, ondeugende 
tieners en ook over heel erg verliefd zĳ n of over pesten of 
over oorlog... Daar praten ze dan over in de vergadering. 
Soms zĳ n ze het roerend eens: dit is een tof verhaal; maar 
het kan ook dat er fl inke meningsverschillen zĳ n! Dat de één 
het stom vindt en de ander juist prachtig. Dat is oké, sma-
ken verschillen en zo leer je ook te luisteren naar andermans 
mening.
En straks, in april, gaan ze stemmen, samen met duizenden 
andere juryleden!   (Kĳ k maar eens op de site van De Lees-
jury.be!)
 Als een boek wint zĳ n de schrĳ vers buitengewoon trots, 
want dit is de belangrĳ kste kinderboekenprĳ s van het land 
en zo weten ze dat ze goed bezig zĳ n! (Bĳ  andere prestigi-
euze prĳ zen zĳ n het immers volwassenen die kiezen, maar 
bĳ  De Leesjury  beslist de echte doelgroep zelf.)
Zo'n Leesjury-vergadering is eigenlĳ k iedere keer een feest-
je, dus als je zin hebt om mee te doen schrĳ f je dan snel in. 
Dat doe je via dewebsite van de Bib. Voor meer info kun je 
bellen naar Kristel van de bib: 03 650 03 66. Mailen kan ook: 
kristel.van.kerckhoven@brasschaat.be

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!

WARMTEPOMPEN CONDENSATIEKETELS

Bel vandaag voor een 

0468/116.116  

Uw partner in 
energiezuinige 

verwarming

www.vanoch.be

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 

INLICHTINGEN 
Tel. 0477/696 478
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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.

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
September komt er bĳna aan, dus ook de Week van de (Digitale) 
Geletterdheid (7-11/9). Wees welkom op de unieke, interessante 
activiteiten die we jullie -in samenwerking met de Bib- kunnen 
aanbieden:
Di 6/9 van 10u tot 12u: rondleiding ‘Achter de Schermen van de 
Bibliotheek’ & gezellig napraten bĳ koffie & koekje; in de Bib, lift 
aanwezig; gratis, maar wel inschrĳven via jouw DC; beperkte plaatsen
Do 8/9 van 10u tot 12u: praatcafé ‘Phishing’; in de bib, gratis, maar 
wel inschrĳven via jouw DC; beperkte plaatsen. De koffie zal klaar 
staan! (woordje uitleg: bĳ ‘phishing’ worden je gegevens/geld af-
getroggeld door verder te linken naar een valse website. We leren 
je hoe je het oplichters niet makkelĳk mag maken.)
Let wel: 6/9 vanaf 12u stilstaan- en parkeerverbod wegens wieler-
wedstrĳd.
Van 2/9 tem 6/9: kermis op Armand Reusensplein. Dé moment om 
de fiets of de beentjes te nemen!

 - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
Ma 29/8 om 14u: vakantie-BINGO!
Vrĳ 2/9 om 7u30: vertrek bus naar Blankenberge - Het Witte Paard 
(volzet!)
Do 8+22/9 om 9.30 uur: PC club
Woe 14/9: start verkoop azalea’s Kom Op Tegen Kanker
Do 15/9 om 14u: Mechels Seniorenorkest - muziek aan de kiosk; 
gratis; stoelen worden voorzien
Vrĳ 16/9 om 10u30: nieuw - line dancing (inschrĳven via Sportdienst)
Ma 19/9 om 14u: spelletjes + smul: CUPCAKES! (ten voordele van 
Alzheimerliga)
Ma 26/9: BINGO!
Di 27/9 om 14u: bloemschikken - thema ‘sfeervol warm’ (inschrĳven; 
info benodigdheden via DC)
Do 29/9 om 14u: lezing ‘maak rĳgeschiktheid bespreekbaar’ door 
arts-geriater Mark Lutin; gratis, wel inschrĳven

- Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Ma 5/9 om 14u: verkoop Zapatta Shoes (aangepaste schoenen 
voor de iets moeilĳkere voeten) en de Brillenbus (mobiele opticien)
Di 6/9 om 14u: smoutebollen, op voorhand inschrĳven!
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.
Do 15/9: verkoop plantjes Kom op tegen Kanker, je kan op voorhand 
al een plantje komen reserveren bĳ ons aan 8 €/stuk

 - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Ma 29/8 om 9u30: start lessen Aquarel - nieuw: ook initiatie Olieverf
Ma 29/8 om 13u30: zangstonde, we zoeken nog extra zanger(es)
Di 30/8 om 10 uur: heropstart Patchwork
Di 30/8: elke dinsdag om 14u: Hobby - we zĳn momenteel volop aan 
het breien, maar ook andere crea hobby’s zĳn welkom
Woe 31/8 om 9u15: Tekenatelier
Woe 31/8 om 14u: Schaken, we zoeken nog enkele kandidaten
Woe 7/9 om 10u: Engelse conversatie - groep A
Ma 12/9 om 13u30: start nieuwe reeks Kantklossen, ook voor begin-
ners, kleine groep
Vanaf 12/9 starten alle lessenreeksen van Sport Overdag terug op: 
Nieuw - Drums Alive
Woe 14/9 om 10u: Engelse conversatie - groep B: kan je de eerste 
les niet komen, geef dan zeker een seintje, vanaf 20/9 maken we 
nieuwe deelnemerslĳsten
Woe 14/9 om 14u: start 5-daagse workshop juweeltjes maken
Do 15/9 om 9u30: start 3-daagse workshop macramé
Vrĳ 16/9: plantenverkoop Kom op tegen kanker: je kan je plantjes al 
bestellen vanaf woensdag 14/9
Elke maan-en donderdag om 9u30: Gymnastiek, we werken met 
10-beurtenkaart
Elke dins-en donderdagnamiddag : Petanque in ons parkje, bĳ 
regenweer op overdekte baan
Voor alle verdere info, kan terecht in jouw dienstencentrum

Ontbijtactie Casa Callenta
Casa Callenta verwent jullie op zondag 9 oktober 2022 met een ontbĳt. We zor-
gen voor een mooi pakket, verpakt in een individuele doos. Bestel uw ontbĳt van-
af 29 aug. via onze website www.casacallenta.be of sms/whatsapp 0497 327 127.
Betaal uw bestelling, met vermelding: ontbĳtactie + naam, op rekening van Casa Callenta: 
BE95 9730 6816 4358. Factuur v.a. € 30: neem contact op casacallenta@bielebale.be. Kom zondag 
9 oktober je ontbĳt afhalen tussen 8u30 en 11u, Augustĳnslei 78 - Brasschaat. Geef ons een adres 
en we komen in Brasschaat, Schoten, Kapellen en Ekeren het pakket tussen 9u en 11u met plezier 
aan de deur afzetten. Casa Callenta organiseert ontmoetingsmomenten voor mensen met kanker 
en hun omgeving. Met deze steun vergoeden wĳ onze werkingskosten.Verzorgd kinder-ontbĳt 
met verrassing: € 10. Verzorgd volwassenontbĳt: € 15. Extraatje Fles cava 20 cl: € 5 - 75 cl: € 10
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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

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.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

en goede kwaliteit

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

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

AC BREAK BRASSCHAAT - START 2 RUN NAJAAR 2022
Al honderden joggers hebben bĳ  ons de STR gevolgd met succes. Ervaren joggers 
begeleiden je drie maal per week. Kom mee doen: verbeter je conditie in een ge-
zellige groepssfeer! Infovergadering maandag 12 september om 19 u in het cafeta-
ria van het Stadion. Start training: dinsdag 13 september 2022. Groepen: 0 km -> 5 
km en 5 km -> 10 km en verder. Duur: 10 weken. Wanneer: dinsdag en donderdag om 
19u, zondag om 10 u. Waar: Park van Brasschaat, Peerdsbos en piste 400 m. Vertrek-
punt: Louis De Winterstadion - Park van Brasschaat, cafetaria stadion (douches en 
kleedkamers aanwezig). Kostprĳ s: 30 euro via AC Break reknr. BE43 4151 1373 1101.
Inschrĳ vingen: op de infovergadering, via  www.acbreak.be of kom gewoon naar de eerste 
training op 13 september om 19 u. Info: Philip Van Der Jonkheyd (0486 200 328) Kris Jacobs 
(0471 212 990)

Reeds jaren richten we, met succes,  cursussen kalligrafi e 
in.   We zĳ n op zoek naar een ervaren lesgever om onze 
cursisten mee te begeleiden.  Heb je hiervoor interesse?
Voor alle  informatie kan je terecht op het secretariaat van 
EVA vzw De Remise, Graaf Reusensdreef 1, 2930 Bras-
schaat,  Tel.  03 651 24 87 – senioren@brasschaat.be

KALLIGRAFIE LESGEVER GEZOCHT 
VOOR DE REMISE.

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

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

Juf lagere school geeft 
bĳ les. 20j. erv. alle vak-
ken. 0479/258 052

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

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

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

Opruimen inboedel, 
leegmaken huis, appt. ,ma-
gazĳ n van kelder tot zol-
der. Vrĳ blĳ vende offerte. 
Bel ons Tel 0473 883 938
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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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

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 ?

@ rap moet gaan 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

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

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

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

Ik zoek poets- en strĳ k-
werk. 0465/124 781

Goedkoop leegrui -
men van uw tuin, plan-
ten, hagen, enz. Gr. off. 
0487/715 534



Brasschaatse Film,     Nr. 35,    31-8-2022  21

Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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

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

Van Potra tuinonder-
houd, aanleg en renova-
tie. 0465/993 577

Poolse mannen doen 
renovatiewerk: bezet-
ting, gyproc, betegelen, 
parket, schild., afbraakw. 
Nederlandstalig. Gr. prĳs-
off. referen. 0496/084 
168-0496/637 978

Goedk. afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoe-
ren. Gr. off. 0487/715 534

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

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

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

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

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/SEPTEMBER

MAANDAG 5 SEPTEMBER
DINSDAG 6 SEPTEMBER
WOENSDAG 7 SEPTEMBER
DONDERDAG 8 SEPTEMBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 29 AUGUSTUS
DINSDAG 30 AUGUSTUS
WOENSDAG 31 AUGUSTUS
DONDERDAG 1 SEPTEMBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

70 jaar Bloemencorso Loenhout
Dit jaar is een jubileumjaar voor de corso van Loenhout en vieren zĳ  hun 70 jarig bestaan. 
70 jaar ononderbroken is de stoet van meer dan 30 praalwagens uitgereden. Dat zal op 11 
september a.s. niet anders zĳ n. Vanaf 1952 tot heden met maar slechts één onderbreking; 
in 2020 door Corona. Herman Verschraegen, voorzitter van de Bloemencorso Loenhout ver-
woord het als volgt “de Bloemencorso is de mayonaise die Loenhout bĳ  elkaar houdt en van 
Loenhout een gezellige gemeenschap maakt. Jong en oud, man en vrouw. Iedereen kan en 
mag meewerken. Je hoeft geen volleerd lasser of timmerman te zĳ n. Neen er is werk voor 
iedereen, ongeacht de ‘skills’. Kinderen vanaf 10 jaar en ouderen tot 85 jaar, allemaal kun-
nen ze helpen en dat doen ze dan ook. Dat maakt de corsocultuur al 70 jaar zo bĳ zonder.”
Ter gelegenheid van het 70 jarig jubileum zĳ n er de ganse zomer opnamen geweest voor 
de productie van een eigen mini-documentaire. Corso woordvoerder Dennis van der Meer: 
“Bĳ  een jubileum wordt al snel gedacht aan de uitgave van een boek. Maar dat vonden wĳ  
te passief. Een boek blader je één keer door en belandt daarna in de boekenkast tussen de 
andere boeken. Wĳ  zochten een medium dat je keer op keer op simpele wĳ ze kunt herbe-
leven, dat altĳ d beschikbaar is en blĳ ft en dat alle facetten van de corso in beeld brengt: 
een mini-documentaire dus. Door onder andere de verhalen van de oudere generatie vast 
te leggen in beeld en geluid, blĳ ft dit stukje erfgoed gewaarborgd voor de toekomst. Een 
mooier geschenk kunnen we de corsobouwers niet geven.”
Ondanks dat de corso een rĳ ke traditie heeft, zĳ n er voor de aankomende editie tal van 
nieuwigheden om de corso jong en aantrekkelĳ k te houden. Voor de bezoekers is er ge-
investeerd in meer comfort en zitplaatsen. De ere-tribune aan de kerk is dit jaar voorzien 
van individuele zitplaatsen. Deze zitplaatsen zĳ n dit jaar voor het eerst eerst online te koop.
Onder het VIP-deck richt buurtschap Zuidhoek hun drankstand in zodat bezoekers rond 
deze locatie kunnen rekenen op een fris getapte pint en frisdranken.
Tickets koop je tot zaterdagavond 20u. voordeling in de online voorverkoop (€8/persoon/
excl. kosten) of aan de kassa op corsozondag (€ 10/persoon). Kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis binnen. Tribunekaarten kunnen ook online gekocht worden en kosten €4 per persoon.
Programma: 8-18u: rommel- en curiosamarkt. 10-20u: foodtrucks en kinderfoor. 14: START 
van de 70e Koninklĳ ke Loenhoutse Bloemencorso. 16u: Tweede doortocht aan de eretribu-
ne en prĳ suitreiking. 18u: Tentoonstelling praalwagens. iedereen welkom om de bloemetjes 
buiten te zetten op de prachtige 70e jubileumeditie van de Bloemencorso!
Kĳ k voor meer info op www.bloemencorsoloenhout.be

Te koop: werktuigen en 
machines voor bouw, 
hout en metaalbewer-
king. Tel. 0486/503 194

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zĳ n. Geen ge-
remde. 0492/263 118

Yard and garden main-
tenance,  painting of 
facades. Minor repairs 
0465/919 647

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

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

Terraswerken: aanleg 
en heraanleg van terras-
sen, opnieuw opvoegen 
van terrassen, vervan-
gen van putdeksels, enz. 
0491/883 597

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

Lieve kordate oppas 
gezocht voor 3 kids na 
school (koken, hulp huis-
werk). Regio ‘s Gravenwe-
zel-Schoten. Steeds ma + 
di. Zo mogelĳ k inspringen 
do + vr. Vervoer a minima 
nodig. Goede verloning. 
0479 865 841 (papa)

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

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

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

Te  h u u r  1  s l k  a p p. 
€700. Ter Rivierenlaan 
104, Deurne  EPC 224. 
0475/980 358

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



NU OOK AIRCONDITIONING

De Cuyper.
Brechtsebaan 36 Unit 20 | 2900 Schoten

Tel. 03 651 63 64
www.decuyperbvba.be | info@decuyperbvba.be

b
vb

a
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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

Dream Beach Bredabaan 332   |   2930 Brasschaat
www.dreambeach.be | 03 645 19 99

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

OPRIT OF PARKING
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383


