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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.

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

Meer helderheid,
meer kleur

@KLEDINGWILAN.BE

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!

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

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd

03 633 12 34

interieurcreaties door GERT CASSIMON

KEUKENS & 
DRESSINGKASTEN OP MAAT

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

Start
to Dance

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

Alle info:
www.spillemaeckers.be

ALLE MOGELIJKE DANSVORMEN ONDER ÉÉN DAK

Inschrijven gebeurt op voorhand per mail!

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

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

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

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!

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

www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

H E R F S T C O L L E C T I E
N U  B I N N E N

Donderdag 22 september 2022 – 20.00u. Lezing door Kha-
lid Benhaddou. Khalid Benhaddou werd op achttienjarige 
leeftĳ d de jongste Vlaamse imam ooit. Hĳ  is islamleer-
kracht en voorzitter van het Platform van Vlaamse imams. 
Ook is hĳ  directeur van CIRRA, een expertise- en onder-
zoekscentrum rond levensbeschouwing en diversiteit in 
Vlaanderen en bestuurder van het Vlaams Vredesinstituut. 
Khalid Benhaddou strĳ dt tegen radicalisering van moslims 
in onze seculiere westerse samenleving. Hĳ  is een verbin-
dingsfi guur die ingaat tegen polariserende tendensen in 
onze maatschappĳ . Hĳ  verzoent de westerse waarden van 
de Verlichting met de waarden van de Koran. Mensenrech-
ten zĳ n volgens hem het referentiekader voor maatschap-
pelĳ ke consensus en de basis voor alle religies. Hĳ  gaat in 
op de ontstaansgeschiedenis van de islam, maar zeer snel 
belanden we in de 21e eeuw met Vlaanderen als focus. 
Prĳ s:   In voorverkoop:  € 12;   DF-leden € 8;   <25 jaar € 4.   
(Aan de kassa € 2 extra). Tĳ d en Plaats: 20 u. Ons Middel-
heem, Bredabaan 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 
Davidsfonds Brasschaat, met de vermelding “Benhaddou”. 
U bent pas ingeschreven 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

ISLAM IN EUROPA: EEN VERRIJKING

START 2 RUN
AC BREAK BRASSCHAAT

Louis De Winterstadion - Park van Brasschaat

NAJAAR 2022
Start: 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
Vertrekpunt: cafetaria stadion
 (douches en kleedkamers aanwezig)

Infovergadering maandag 12 september 
om 19 u in het cafetaria van het Stadion

Kostprijs: 30 euro via AC Break reknr. BE43 4151 1373 1101
Inschrijvingen: op de infovergadering, via www.acbreak.be of 
kom gewoon naar de eerste training op 13 september om 19 u
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 gezellige groepssfeer! 

Info: Philip Van Der Jonkheyd (0486 200 328)
 Kris Jacobs (0471 212 990)

Te koop gevraagd: post-
zegelverzamelingen/
munten/strips/munten/
strips/kuifje. Hoogste 
prĳ s en contante betaling. 
Tel. 0475/622 978

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

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

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

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

Wij zijn op zoek naar 
een enthousiaste part-
time medewerker voor 
ontbijt/lunchzaak Het 
Wachthuisje in Maria ter 
Heide. Interesse? Stuur 
dan een mailtje naar het-
wachthuisje@gmail.com
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

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

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

zoekt

POETSVROUW
zondag en maandag van 8 uur tot 14 uur.

Stuur uw cv naar info@brasserie-ciconia.be
of neem telefonisch contact op: T. 0475 62 31 04

AFWASSER
woensdag van 15 uur tot 22 uur.

Parking Kerkedreef (achter kerk) - op zondag 11 septem-
ber. Huurprĳ s € 4 per meter. Opbrengst stand voor stand-
houder, huurprĳ s en cafetaria voor Samana MTH. Uw 
inschrĳ ving is geldig na betaling contant of per overschrĳ -
ving op rekening Samana (Ziekenzorg) MTH: BE98 9731 
5567 1593. Info: Betty Germain, tel. 03/663 38 80 of Rita 
Wens, tel. 03/386 13 30

GROTE ROMMELMARKT TEN VOORDELE VAN 
SAMANA (ZIEKENZORG) MTH BRASSCHAAT

Na jaren onderbouwde 
opleidingen en eigen 
ervaringen, is mĳ n prak-
tĳ k geopend. Helemaal 
klaar om te coachen en 
jullie luisterend oor te zĳ n. 
Neem zeker een kĳ kje en 
volg op FB en Instagram 
www.cdrcoaching.be

Gevraagd: ALLE WA-
GENS jong & oud, met 
of zonder technische 
controle. Erkende han-
delaar! T 0476/74.91.78.

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

Vrouw zoekt poets- & 
strijkwerk, ook bood-
sch.. Ine 0465/676 984

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

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043
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Verhalenwandeling in het Park van Brasschaat
Meer en meer Brasschatenaren ontdekken de verhalenwandeling in het park. Tĳdens een 
ludieke wandeling met gids ontdekt jong en oud de geschiedenis van het park en kĳken 
ze mee in de dromen van vorige eigenaars. Talloze anekdotes, verhalen en foto’s komen 
aan bod, tĳdens een wandeling van 2 uur.
“Het park van Brasschaat is erkend als een erfgoedlandschap, daar zĳn we erg trots op. 
Aan de hand van de verhalenwandeling willen we zowel sportieve Brasschatenaren als 
cultuurliefhebbers laten zien wat het park allemaal te bieden heeft”, aldus Nicole Verbes-
sem van vzw Toerisme Brasschaat.  
De wandeling is in groep te boeken. Maximaal 16 personen kunnen mee met een 
gids. Reserveren kan, minstens 3 weken op voorhand, via de website van Brasschaat:
www.brasschaat.be/verhalenwandeling. Een wandeling met gids kost 40 euro.
Heb je vragen over dit bericht? Dan kan je contact opnemen met vzw toerisme Brasschaat 
via toerisme@brasschaat.be.
Op zondag 11 september kan je gratis meewandelen met de gidsen om 10u en 14u ter 
gelegenheid van de openmonumentendag. Meld je aan via toerisme@brasschaat.be

TUINMAN 
GEVRAAGD
(gepensioneerd)

voor ±6 uur per week
Onderhoud tuin, 

bladruimen
(terrassen/buitenschoonmaak)
Ned.-talig, Brasschaat 

en omg.
Werkadres: Frilinglei 

Brasschaat

0496/596 650

Goedkoop verwarmen 
met houtbranders, het-
zelfde als gas- en mazout-
brander, maar dan op 
hout. 0487/715 534

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

GEZOCHT: Oude emaille 
reclameborden in gelĳk 
welke staat. Kijk eens 
op zolder, tuin of kip-
penhok. Ook interesse 
in oude reclamevoor-
werpen uit voormalige 
garages, brouwerijen, 
kruidenierswinkels. GSM 
0479 709 158

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

Tuinwerk en schilderen. 
0466/464 299 

Te koop: drumstel (als 
nieuw) volledig in orde/ 
Enkele malen gebruikt. 
P.O.T.K. 0495/161 464
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UITNODIGING APERITIEFGESPREK

59ste aperitiefgesprek N-VA Brasschaat

Zondag 11 september 2022 om 11 uur

Kasteel van Brasschaat

Over-leven in de Wetstraat
Pol Van Den Driessche, communicatie- en diplomatiek adviseur van minister-president
Jan Jambon en N-VA-gemeenteraadslid in Brugge, vertelt tevens op basis van decennia
ervaring als journalist en politicus hoe het er in Brussel in de politiek aan toe gaat.

Hoe komen wetten echt tot stand? Wat is de rol van de klassieke media, de sociale media? 
Hebben politici echt macht, speelt de koning nog een rol, wat maakt deze wereld speciaal? 
Maar ook … wat en waar eten de hoofdrolspelers?

Na zijn uiteenzetting gaat hij nog graag in op uw vragen.
Iedereen is van harte welkom.

Dag van
Jan & Alleman 

2022

Vorige zondag was de Brasschaatse Aeroclub het decor voor de “Dag van 
Jan & Alleman”. Deze keer geen interwĳkencompetitie, maar een vrĳ toe-
gankelĳke gelegenheid om gezellig wat te drinken of eten, een praatje te 
slaan of ambiance te maken. Wellicht mede onder invloed van het mooie 
weer, waren veel bezoekers per fiets afgezakt naar het vliegveld.

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soepen: 

Salades: 

- Quinoasalade met verse vijgen, manchego, groene 
 boontjes, sugar snaps, rucola en honingmosterd-

- Salade met groenteballetjes, bloemkool, broccoli, 
 rammenas, een zachte currydressing en geroosterde 

Warme Gerechten:
- Stoverij van kippendijen en paprika met gegrilde paprika-

- Kabeljauwhaasje met andijviepuree, een fris sausje van 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 6 september t.e.m. zaterdag 10 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

Dakwerken kleine en 
grote herstellingen dak-
pannen roofing schou-
wen etc 0491 758 399

Snoeien en vellen van 
bomen. Met hoogtewer-
ker of klimmen op moei-
lĳk bereikbare plaatsen. 
Afvoeren van groenafval. 
Vrĳblĳvende offerte 
0491 758 399

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

Tuinman zoekt werk. 
NL-talig 0465/124 781

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

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

Opruimen inboedel, 
leegmaken huis, appt. ,ma-
gazĳn van kelder tot zol-
der. Vrĳblĳvende offerte. 
Bel ons Tel 0473 883 938

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

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

Te huur: overdekte au-
tostaanplaats Bredabaan 
411 € 80p/mnd. 
0473/324 568
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- Great cars, great scenery -
Sunday, September 11, 2022
Kasteel Belvédère  - Kijckuit
Broekstraat 13 - Wijnegem
Doors: 10 A.M.

17th Antwerp Concours d’Elegance 

2022 Special Exposition 
‘Duel of the giants’ 
BMW vs Mercedes

+ 8 classes including Prewar ‘Sport & Competition’, 1950s Noblesse Oblige, 
50yrs Porsche RS (1972-2022), Prewar ‘Adorable & Affordable’, 75yrs Ferrari (1947-2022),...

Online pre-sale tickets available from 1 June.
Free parking in Broekstraat and Schijnparklaan. A shuttle service will bring you to Belvédère and back to your car.

Expression of thanks to all competitors, partners and concours crew.

Concours competitors and supercars on invitation only. 
For more information and last updates: www.antwerpconcours.com

Contact: info@antwerpconcours.be

2022 OFFICIAL TIMEKEEPER

Koop jĳ  ook graag een aza-
lea? Van woensdag 14 tot 
zondag 18 september kan je 
op diverse locaties in Bras-
schaat een fl eurig plantje ko-
pen. Onze verkopers komen 
misschien in je straat langs, 
maar je vindt onze verkoop-
standjes o.a. aan de diverse 
warenhuizen, de diensten-
centra, De Mick, Klina… 
Exacte locaties en tĳ dstip-
pen kennen? Volg ons op 
Facebook: KOTK-2930Vrĳ -
willigers. Volg ons op Insta-
gram: kotk-290vrĳ willigers 
Of mailen naar: christiane.
smeulders@gmail.com Of 
bellen naar Lieve: 
0474 96 07 04

Gelnagels + verleng. be-
taalbare pr. in Brasschaat. 
0486/032 823

PLANTJESWEEKEND 
VAN KOM OP 

TEGEN KANKER

BURGERLIJKE 
STAND

EEN GRATIS VERMELDING
VAN EEN GEBOORTE OF

OVERLĲ DEN IN 
DE BRASSCHAATSE FILM

WWW.BRASSCHAATSEFILM.COM

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…

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”.

BEZOEK ONZE
WEBSITE APPARTEMENT in 1ste linie van dit mooie

complex te huur. Zwembad naast de zee! 5 sterren

€ 895/maand. Ook nog enkele andere apparte-

TE HUUR - ZUID TENERIFE
BESPAAR OP UW HOGE VERWARMINGS-

KOSTEN EN OVERWINTER OP TENERIFE !  
0 EURO !!!

0 EURO !!!
0 EURO !!!
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Bredabaan 408, Brasschaat - Kapelsesteenweg 309, Ekeren-Donk
T: +32 3 434 33 32 - M: +32 497 83 05 40

              Uitvaartzorg De Lelie
 www.uitvaartzorg-delelie.be

Uw verdriet, onze zorg
Uw zorgen zijn de onze 

Eigen rouwcentrum
24 uur op 24, 7 dagen op 7

Wij regelen uw uitvaart van A  
tot Z en helpen u ook met de 
administratie na het overlijden.

Samen kiezen we voor een 
afscheid dat het beste bij de 
overledene en bij u past en waar 
u zich veilig en vertrouwd bij voelt. 
Uw zorgen zijn de onze zodat uw 
verdriet een plaats kan krijgen.

Wenst u meer informatie?  
U kan ons steeds geheel  
vrijblijvend contacteren.

45e JH Hob Nob Stratencross
Met zĳ n 45e jaar is de alomgekende Hob Nob Stratencross van wĳ k Driehoek de oudste 
in België. Deze feesteditie was weeral een voltreffer. Zowel op als langs het loopparcours 
maar zeker ook rondom het jeugdhuis was het gezellig samenzĳ n en genieten voor alle 
leeftĳ den. Schepen van sport en jeugd, Adinda Van Gerven reikte de trofees uit waaronder 
een prachtige deelnemerstrofee voor de jongste (Ellie Schyvens, 16 maanden) en oudste 
(Marc Vereycken, 69 jaar) deelnemer. Na de sportieve inspanning gingen de jongeren uit 
de bol met DJ Luk in het jeugdhuis. De rustigere sporters en supporters bleven gezellig 
napraten met een hapje en een drankje. Foto’s en resultaten te vinden op stratencross.be

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

Dan is bridge iets voor jou!

BRIDGE

Een boeiend en rĳ k kaartspel dat vol passie en avontuur zit. We starten een 
cursus, op donderdag 29 september, om 19h30 in ons bridgelokaal Cepa, 
Hoogboomsteenweg 26 te Kapellen. Hier worden de spelregels uitgelegd, 
en zullen er per thema oefeningsspellen gespeeld worden.

Kostprĳ s € 100 voor 15 lessen van 2.5 h, lesmateriaal incl.

Kom gerust alleen, we zoeken ter plaatse wel een partner!

Info bĳ  Guy Verstraelen, telefonisch op 0476/37.13.11 of
per mail: verstraelen.guy@scarlet.be.

PS1: op zondag 25/9 houden we een opendeurdag in ons clublokaal
(11-17h). Kom vrĳ blĳ vend eens kĳ ken hoe dit in zĳ n werk gaat!

PS2: ga eens kĳ ken op de facebook pagina van VBL, daar vind je meer info 
over deze campagne…

Brasschaatse Bridgeclub kĳ kt er naar uit om jou 
te ontmoeten in deze fantastische wereld!

Speel je graag een spelletje kaart?
Wil je graag nieuwe mensen ontmoeten?

Zoek je een nieuwe uitdaging?
Wil je jouw hersens prikkelen?

Dan is bridge iets voor jou!

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

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

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

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

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

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

GRATIS INBOEDELS op-
ruimen bel vrijblijvend 
0478 536 719
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Alex Agnew — Ozark Henry  
— Wouter Deprez — Dena 

Vahdani — Otto-Jan Ham —  
Hugo Matthysen — Guga Baúl  

— Kamal Kharmach — Tine 
Embrechts — Bas Birker — Tom  

Van Dyck — Lucas Van den Eynde  
— Bruno Vanden Broecke — Peter  

De Graef — Clara Cleymans — ...

Koop nu je tickets  
voor seizoen 
2022-2023

Nieuwdreef 135, Merksem
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

“Laat ons de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) samen uitvoeren”, zo stelt paus Franciscus de weg voor naar een be-
tere wereld. In Laudato Si, zĳn wereldbrief over de zorg voor de aarde, noemt hĳ dat ‘integrale ecologie’, een aanpak die 
tegelĳk antwoord geeft op de “schreeuw van de armen en de schreeuw van de aarde”. Rita Boeren, stafmedewerker van 
Attent, netwerk voor maatschappelĳke inzet in bisdom Antwerpen, stelt de kernpunten uit Laudato Si voor en de brede, 
open dialoog waartoe paus Franciscus niet alleen oproept, maar die hĳ zelf ook aangaat. Organisatie: Gemeentelĳke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking Brasschaat. Datum: Maandag 19 september 2022 19u45-22u00. Locatie: Remise, Graaf 
Reusensdreef 1 (Park van Brasschaat, Miksebaan 10), 2930 Brasschaat. Vrĳe toegang 

In het kader van de week van de duurzame gemeente 2022 

MONDIAAL PRAATCAFÉ: “INTEGRALE ECOLOGIE EN SDG’S”

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

9
september

10u tot 17u

10
september

10u tot 17u

11
september

10u tot 15u

Mooie kortingen door
uitverkoop.
Ook op de

nieuwe collecties.

Schrĳf tĳdens deze dagen
in voor een of meerdere 

kleurrĳke workshops.

Puur Sfeer, Bredabaan 153, 2930 Brasschaat, 0496 618 978

Kelners m/v
 

 
Brasserie

De Hoge Boom
 

 2350 Kapellen

DRINGEND
GEZOCHT

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

Plaatsen van beton-
n e n  w a t e r p u t t e n , 
5000,10000,20000 liter 
voor opvang regenwater. 
0487/715 534

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



Hoezo,
Brasschaat bekakt?

De hoop van je hond hoort niet op de grond! Bedankt om dit op te ruimen.

 10
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inBrasschaat Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

TAICHI GEVORDERD
September tot december
ldc Antverpia, maandag, 10:45 - 11:45
ldc MtHhove, woensdag, 10:00 - 11:00 
Sportoase, vrĳ dag, 09:00 - 10:00

YOGA 
September tot december
ldc MtHhove, maandag, 09:00 - 10:00
ldc Vesalius, maandag, 09:45 - 10:45
ldc Vesalius, maandag, 11:00 - 12:00
Sportoase, maandag, 11:00 - 12:00
Sportoase, dinsdag, 11:00 - 12:00
ldc Antverpia, woensdag, 09:30 - 10:30 
ldc Antverpia, woensdag, 10:45 - 11:45
ldc Antverpia, woensdag, 14:00 - 15:00
ldc Antverpia, woensdag, 15:15 - 16:15
Sportoase, donderdag, 10:00 - 11:00
ldc MtHhove, vrĳ dag, 09:00 - 10:00
ldc Antverpia, vrĳ dag, 09:30 - 10:30

STOELYOGA 
September tot december
ldc MtHhove, maandag, 10:30 - 11:30
ldc Antverpia, woensdag, 10:45 - 11:45
ldc Antverpia, vrĳ dag, 10:45 - 11:45

YOGA ALS PIJNBESTRIJDING
September tot december
ldc Vesalius, maandag, 09:30 - 10:30
ldc Vesalius, maandag, 10:45 - 11:45
ldc Antverpia, dinsdag, 10:15 - 11:15
ldc Antverpia, dinsdag, 11:30 - 12:30

PILATES 
September tot december
Pivolté, maandag, 13:30 - 14:30
ldc MtHhove, maandag, 10:30 - 11:30 
ldc Vesalius, woensdag, 10:00 - 11:00
ldc Vesalius, woensdag, 11:15 - 12:15
ldc Antverpia, donderdag, 11:30 - 12:30
ldc Antverpia, donderdag, 13:00 - 14:00
ldc Antverpia, donderdag, 14:15 - 15:15

TAICHI SEMI GEVORDERD
September tot december
Sportoase, vrĳ dag, 10:00 - 11:00
ldc Antverpia, maandag, 09:30 - 10:30
ldc Antverpia, dinsdag, 14:00 - 15:00

TAICHI BEGINNER
September tot december
ldc Antverpia, dinsdag, 13:00 - 14:00
ldc MtHhove, woensdag, 11:00 - 12:00
ldc Vesalius, donderdag, 09:00 - 10:00
Sportoase, vrĳ dag, 11:00 - 12:00

CURVE BOWLS
September tot december
ldc Antverpia, maandag, 14:00 - 16:00

FUN DANS BEGINNER
September tot december
ldc Vesalius, dinsdag, 09:15 - 10:15
ldc MtHhove, donderdag, 09:30 - 10:30

BODY GYM
September tot december
Sportoase, dinsdag, 10:00 - 11:00
Sportoase, dinsdag, 14:00 - 15:00

FUN DANS GEVORDERD
September tot december
ldc Vesalius, dinsdag, 10:15 - 11:15
ldc MtHhove, donderdag, 10:30 - 11:30

TAICHI QIGONG
September tot december
ldc MtHhove, woensdag, 09:00 - 10:00

BADMINTON
September tot december
Sportoase, maandag, 10:00 - 11:00

ZUMBA GOLD
September tot december
ldc Vesalius, vrĳ dag, 09:00 - 10:00

ZUMBA BEGINNER
September tot december
Pivolté, woensdag, 10:00 - 11:00

ZUMBA GOLD BEGINNER
September tot december
ldc Vesalius, vrĳ dag, 10:15 - 11:15

LINE DANCE
September tot december
ldc MtHhove, vrĳ dag, 10:30 - 11:30

MINDFUL WANDELEN
September tot december
Sportoase, maandag, 12:45 - 13:45 
Sportoase, maandag, 14:00 - 15:00

ZUMBA FITNESS
September tot december
Pivolté, woensdag, 09:00 - 10:00

ZUMBA 
September tot december
Pivolté, vrĳ dag, 09:00 - 10:00 YIN YOGA 

September tot december
Sportoase, donderdag, 11:15 - 12:15

DRUMS ALIVE 
September tot december
ldc Antverpia, vrĳ dag, 11:30 - 12:30

SKAGEN - HET GEZIN VAN PAEMEL
Herontdek deze parel uit de Vlaamse 
theaterliteratuur en kijk naar het 
Vlaanderen van vandaag. Géén 
monoloog, maar een proeve van 
creativiteit en bravoure.
Theater Hemelhoeve
17 september, 20:00

LOTGENOTENWANDELING
Voor partners van personen met een 
psychische kwetsbaarheid. Al wandelend 
vind je een luisterend oor, steun en 
(h)erkenning. Begeleiding: Johan Vijgen, 
vrijwillig medewerker Similes.
Melkerĳ  Peerdsbos
15 september, 19:00 - 20:30

REGIONAAL PETANQUETORNOOI
Petanqueclub Hemelhof
15 september, 09:30 - 16:30

ZWERFVUILACTIE
Plandel en plog jij mee voor het goede 
doel? Kom samen met je gezin en onze 
zwerfvuilvrijwilligers zwerfvuil rapen. 
Remise
18 september, 10:00 - 14:00
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parkbodeactueel
Behaag... natuurlĳk 2022

Deze actie van Natuurpunt, in 
samenwerking met 34 Antwerpse 
gemeenten waaronder Brasschaat, 
biedt je door samenaankoop heel 
gunstige prijzen voor streekeigen 
haagsoorten, fruitbomen, 
klimplanten en wilgenpoten. Het 
plantgoed is 80 tot 120 cm hoog. 

Vraag je sociaal  
medische of sociaal 
pedagogische toelage 
aan voor 30 september 

Een sociaal medische toelage is be-
doeld voor volwassenen vanaf 18 jaar 
die moeilijkheden ondervinden in het 
dagelijkse leven.

De sociaal pedagogische premie is er 
voor ouders of voogden die thuis een 
kind met een handicap verzorgen. 

Nog tot en met 30 september heb je 
de tijd om een aanvraag in te dienen. 
Met vragen of om de aanvraag op pa-
pier in te dienen, maak een afspraak 
op het nummer 03 650 29 30.

De Nieuwe Rand: 
samen op weg naar morgen

De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit 
en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil 

verbeteren. Tijdens infomarkten in september kom je alles te 
weten over De Nieuwe Rand en kan je jouw stem laten horen.  

Met het Toekomstverbond werd in 
2017 het initiatief genomen om onze 
regio vlotter bereikbaar te maken 
en onze leefkwaliteit te verbeteren. 
Naast de Oosterweelverbinding, de 
overkapping van de ring en meer 
duurzaam vervoer, komt er ook een 
nieuw Haventracé om het verkeer zo-
veel mogelijk rond de stad te leiden. 
De Nieuwe Rand moet het oostelijk 
deel van dat Haventracé realiseren 
en heeft drie belangrijke doelen: 
veiliger, duurzamer en vlotter verkeer, 
een betere leefkwaliteit en een meer 
klimaatvriendelijker omgeving. 
Inwoners, burgerbewegingen, mid-
denveld, lokale besturen en experten 
maken samen ambitieuze plannen 
rond een betere toekomst in de 
oostrand van Antwerpen. 

Vandaag is het project in de on-
derzoeksfase aanbeland: er wordt 
onderzocht hoe de A12 en E313 
beter kunnen, maar ook of en hoe 

de aanleg van de A102 en de Nx kan 
bijdragen tot een betere regio. Even 
belangrijk is het onderzoek naar 
sterkere openbaar vervoer-, fiets- en 
wandelnetwerken, grotere en beter 
verbonden natuur- en bosgebieden 
en voldoende ruimte voor landbouw.

De infomarkten vinden plaats, telkens 
doorlopend van 16.30 tot 20.30 uur: 
 » 12 september: CC De Kaekelaar 

Sint-Cordulastraat 10, Schoten
 » 13 september: Gemeentehuis 

Verhoevenlei 11, Brasschaat
 » 14 september: Theaterzaal 

Brieleke 16, Wommelgem
 » 15 september, Akerzaal Ekers Hof 

Groot Hagelkruis 6, Ekeren
 » 20 september: zaal Jos 

Kerkstraat 89, Stabroek

Meer info?
denieuwerand.be 

Uitgebreide info over alle planten
antwerpennoord.be/behaagactie

Wĳkplan mobiliteit  
Kaart van start

Het is klaar en in uitvoering, het Wijkplan Mobiliteit waaraan 
het gemeentebestuur samen met de bewoners van de Kaart 
intensief gewerkt heeft. Welke ingrepen kwamen er uit de 
bus? We sommen ze graag kort op. En we zitten niet stil, de 
voorbereidingen voor volgende Wijkplannen zijn al gestart. 
Op termijn heeft elke wijk zijn Wijkplan Mobiliteit.

De volgende straten worden fietstraten: Stuiversvelden, 
Hoge Kaart (Rustoordlei tot Hoogboomsteenweg), Hoge 
Akker, Middelkaart en Leeuwenstraat. In een fietsstraat mag 
geen enkele weggebruiker sneller rijden dan 30 km/u. Auto’s 
of andere motorvoertuigen mogen de fietsers niet inhalen, 
ongeacht hoe snel ze rijden. De fietsers mogen de hele 
breedte van de rijbaan in hun rijrichting gebruiken.

De volgende straten worden woonerven: Het Venneke en de 
Waterstraat (thv vernauwing straatprofiel). De snelheid is er 
voor alle weggebruikers beperkt tot 20 km/u. Voetgangers 
mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken, 
ook spelen op straat is toegelaten. Parkeren mag alleen op 
parkeervakken.

Rond de supermarkt in de Bergstraat zijn aangepaste maatre-
gelen voorzien.

De volgende straten worden schoolstraat: Middelkaart en
Veldstraat. De openbare weg bij het aankomen en verlaten 
van de school wordt dan voorbehouden voor voetgangers en 
fietsers/speedpedelecs die stapvoets moeten rijden.
Prioritaire voertuigen mogen stapvoets door de schoolstraat 
rijden, alsook bewoners die hun straat uitrijden.

De volgende straten worden eenrichtingstraat: Hoge Kaart 
(tussen Leeuwenstraat en Hoogboomsteenweg richting 
Hoogboomsteenweg) en de ventweg De Romboutweg.

Er komen extra parkeerplaatsen op het Hendrik Luytenplein.
De parkeerplaatsen langs de Hoge Kaart (Leeuwenstraat tot 
Hoogboomsteenweg) worden geoptimaliseerd. We richten 
Kiss&Ride-zones in aan Lage Kaart en Hoge Kaart. De par-
keerstroken langs Hoge Kaart worden aangepakt in functie 
van garagepoortparkeren.

Er worden ook een reeks maatregelen genomen om de snel-
heid in te perken. Er wordt in een groot gebied een algemene 
zone 30 ingevoerd.  De Max Hermanlei krijgt fietssugges-
tiestroken en bermpaaltjes. Er komen groene, optische zebra-
paden aan belangrijke voetgangersoversteken en het woord
SCHOOL wordt op de rijbaan aangebracht aan het begin van 
schoolomgevingen.

Voorwaarden en aanvragen?
brasschaat.be (zoek op toelage)

Hoe bestellen?  

Tot 18 oktober via 
brasschaat.be/behaagactie.
Vul het online formulier in of download 
het en geef het af aan het onthaal van 
het Gemeentehuis, Verhoevenlei 11.  
Mailen naar behaag@brasschaat.be kan 
ook.  

Op zaterdag 26 november tussen 10 en 
12 uur kan je je plantgoed ophalen.  

Er worden 8 verschillende pakketten 
aangeboden, naargelang de ruimte die 
je wenst te beplanten:
 » Haagpakketten: veldesdoornhaag, 

bloesem- en bessenhaag, taxushaag, 
meidoornhaag, bijenbosje, beuken-
haag, haagbeukenhaag, ligusterhaag 

 » Klimplanten: hop, wilde kamperfoelie, 
bosrank (Clematis vitalba)  

 » Knotwilg
 » Fruitbomen  
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inBrasschaat Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

Wat vind jĳ  van ons vrĳ etĳ dsaanbod?

Onze vrĳ etĳ dsdiensten cultuur, sport, jeugd en bib hebben een uitgebreid aan-
bod aan activiteiten voor jong en oud, voor elk wat wils. Tenminste dat denken 
we toch. Daarom peilen we naar jouw mening over ons vrĳ etĳ dsaanbod. Vind 
jĳ  je weg naar ons aanbod en via welke kanalen doe je dat? Vind je je gading 
tussen de activiteiten of mis je iets?  

Laat het ons weten via de enquête op 
brasschaat.be/enquetevrĳ etĳ dsaanbod of scan de QR code. 
Met slechts enkele minuten van je tĳ d geef je ons waardevolle info 
waarmee we aan de slag kunnen. 
Alvast bedankt voor je medewerking. 

Ontdek de 
geschiedenis 
van het park 

Dat Brasschaat veel te 
bieden heeft  is alom 
bekend. Maar wist jĳ  
dat het Gemeentepark 
erkend werd als Vlaams 
erfgoedlandschap?

Dat én nog veel meer ontdek je 
tĳ dens de verhalenwandeling. 
Onze gidsen nemen je letterlĳ k 
én fi guurlĳ k mee door de geschie-
denis van het park en de dromen 
van de eigenaars. We stoppen 
onder andere aan de rozentuin 
en het Kasteel, waar de gevels en 
het landschap een merkwaardige 
geschiedenis vertellen.

We bieden je een cultureel en 
actief moment in het groen. 
De wandeling van 2 km duurt 
ongeveer 2 uur.

Gratis op wandel

Ter gelegenheid van de opening 
van het toeristisch naseizoen op 
zondag 11 september kan je uit-
zonderlĳ k gratis mee op wandel 
met onze gidsen! Schrĳ f je in voor 
de wandeling van 10 uur via 
toerisme@brasschaat.be. 

Of kom een andere keer en reser-
veer tegen betaling exclusief voor 
jouw groep.

Maak kennis met Brasschaats erfgoed

Tĳ dens Open Monumentendag op 11 september kan 
je in Brasschaat gratis het mini-museum Den Toren 
of de site Gunfi re bezoeken. Je kan ook op wandel 
in wĳ k Kaart met nieuwe erfgoedroutes, luisteren 
naar de verhalen over de geschiedenis van het park 
of mee op pad gaan met Nel Lernout en Georges 
Goffi  n, auteurs van Modern bouwen in Brasschaat 
1920-1940. 

Ga jĳ  11 september op ontdekking? Laat het ons we-
ten via sociale media met de tag @2930Brasschaat.

Programma 
openmonumentendag.be/evenementen

De Mortel 32
2930 Brasschaat

   static show
demonstraties

kinderanimatie
werving en selectie
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0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen, 
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,-

Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt 

Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Op 11 september is het Open Monumentendag. Dit 
is een ideale gelegenheid om het rĳke Brasschaatse 
erfgoed van dichtbĳ te bekĳken. Het programma 
voor deze editie is goed gevuld. Wie iets meer wil 
weten over de wĳk Kaart en haar verhalen en anek-
dotes kan er terecht voor een erfgoedwandeling. 
Wie kent de horecazaak van Moeder Mie niet? 
Op 15 verschillende locaties staan platen met een 
oude foto en een QR-code. Via die code kan je de 
geschiedenis van de locatie opsnorren. Wie met het 
treintje wil meerĳden, moet daarvoor inschrĳven via 
de website: https://www.openmonumentendag.
be/evenementen/open-monumentendag-op-reis-
naar-vroeger-de-kaart. Eerder werd dit initiatief ook 
al uitgewerkt voor de wĳk Mariaburg. De platen met 
QR-codes zĳn daar na de georganiseerde wande-
lingen blĳven staan. Dat zal in de wĳk Kaart ook het 
geval zĳn.
Maar er is meer. Het Gunfire Museum in Maria-ter-
Heide zet niet alleen de deuren open voor een gra-
tis bezoek aan de unieke collectie naoorlogse artil-
lerie en pantservoertuigen, de bezoeker krĳgt ook 
demonstraties met rĳdende voertuigen te zien. 
Als je dan toch in die buurt bent, loop dan even 
naar de verkeerstoren naast Perron Noord. Een tv-
scherm toont de lange geschiedenis van het vlieg-
veld. Het gaat hier immers over het oudste nog 
gebruikte vliegveld ter wereld. Loop ook even bin-
nen in de mooie cafetaria met tal van authentieke 
elementen. 
In het Gemeentepark kan je aansluiten bĳ een korte 
maar leerrĳke wandeling langs onder meer het kas-
teel en de Remise. Je leert er meteen alles over de 
intussen 150 jaar oude geschiedenis van het kas-
teel en zĳn eigenaars en bewoners met onder meer 
de boeiende figuur Armand Reusens. We hebben 
het immers aan hem te daken dat het park nu open-
baar is.
Op het programma van deze Open Monumenten-
dag staat ook een wandeling langs de modernisti-
sche woningen in de wĳk Vriesdonk. Dit initiatief is 
intussen al wel volzet. 

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 ?

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, oude bestekken, 
porselein, alle prĳsklas-
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

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

Verkoop of verhuur-
klaar zetten. Gratis off. Bel 
Klus & Zo. 0499/103 000

Alivio by Jeane - the-
rapeutische massage 
in een oase van rust te 
Brasschaat, boek nu je 
afspraak online via www.
aliviobyjeane.com of bel 
0485 817 624

Goedk. leegruimen van 
uw tuin, planten, hagen, 
enz. Gr. off. 0487/715 534

Caravan te koop ge-
vraagd: l iefst  in  gde 
s t .  M a g  o u d  z ĳ n . 
0495/529 527
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s’middags voorzien wij dagelijks ander lunchmenu voor € 16,20 (donderdag steakdag € 17,20)
Donderdag en vrijdagavond voorzien wij een menu (hapje vooraf + hoofdgerecht aan € 22) 

of 1x in de maand mossel avond (reserveren = hebben)

Di 13/9  Kip curry stoofpotje met ananas
Wo 14/9 Scampi look
Do 15/9 Steak pepersaus + € 1 
Vrij 16/9 Tongrolletjes kreeftensaus
Di 20/9  Huisbereide videe
Wo 21/9 Scampi chilisaus
Do 22/9 Steak Blackwell + € 1
Vrij 23/9 Kabeljauwschnitsel tartaar

Di 27/9 Huisbereide goulash
Wo 28/9 Scampi kreeftensaus
Do 29/9 Steak rode wijnsaus + € 1
Vrij 30/9 Visserspotje
Di 4/10 Zuiders kipstoofpotje woe 
5/10 Scampi Currysaus 
Do 6/10 Steak Choron  +€ 1
Vrij 7/10 Tongrolletjes wijnsaus

Lunchroom Enjoy
Nieuwe openingsuren: 

Dinsdag & Woensdag 8u30 tot 18u
Donderdag & Vrijdag 8u30 tot ….

15/9 Gamba's look en ui
22/9 Mossel avond ( reserveren = hebben)
29/9 Steak Pepersaus
6/10 Gamba's look & ui
13/10 Mossel avond ( reserveren = hebben)
20/10 Steak Rode wijnsaus
27/10 Gamba's look & ui
3/11 Tongrolletjes kreeftsce 
10/11 Mossel avond ( reserveren=hebben)
17/11 Steak Choron

23/9 Varkenshaasje mosterdsaus
30/9 Zuiders kipstoofpotje
7/10 Visserspotje
14/10 Pasta scampi curry
21/10 Huisbereide videe
28/10 Tongrolletjes kreeftensaus
4/10 Steak rode wijnsaus
11/10 Kipstoofpotje Enjoy

Donderdag avond Vrijdag avond

QUIZAVOND! 
Ongetwijfeld heeft u zin in een avondje ongedwongen 
quizplezier want het mag opnieuw! Schrijf dan zeker in op de 
quizavond van de culturele raad van Brasschaat die zal plaats-
vinden op vrijdag 21 oktober 2022 om 20 u stipt (deuren 19.30u) 
– OPGELET NIEUWE LOCATIE: Dienstencentrum VESALIUS 
via parking KLINA. Quizmaster Dirk COP zal uw kennis over 
algemene onderwerpen peilen. Inschrijven kan tegen 15 EURO 
per  ploeg van max. 6 personen via het cultureel centrum, tel. 
03/650.03.40 -  mail cultuurraad@brasschaat.be en mits over-
schrijving vooraf op rekening nummer  BE89 3631 8741 8285   
van cultuurraad Brasschaat, en dit tot uiterlijk 15 oktober  as.

Marcel De Cauwer de fakkel door
aan Daniëlle de Rover

Na 60 jaar als dirigent van het Brasschaats Mandoline-Or-
kest (BMO), geeft Marcel De Cauwer (80) in december 2022 
de fakkel door aan Daniëlle de Rover. Marcel was spelend 
lid van het BMO sinds de oprichting ervan in de jaren '50, 
en heeft besloten om van zĳn muzikaal pensioen te gaan 
genieten. 
De muzikale carrière die Marcel achter de rug heeft, is een 
zeldzaam gegeven in de wereld van de muziek. Een orkest-
lid dat meer dan zestig jaar aangesloten blĳft, en daarbĳ 
ook nog eens zes decennia ononderbroken zĳn orkest leidt 
als dirigent, kan gerust een unicum genoemd worden. 
Marcel De Cauwer is lid van het BMO sinds het ontstaan 
ervan in 1953, nog vóór de officiële oprichting van de vzw 
twee jaar later. Wat begon als een schoolorkest, groeide uit 
tot een volwaardig orkest, met een vĳftal concerten per jaar 
en onder meer een eerste televisieoptreden in 1957. In de 
beginjaren van het orkest was Marcel spelend lid, in 1962 
werd Marcel op 20-jarige leeftĳd de nieuwe dirigent van het 
BMO, en hĳ is dit tot op heden gebleven. In deze periode 
van 60 jaar dirigentschap zĳn er meer dan 350 concerten 
gegeven, 2 LP’s en 6 CD’s uitgebracht.
De passie voor tokkelinstrumenten in het algemeen, en de 
mandoline in het bĳzonder, uitte zich in talrĳke geslaagde 
bewerkingen van muziekstukken voor het BMO. Sommige 
van deze bewerkingen worden nu tot over de landsgrenzen 
heen vertolkt. De verscheidenheid van muziekstĳlen, van 
klassiek tot filmmuziek, wordt zeer gewaardeerd. Weinig 
mensen hebben zoveel betekend in de mandolinewereld 
als Marcel. 
Daniëlle de Rover is momenteel geen lid van het BMO, 
maar de band tussen haar en het orkest gaat al ver terug. 
Daniëlle speelt mandoline sinds ze 6 jaar was. Op haar zes-
tiende ging ze naar een concert van het BMO, en kocht de 
LP die ze letterlĳk en figuurlĳk heeft grĳsgedraaid. 
In 2010 ontmoetten Daniëlle en Marcel mekaar op een 
mandolinecursus, en een samenwerking ontstond. Het or-
kest kocht en speelde sindsdien bewerkingen van de hand 
van Daniëlle, en er kwam een gezamenlĳk “concert van de 
Lage Landen" in 2014 waarbĳ Daniëlles orkesten en het 
BMO samen optraden. In 2017 dirigeerde Daniëlle het 
BMO zelfs eenmalig zonder Marcel. 
Het bestuur wenst Marcel hartelĳk te bedanken voor zĳn 
belangeloze inzet voor het instrument en voor ons orkest.

Dinsdag 6 september 2022 - Wĳnbouw is “hot” in Vlaanderen. De klimaatverandering 
doet de temperatuur met enkele graden toenemen, waardoor Vlaanderen steeds ge-
schikter wordt voor wĳnbouw. Iedereen kent wel de grote Belgische wĳnhuizen, die 
al enkele jaren naam en faam maken met knappe Belgische (schuim)wĳnen. De laat-
ste jaren ontstaan daarnaast vele kleinschalige initiatieven, waarbĳ gepassioneerde 
wĳnbouwers/wĳnmakers met veel toewĳding, geduld en passie druiven telen en 
deze vervolgens tot een unieke wĳn omtoveren. Joris Van der Auwera, gediplomeerd 
wĳnbouwer/wĳnmaker – leidt je graag rond op zĳn proefwĳngaard te Brasschaat. 
Joris is al 15 jaar kleinschalig met druiventeelt en wĳnbouw bezig, en zette enkele 
jaren geleden de stap om een groter perceel aan te planten. Op een ecologisch 
verantwoorde manier wordt deze aanplant van 300 stokken begeleid en verzorgd 
om binnenkort een eerste volwaardige oogst te produceren. Een onderneming met 
veel uitdagingen, of zoals Joris het graag noemt “een tango met de natuur”. Een uit-
gebreide rondleiding over het project, de keuzes, de uitdagingen en een unieke kans 
om al je vragen te stellen over druiven verbouwen en wĳn maken. Wanneer: dinsdag 
6 september 2022 – 19 u Locatie: Het Leeg (300m de straat in op de linkerkant), te 
Brasschaat. Inkom: gratis. Je komt best met de fiets of te voet, of je parkeert je wagen 
in de Beemdenstraat vlakbĳ. Dank u voor de behandeling van mĳn verzoek.

V E LT  B R A S S C H A A T

BEZOEK WIJNGAARD VAN JORIS VAN DER AUWERA

IK KOOP IN BRASSCHAAT
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Voor al uw interieurmaatwerk in staal.   
Stalen binnendeuren, wanden, wandkasten, tafels op maat,…

Alles wordt volledig op maat vervaardigd in ons eigen atelier te Brasschaat. 

Bekijk onze realisaties www.studiotank.be
Volg en like ons op Instagram en Facebook........... 

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

D + V
De Cuyper – Van Roy

Herstelling  –  Onderhoud  –  nieuwbouw

Hernieuwbare Energie

Gehabiliteerd gasinstallateur en 

+32 478 25 54 08+32 477 95 11 10

Tachtig jaar geleden werden in Ekeren / Mariaburg twee 
gewaardeerde burgers op brutale wĳ ze gevangen geno-
men. In hun villa op de Bist in Ekeren werd Gabriël Sarp-
hatie in september 1942 opgepakt. Via de Dossinkazerne 
werd hĳ  naar Auschwitz gevoerd en daar vermoord. Ook 
zĳ n vrouw Everina Borst werd mishandeld en gearresteerd, 
ze overleed een half jaar later in het ziekenhuis. Everina was 
erg populair als Moeder Sarov, met haar kinderprogramma 
op de radio. Over hun tragedie vertelde de in Mariaburg 
wonende auteur Marita de Sterck in haar historische roman 
‘Valavond’, gebaseerd op getuigenissen van oude dorps-
bewoners. Hierin komt ook naar voren hoe niet alleen de 
bezetter maar ook de ‘eigen mensen’ betrokken waren bĳ  
de georganiseerde moord op onschuldige mensen. Alleen 

MARITA DE STERCK VERTELT HET TRAGISCHE VERHAAL VAN MOEDER SAROV
omdat ze waren wie ze waren. Om moeder Sarov te herden-
ken brengt de auteur deze intrigerende fi guur met woord 
en beeld tot leven tĳ dens Open Huizen, op wandelafstand 
van moeder Sarovs huis, haar graf, en de straat die naar 
haar werd vernoemd. 
Historicus Bruno De Wever over het boek Valavond: “Moe-
der Sarov confronteert de lezer met een historische fi guur 
die de oorlog aan den lĳ ve ondervond en die keuzes maak-
te die de herinnering kunnen verdragen. Het is aan ons al-
lemaal om die herinnering levend te houden.”
Welkom op zondag 9 oktober, 14u, 252 cc - cultuurcentrum 
Ekeren, kasteel Hof de Bist, Veltwĳ cklaan 252, 2180 Ekeren, 
herdenkingsmoment moeder Sarov in het kader van Open 
huizen.

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

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

Gevraagd: Oude brom-
fi ets, jukebox, fl ipperkast,
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



Brasschaatse Film,     Nr. 36,    7-9-2022  18

Programma:
16.00u - 17.00u gentlemen race - Kampioenschap van Brasschaat
17.30u - 18.00u voorstelling renners
18.05u - 18.30u koppeltĳ drit (start om de minuut - 2 ronden)
18.50u - 19.40u Puntenkoers (15 rond.- sprint na 2, 4, 6, 8, 10 ,12 en 15 rond.)
20.00u - 20.50u Criterium (15 ronden)
21.00u - 21.05u huldiging per onderdeel
21.05u - 21.10u  huldiging winnaar
21.10u - ....... feest!

Fabio Jakobsen

Frederik Frison

Lawrence Naesen

Jacob Relaes

Florian Sénéchal

Brent Van Moer

Jens Debusschere

Lennert Teugels

Dries De Bondt

Tom Devriendt

Thibau Nys

Jente Boons

David v.d. Poel

Quiten Hermans

Thĳ s Aerts

Jordy Bouts

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, 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

erkende professionele plaatser van

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken,

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen

vraag een vrijblijvende offerte
03 652 11 33 - 0475 695 662 - daan@daanschildersbedrijf.be

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

T +32 3 828 95 74

E info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be

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

Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?

De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen. 
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een totaalservice 
waar alles door één en dezelfde firma wordt uitgevoerd of gecoördineerd.

Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken 
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op maat. 
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

ANTWERPSE

KLUSDIENST

 GRATIS OFFERTE

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

Seth Van der Velde
Goordijk 10 - Brasschaat

tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41

Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.

Trappen - Leuningen - Inox design.

swslaswerken@gmail.com - www.s-w-s.be

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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.

Jim Cain in deschuer57

Jim Cain - aka Michiel Vaernewijck - is een singer-song-
writer uit het Gentse, die bij ons zijn nieuwe plaat WHY 
WE SING komt voorstellen. Te beleven op vrijdag 9 sep-
tember om 20.00 uur in Deschuer57, de Romboutweg 
14 te Brasschaat.
Dankzij Brasschaatse Film maakt u kans op een 
van de vijf duotickets voor dit prachtige optreden! 
Stuur een SMS naar 0486/895 308 met vermelding van 
uw naam en Brasschaatse Film en u krijgt bericht of u bij 
de gelukkigen bent.

Vrĳdag 16 september staan onze Femma vrĳwilligers terug op de parking van de Car-
refour in Brasschaat om mooie azalea’s te verkopen.Elk verkocht bloempje zorgt ervoor 
dat de onderzoekers betere en efficiëntere medicatie vinden om deze ziekte te genezen. 
Kom dus zeker langs en koop een plantje. De kostprĳs is dit jaar 8€. Wil je graag meehel-
pen bĳ de verkoop, laat het even weten aan Chris Vervliet 0496 55 06 07.

F E M M A  B R A S S C H A A T  C E N T R U M

BLOEMENVERKOOP VOOR KOM OP TEGEN KANKER.
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Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

V&G Bestratingen BVBA

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

verlindendak@gmail.com

“Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

@ 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

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

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

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

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 

0475/980 358

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

Gevraagd. Persoon (of 
aannemer) in het bezit 
van grote aanhangwagen 
(4 wielen) om volledig 
verwaarloosde tuin gron-
dig op te ruimen. Prĳs af 
te spreken. Telefoneer 
naar 0486-345 462

Uw tuin bladvrĳ maken. 
Elke week in okt nov Dec. 
Bel Geert 0477962551 . 
Ook ramen wassen kan.

Slank, gezond en fit, 
meer energie. doe mee 
met de 10 dagen challen-
ge. Gsm 0479/995 582

Bĳlessen Frans gezocht. 
0476/631 335

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

Ik zoek werk poetsen 
restaurant + babysit. Eng. 
+ btje Ned. 0465/260 653

Bĳles wiskunde alle niv., 
jaren. Eventueel a. huis. 
0474/220 329
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Wij verkopen ook vastgoed in Spanje en begeleiden u daar graag ter plaatse. 
 

Voor meer info: Wollaert Vastgoed  info@wollaertvastgoed.be
Welkom in ons kantoor, Bredabaan 294, tegenover het Armand Reussensplein, hoek De Zwaan. 

Wij zijn geopend elke werkdag van 10 tot 13 uur en verder op afspraak. 

Mollei 73, Brasschaat
Een woning te renoveren met 

tal van mogelijkheden. 
Totale opp. 493m² en dit op een 

absolute toplocatie.

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

met heerlijk terras.

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

NIEUWE PRIJS!

Tuinwerken
Ronny Kanora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Ophalen van oude elec-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

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

Containerpark service. 
Ophaling van grof vuil 
steenpuin hout etc voor 
het containerpark kleine 
en grote hoeveelheden, 
leegmaken kelders, zol-
der, woningen. Vrijblij-
vende offerte 
0491 758 399

Aankoop alle wagens. 
Met schade hoge kilo-
meters bijna nieuw ca-
mionettes ook voor ex-
port BESTE PRĲ ZEN VD 
STREEK. 0491 758 399

Wĳ  kopen boeken aan. 
0473 982 564

Snoeien en vellen van 
bomen, hoogtewerker 
beschikb. goedkoop ver-
wĳ deren coniferen en lau-
rier hagen Uitfr. stronken. 
0498/714 812

Ik zoek werk. 0465/627 
996 Rachel

Ik zoek werk, poetsen 
café-restaurant of privé. 
Afwassen, strĳ ken, baby-
sit. Engels, Frans, beetje 
Nederlands. 
0492/430 137

Gratis steenpuin, zelf op 
te halen. 0471/021 234

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

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

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. 0496/084 
168-0496/637 978

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

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

MAANDAG 12 SEPTEMBER
DINSDAG 13 SEPTEMBER
WOENSDAG 14 SEPTEMBER
DONDERDAG 15 SEPTEMBER
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

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

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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.



NU OOK AIRCONDITIONING

De Cuyper.
Brechtsebaan 36 Unit 20 | 2900 Schoten

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

b
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Al méér dan 40 jaar uw veranda- en ramenspecialist in pvc en aluminium

Toonzaal & hoofdzetel Kalmthout
Brasschaatsteenweg 292

T 03-666 57 86 | info@bruvo.be

Toonzaal Ekeren
Leugenberg 68A
T 03-666 57 86 | info@bruvo.be

www.bruvo.beOns veranda showpark is alleen in Kalmthout te bezichtigen

topmerken Reynaers en Veka

NIEUWBOUW  |  RENOVATIES  |  TOTAALPROJECTEN

RAMEN - DEUREN - VERANDA’S - TUINKAMERS & WOONUITBREIDINGEN

Met Bruynseels-Vochten bouwen is kiezen voor zekerheid

OPENDEURDAGEN
za. 10 en zo. 11 september

telkens van 10u tot 17u

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

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


