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GRATIS
SCHATTING

03 225 50 00   -   0479 395 334

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Geen 10% maar 

20%
op alle gouden juwelen in stock

maandag 11 mei open
Goudsmid - Juwelier

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |

KATOENTJES VOOR MASKERS

KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

TEL 03/664 03 69 • OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR 

DINSDAG 12 MEI !
MAX 4 KLANTEN IN WINKEL 

GRAAG BLIJVEN WIJ PERSOONLIJK 
BIJ U THUIS LEVEREN

BESTELLEN VIA MAIL, TELEFOON, 
INSTAGRAM EN FACEBOOK

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie

   Plan tijdig 

uw  Z O M E R  -

schilderwerk !   

Christoph

GEZOCHT
ervaren

ploegbaas
en 

schilders

WIJ WERKEN NU OOK OP PRIVE-AFSPRAAK: 
BEL OF MAIL ONS 

OPTIEKDEBEENHOUWER@OUTLOOK.COM
 

Wij zorgen voor uw gezondheid ! 

Dr. Roosensplein 19 2930 Brasschaat TEL 03 651 84 45

ZONNEGLASACTIE
-50% op multifocale zonneglazen

-35% op enkelvoudige zonneglazen 
*niet cumuleerbaar met andere kortingen

Kapelsesteenweg 310 • 2930 Brasschaat
T/03 225 11 13 • info@salonluxx.be

Nieuw in MARIABURG BRASSCHAAT jong trendy kapsalon voor dames en heren!
Een brushing, een fris kleurtje, een klassiek of juist een heel trendy kapsel? 

Bij Salon Luxx' kan je terecht zonder afspraak.

-10% KORTING OP DE HELE BEHANDELING!

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30
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S P O R T S P E C I A A L Z A A K

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

Kapelsesteenweg 247 • 2180 Ekeren 
            • T +32 3 644 40 13 

OPEN Ma. van 12.00u - 18.30u; 
Di. t/m Zat. van 10.00u - 18u30

GESLOTEN op zondag & feestdagen

ook Garmin 
sporthorloges 
verkrĳgbaar

NIEUWE GRIT X

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Vraag aan honderd passanten wat ze weten over de stalen con-
structie naast de ingang van de bibliotheek en je zal merken dat 
de meerderheid het antwoord schuldig moet blĳven. Op de plek 
waar dagelĳks duizenden mensen passeren staat de “Dakstoel”. Dit 
kunstwerk van Paul Gees werd daar onthuld in november 1996. Het 
staat er dus al bĳna een kwarteeuw.
Het idee kwam van toenmalig burgemeester Lode Bertels. Eerder 
had de gemeente een kunstwerkje gekocht ter gelegenheid van 
de opening van het Dienstencentrum in Maria-ter-Heide. De burg-
meester wilde nu een kunstwerk dat kon worden geplaatst op het 
Armand Reusensplein naar aanleiding van de heraanleg van het 
plein en de bouw van het Centrumcomplex. Om de nodige fond-
sen te verzamelen werd de vzw “Kunst in de Gemeente” opgericht. 
De Brasschaatse bedrĳven werden hierbĳ betrokken. 
Kandidaten mochten een ontwerp insturen. Er waren geen beperkin-
gen. Er diende niet volgens een bepaald thema te worden gewerkt. 
Het eindproduct moest wel duurzaam zĳn. De kunstenaar die het 
winnende ontwerp indiende, kreeg één miljoen Belgische franken
(± € 25.000) om het te maken.
Alle ingestuurde ontwerpen werden tentoongesteld in de Sint-
Jozefskapel. De jury koos uit de 120 ontwerpen die werden inge-
stuurd door 94 verschillende kunstenaars het werk “Dakstoel”. De 
keuze was zelfs unaniem. De Dakstoel is een acht meter hoge sta-
len constructie, ontworpen en gemaakt door de in Aalst geboren 
kunstenaar Paul Gees. 
In Turnhout staat aan het station een gelĳkaardig kunstwerk in staal 
van de hand van Paul Gees. Het kreeg de toepasselĳke naam “De 
Reiziger”.
De commentaren van de Brasschatenaren waren zeer uiteenlo-
pend. Sommigen vonden het een meerwaarde voor het plein dat 
nu toch een modern Centrumcomplex had gekregen. Anderen 
vonden het maar niets en noemden het smalend “Kakstoel” in 
plaats van Dakstoel. “Weggesmeten geld”, zo klonk het ook.

                        
                           ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN      Zelfstandig in of uit de zetel, met relax functie en      natuurlijk een optimaal zitcomfort…?      Kies dan voor een Sta OP zetel vanaf   € 799.99 

                                vrijblijvend UITPROBEREN in onze winkel met tas koffie of thee  
BREDABAAN 469    Wuustwezel     03  66 999 60          
Din- Woe- Don- Vrijdag 14-18u   - Zat 10.30-15.00u 
Bij ons zit je goed OOK op afspraak 

Foto: © Gemeente Brasschaat

Na enkele maanden van hard zwoegen vond het Brasschaatse 
gemeentebestuur het de hoogste tijd om al het zorgpersoneel in 
de diverse klinieken, thuiszorg, zorgcentra, … van de regio eens 
in de kijker te zetten en te bedanken. Daarom werd op 23 april een 
erehaag in hartvorm opgesteld (met respect voor de social dis-
tancing) met de verschillende hulpdiensten aan AZ Klina als sym-
bolische plaats voor de zorgsector. Ze kregen een oorverdovend 
applaus en daarmee werd hen het hart onder de riem gestoken.

APPLAUS VOOR DE ZORGSECTOR

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

Te huur app.3de verd. 
Bredabaan 426 Bras-
schaat, onm. vrij, 740€ 
lift+water inb., grote living, 
keuken,badk. Slaapk.
dressing of bureel, balkon 
achter, tel 0470/313 126

Te huur app.2de verd 
Lage Kaart 332b Bras-
schaat, volledig gere-
noveerd,1 slpk, inger.
keuken, badkamer in-
loopdouche, garage € 
685  tel 0470 313 126

Klusman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561

Tuinwerk, schilderen bin-
nen en buiten, klusjes en 
poetsen, strijken. 03/457 
33 20 of 0031 658 766 821

Paardenstal te huur: 
op luxe pensionstal te 
Brasschaat. Alle Faci-
liteiten aanwezig. Bin-
nen- en buitenpiste vol 
pension, aan bos met 
mogelijkheid tot weide 
(zelf brengen & halen). 
Meer info 0476/307 982

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

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

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: be-
zettign, gyproc, betege-
len, parket, schilderen, 
afbraakwerk. Nederlands-
talig. Gratis prijsofferte. 
Referenties. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Te huur studio, Heislag-
sebaan 31A. Gelijkvloers 
met tuin, vrij. € 595 per 
maand. Tel. 0496/125 256
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Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.beVELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Welkom

We hebben je gemist!

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

TE HUUR

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

Lid B.I.V. - C.I.B.

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

€ 1.500 p/mnd

Bredabaan 338 Brasschaat-Centr.
Handelspand met woonst. Nieuwe 
ramen en deuren + dak- en muur-
isolatie. GLVL handelsruimte of 
praktijk, gr. keuk., terras, hof, wc, 
garage met servitude. 1e verd. 
living en keuken. 2e verd. 2 slpks 
m; ingem. kasten, badk. en wc. 
O n m i d d e l i j k  b e s c h i k b a a r 
(zonder overname). Bezichtigen al-
leen na afspraak. Zeer lage EPC: 128

ZO FLEXIBEL. 
ZO KRACHTIG. ZO SNEL.

#LifeBeyondOrdinary

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

WIJ ZIJN TERUG OPEN VANAF 12 MEI

Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

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

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

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. 0.687.426.924 

Argenta

blijft  dichtbij.

Ook vanop afstand.
Meer informatie vind je op: 

argenta.be/corona

#samentegencorona

BOXEN EN MAGAZIJNEN
ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.

Korte/lange termijn.
Boxen met toegang

9 - 23 u. - 7/7
WWW.HUUR1BOX.BE  

KRIJGSBAAN 51 MORTSEL

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

INFO: 0496/70.80.80

Uitverkoop: verzameling 
juwelen; goud, zilver, fan-
tasie, halssnoeren, arm-
banden, ringen, oorbellen. 
Willy Staeslei 40, Maria-
burg. Tel. 03/664 28 74



KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
0497-62 15 62

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken ea Tel 
0494 160 412

Gezocht ervaren zwem-
leraar om zwemles-
sen te geven aan huis. 
Verwarmd buitenbad te 
Kapellen. 3.5 jaar oud 
kindje. Tel 035017072 
of marcvermeulen75@
gmail.com

STOEL KAPOT of los 
gekomen ? Bij mij wor-
den uw houten stoelen en 
(tuin)meubels vakkundig 
hersteld 0496/390423 

1 oorbel nodig of kwijt? 
100 modellen in stock

Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77

Te  h u u r :  A u t o s t a a n -
plaats aan de golf-Mikse-
baan. Tel. 03/345 21 14

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

Geen events in Ruiterhal tot eind 2020. Alternatieve locatie in de pijplijn
Alle geplande events voor 2020 in de Ruiterhal zullen geannuleerd worden of verplaatst worden naar een andere locatie. Een snel en grondig 
herstel van de stabiliteitsproblemen is niet mogelijk waardoor een oplossing in de eigen gemeente wordt gezocht, maar dat vraagt enige tijd om 
de juiste procedures te doorlopen. Nog deze week werd door het college van burgemeester en schepenen beslist een extern begeleider aan te 
stellen die thuis is in die materie. Over de toekomst van de Ruiterhal zelf is nog geen beslissing genomen. Eind januari werden stabiliteitspro-
blemen vastgesteld in de gemeentelijke evenementenzaal Ruiterhal. Daarop nam de gemeente de beslissing in het kader van de veiligheid voor 
medewerkers, bezoekers en organisatoren de zaal onmiddellijk te sluiten. Ondertussen is duidelijk geworden – onder andere via verder stabili-
teitsonderzoek – dat een snel en grondig herstel niet mogelijk is. Daarom zullen alle events tot en met december 2020 in de zaal geannuleerd of 
verplaatst worden. EXTERNE PROFESSIONELE BEGELEIDING Al sinds de start van het dossier zijn door talrijke deskundigen en medewerkers 
van de gemeente allerhande pistes onderzocht om een oplossing te bieden binnen de eigen gemeente. Onlangs werd in dat kader door het col-
lege van schepenen ook een externe professionele projectmedewerker aangesteld die gespecialiseerd is in dergelijke problematiek, en daarnaast 
ook thuis is in de eventsector. Het bestuur en het cultuurcentrum willen een grondige oplossing uitwerken die jaren mee kan draaien. Alle aspecten 
zoals veiligheid, duurzaamheid, inrichting en comfort worden bekeken en aangepakt. We willen een degelijk resultaat neerzetten zowel voor me-
dewerkers, gebruikers én bezoekers. De externe consulent heeft als opdracht om een dossier voor te bereiden voor het plaatsen van een tijdelijke 
vaste tentconstructie met alle benodigde nuts- en comfortvoorzieningen. Wanneer dit dossier klaar is zal de gemeenteraad van Brasschaat beslis-
sen over de uitvoering ervan in het najaar. OPLOSSING VOOR GEDUPEERDEN Het besef is maar al te groot dat het gemis van de populaire 
Ruiterhal niet enkel het publiek en bezoeker treft, maar ook vele organisatoren van events. Daarom wil het cultuurcentrum de organisatoren mee 
op weg zetten in de zoektocht naar een eventuele alternatieve locatie. Ondertussen heeft het cultuurcentrum dan ook al goede contacten gelegd 
met vele locaties en zalen in de ruime regio die vlot meewerken in de begeleiding van de gedupeerde organisatoren. CONTACTCENTER  Met 
vragen rond een huidige reservatie of boekingen van de Ruiterhal kan contact opgenomen worden met het Cultuurcentrum op 03 650 03 40. 

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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www.gevelendakreinigen.be - T +32 497 43 09 09 - +32 475 23 68 86

Ontmossen van daken onder
hoge temperatuur en lage druk 

Contacteer ons voor 
vrijblijvende offerte.

Drukloos stomen 140° 
van eiken bijgebouwen

Reinigen gevels en hydrofoberen  
Vochtwerende en 

vuilafstotende behandeling

TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

10% op al uw aankopen
tot 30/6/2020

Voor jezelf Verjaardag Voor mijn liefste

Bestel online:
www.juwelier-yolande.be

voor de volledige opruiming van kelder tot zolder
van uw huis, appartement, villa, kantoorgebouw, ...

SNELLE AFHANDELING - CONTANTE BETALING!

SOPHIE GEEFT DE BESTE PRIJS

 0477 701 234

Brasschaats sportgala 
uitgesteld

Het Brasschaats sportgala is uit-
gesteld naar vrijdag 5 maart 2021! 
Het sportgala dat dit jaar groots 
ging aangepakt worden en in een 
totaal nieuw concept werd gegoten, 
wordt helaas verzet in coronatijden. 
De eerder nieuwe datum van 15 
mei kan ook niet aangehouden 
blijven, dus hebben we de knoop 
doorgehakt en stellen we dit uit tot 
volgend jaar. Op vrijdag 5 maart 
2021 maken we hiervoor graag 
met u een nieuwe afspraak! meer 
info sportdienst | T 03 650 29 30 | 
sport@brasschaat.be 
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soepen: Auberginesoep of Minestrone. (€3,5/0,5l of €7/1l)
Warme Gerechten:
- Cannelloni gevuld met gehakt en tomatensaus. (€12)
- Gentse waterzooi met zalm, garnaaltjes, wortel, prei, 
 selder en aardappeltjes. (€15)
- Risotto met witte asperges en groene aspergetips 
 met parmesan. (€15)
- Kippenrolletje gevuld met salie en mozzarella, 
 vergezeld van saliesaus, kerstomaatjes en 
 aardappeltjes uit de oven. (€15)
- Mexicaans rundsstoofpotje met paprika en 
 zoete aardappel. (€14)
Salades: 
- Caesar Salade. (€9)
- Salade met gerookte zalm, boontjes, broccoli, 
 kikkererwten, rucola en hummusdressing. (€13,5)
- Salade met mozzarella, gegrilde paprika, kerstomaatjes,
 granaatappel, couscous en paprikatapenade. (€12)

DE GERECHTJES KUNNEN LICHT AFWIJKEN VAN HET MENU, AANGE-
ZIEN VOOR ONS OOK NIET ALLES GEMAKKELIJK TE VERKRIJGEN IS.

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 12 mei t.e.m. Zaterdag 16 mei

Gratis levering voor ouderen in Brasschaat en Ekeren.

BEKIJK OOK ZEKER OP ONZE WEBSITE ONZE NIEUWE 
ZOMERSE TAARTJES EN IJSTAARTEN.

Vers roomijs en sorbet (€6/0,5l of €11/1l): vanille, stracciatella,
 mokka, chocolate, frambozensorbet en mangosorbet.

Kijk voor het volledige assortiment op 
www.patisseriecharlotte.be

Bestellen kan via de website, of op 03/645.05.12, 
of via mail info@patisseriecharlotte.be. Graag vermelden 

van telefoonnummer, naam en dag van afhaling/levering.

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

Zoals een zeilboot
langzaam achter de horizon verdwijnt,

zo hebben wij de laatste jaren,
stap voor stap,

afscheid van je moeten nemen.

Johan Steenbergen
Echtgenoot van

Anne Wyffels
Geboren te Wilrijk op 18 mei 1951

en overleden te Brasschaat op 24 maart 2020.

Ine Steenbergen en Bart Peeters                                                                                                                    
 Mau en Lexi

Tim Steenbergen

Philippe en Fabienne Bascourt-Germann

Alain Bascourt                                                                                                                                       
 Alexandrine – Angélique – Apolline

zijn kinderen en kleinkinderen.

Volgens de uitdrukkelijke wens van Johan,
hebben wij in intieme kring afscheid genomen.

Digitaal condoleren:
 www.condeleances.be/johansteenbergen

Quirijnen 03 650 15 15

Bredabaan 184, 2930 Brasschaat - 03 651 31 21 - www.larose-brasschaat.be - info@larose-brasschaat.be

Dameskleding

Avalanche • Ekle’ • Gigue • Pennyblack • Thelma & Louise • Xandres • Les Cordes • Silkroute

Aanpassing uurregeling om jullie op een veilige wijze te kunnen helpen
Opening: Winkel van maandag tot zaterdag doorlopend van 10 tot 18u (max 2 klanten tegelijk in winkel)

Dinsdag tot vrijdag vanaf 18u op afspraak in winkel
Thuislevering na afspraak: van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17u mogelijk

Voor contact: 03/6513121; 03/6531941; 0475/772659 of info@larose-brasschaat.be
Ik koop in Brasschaat

BRANDWEER ZONE RAND WERKT VOLGENS 
VERNIEUWD RETRIBUTIEREGLEMENT

De burgemeesters van 21 gemeenten in Noord-Antwerpen  – die samen Brandweer Zone Rand vormen - hebben 
voor de werking van de brandweer een vernieuwd retributiereglement goedgekeurd. Zo is voor iedereen duidelijk 
wanneer de brandweer gratis komt en voor welke interventies een factuur volgt. Het vernieuwde retributieregle-
ment geldt tot eind 2025. Je kan het volledige document raadplegen via de website van Brandweer Zone Rand.” 
Voor het verwijderen van een wespennest, eender waar die zich bevindt, rekent Brandweer Zone Rand vanaf 
nu een vaste kost van 40 euro aan. Het leegpompen van kelders of het weghalen van ingestorte schouwen of 
losgekomen dakgoten zijn betalende interventies als dat gevolgen blijken van slecht onderhoud. Wie beroep doet 
op de brandweer na stormschade zal een factuur ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan het wegzagen van omge-
vallen bomen of het leegpompen van een kelder na wateroverlast. In de meeste gevallen zijn mensen hiervoor 
verzekerd via hun brandverzekering en kunnen ze de kosten recupereren. meer info www.brandweerzonerand.be

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Duren t i j d le i  15  MtH

Op zoek naar huishulp 
op maandag, dinsdag en/
of donderdag namiddag: 
koken,inkopen,opruimen 
,opvang.Liefst franstalig. 
Bel 0478 350 763.

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

Patineren en schilderen 
van al uw kleine meube-
len. Bel 0496/456 802

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Te huur ondergrondse 
staanplaats Wuustwezel. 
0473/992 301

Te huur: gerenov. app. 
Bbn 445 2v. Centr. Br. 
grote living, 2 slpk, nwe 
gr. keuken, lift, bdk, bad/
douche, terras vl licht. 
Graag rustige pers. €850/
mnd. 0474/409 223 of 
03/651 31 89

Gevraagd:
VERKOOPSTER

voltijdse betrekking, 
ervaring gewenst.

Bakkerij Van Hunsel
03/645 04 47
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DE GEPLANDE OPENDEURDAG 
IS GEANNULEERD
Bekijk onze website voor alle informatie

ZOVEEL RUIMTE
OM TE GROEIEN!

MEER INFO VIA
www.collegeessen.be

In Brasschaat zijn de 
afgelopen periode veel 
laptops binnengebracht 
na een oproep door 
het gemeentebestuur. 
Die toestellen hebben 
alle 75 een onderhoud 
gekregen en werden 
klaargemaakt om een 
tweede leven te krijgen 
bij schoolkinderen die 
geen of beperkte toe-
gang hebben tot thuis-
onderwijs. Ondertussen 
heeft ook het OCMW 
geld vrijgemaakt en 
computers aangekocht. 
Deze laptops en tablets 
zijn op 22 april naar de 
Brasschaatse scholen 
overgebracht die deze 
op hun beurt aan de 

leerlingen bezorgden die er het meeste nood aan hebben. Alle toestellen werden meteen gebruiks-
klaar gemaakt door een vrijwilliger IDW, waarvoor veel dank! Na een bevraging bij de Brasschaatse 
scholen bleek er nood te zijn aan hulpmiddelen om voldoende toegang te krijgen tot de digitale 
lessen. De scholen bezorgden op hun beurt aan het gemeentebestuur een lijst met leerlingen die 
zeker een computer zouden kunnen gebruiken. Enkele scholen hebben de leerlingen zelf kunnen 
verderhelpen door een computer van de school zelf mee te geven. In de huidige situatie wordt nog 
maar eens duidelijk dat de Brasschatenaren hun warm hart maar al te graag tonen. Want vrijwel 
meteen na de oproep via Facebook en in de Parkbode om oude laptops binnen te brengen, kwa-
men oude tablets en laptops binnen op het gemeentehuis. En dankzij een samenwerking tussen 
schepen van Onderwijs Inez Ven en schepen van Sociale zaken en armoede Karina Hans werden 
nog eens 40 laptops aangekocht voor kansarme kinderen. Er volgde nog een tweede oproep rich-
ting Brasschaatse ondernemers en bedrijven om oude laptops binnen te brengen. En ook vanuit 
die hoek kwam gehoor. Eind deze week mogen we nog ongeveer 20 gebruiksklare laptops ontvan-
gen van een ondernemer uit Brasschaat. Ondertussen ondersteunen ICT-medewerkers van onze 
basisscholen de kinderen met problemen bij het opstarten. Uiteraard blijven we nog aanvragen 
binnenkrijgen van scholen en blijvenwe dus nog op zoek naar laptops. Brasschaat wil iedereen van 
harte bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen en op deze manier voor kinderen die in Bras-
schaat naar school gaan echt een verschil hebben gemaakt. Ons doel is en blijft om alle leerlingen 
zo goed mogelijk onderwijs te kunnen aanbieden, hierbij hebben ze in deze tijden een computer 
nodig. Ook de leerkrachten doen hun uiterste best om les te geven via digitale weg, dus ook zij 
verdienen nog een extra hart onder de riem en zouden we willen bedanken voor hun inzet!

75 LAPTOPS VERZAMELD,
KLAARGEMAAKT EN UITGEDEELD

Ik zoek werk, schilderen 
& tuinwerk. 0487/856 864

Te huur: Gerenov. app., 
Bredabn 209 Centr. Br., 
3°V, nieuwe kkn + bdkr met 
inloopd., 2 slpk, lift, living, 
€700/mnd. 03/652 17 12

Te  h u u r :  G e r e n o v. 
app., Bredabn 209 Cen-
tr. Br., 4°V, nieuwe kkn 
+ bdkr met inloopd., 1 
slpk, lift, living, terras, 
€685/mnd. 03/652 17 12

Tuinwerk, schilderen, be-
zetten. 0487/566 652

Werk gezocht; thuishulp 
kantoor zieken- of bejaar-
denhulp. 0484/128 450

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

Goud terug goedkoop, 
maar niet voor lang 

meer. Bevoorraad u nu! 
Augustijnslei 10 over post

Te huur: Brass. Lage 
Kaart - glv. app., tuin, 
garage. Tel. 0497/172 108

Man zoekt alle werk: 
tuin, afwas, schilderen, 
poetsten. 0466/ 336 364

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

Alle uurwerkbanden
alle maten

alle kleuren
Paul v. d. Auwera

0497 62 15 62 

TE KOOP

GSM: 0475/59.59.41
www.immocorbati.be

De Vis 82: Goed gele-
gen mooi afgewerkte HOB 
bestaande uit: woonkamer 
67m², open keuken 4slpk,-
badkamer,ruim terras,  ga-
rage en grote tuin! Vg, Gdv, 
Wg, Gvkr    € 435.000 

Woning 2930 
Brasschaat

(EPC: 196 kWh/m²jaar)
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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

Bedankt klanten!
Jullie zijn geweldig!
Wij verwachten jullie snel!
En anders mail of telefoneer!
We helpen je graag !
Met nog meer liefde en plezier!
Onze winkel is er klaar voor!
Mijn team is in supervorm!

Bredabaan 180 • Brasschaat • 03 651 49 71 •  lingeriean@gmail.com  

like us on

Bezoek onze nieuwe WEBSHOP lingeriean.be

Lingerie

Ondergoed, ook voor hem!

Badmode

Nachtlingerie

Borstprothese

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 

w w w . H E R F I L . b e

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

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

tuinaannemer

Snoeien van bomen - hakselen - klieven van hout
Klepelmaaien van hoog gras en bloemenweide

Werken Voshollei gestart op 27 april.
De rioleringswerken in de Voshollei zijn gestart op maandag 27 april.
Regenwater wordt hier van afvalwater gescheiden, nutsleidingen 

-
gelegd. Deze werken geven enige tijd hinder voor de bewoners en 
de scholen in de buurt. De werken zijn ingedeeld in drie fases. Voor 
de verschillende fases zijn de nodige omleidingen voorzien.
Alle info vind je op https://www.brasschaat.be/werken-voshollei

Investeer €25.000 in ge-
grade gouden munten 
kwaliteit ms70 met ge-
garandeerde jaarlijkse 
meerwaarde vanaf 1,75% 
tot 3%, looptijd 5 jaar. Voor 
info 0494/618 612 of mail 
naar marc@verzekerdin-
vesteren.be

Tuinwerken Kanora:
aanleg, renovatie, 

onderhoud van tuinen, 
snoeiwerken, ontmossen 
gazon. Vrijblijvende prijs-

ronny.kanora@telenet.be

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

Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466

Shop in shop 
achteraan in de winkel. 

Steeds interessante 
koopjes

03/652 17 77

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

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen v. zolder, 
enz. 03/663 65 70

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

Bezetten, tegelen, af-
braak, schild., tuinwerk, 
betonneren. 0483/720 562

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, verwij-
deren van coniferen en 
laurier. Tel. 0498/714 812

Dak herstel./vernieu-
wen,  ka rwe ien ,  i so -
la t i e .  0489 /717  125 

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

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

Tuinonderhoud, gazon 
herstellen, btw aanw. Tel. 
0465/993 577
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JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Problemen met je buur?

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

niet over praten?

GRATIS

Al aan burenbemiddeling gedacht?

Meer weten?

T 03 650 02 00

Slagerij De Deken
Ben jij onze 

enthousiaste poetshulp 
die orde en netheid belangrijk vindt?!

Soliciteer dan nu bij Slagerij De Deken Te Brasschaat  

tel 0477/469 972 
Het team ontvangt je met open armen. Flexi-job welkom

Sedert 12 maart moesten de deuren van onze dienstencentra 
sluiten voor het publiek.  We werken nu al meer dan 8 weken 
achter gesloten deuren en zonder onze trouwe bezoekers re-
gelmatig te zien.
Ons werk ziet er dus helemaal anders uit. We proberen con-
tact te houden via de telefoon en helpen waar we kunnen. Door 
boodschappen te coördineren, door telefonische informatie te 
geven, te luisteren naar wat jullie bezig houdt.
We peilen, in opdracht van de gemeente,  bij de oudere bevol-
king naar hun welzijn. Veel mensen krijgen hulp van familie en 
buren, anderen hebben nood aan contact om over hun angst te 
praten of praktische vragen te stellen.
Als dienstencentra hebben we een heleboel diensten die inge-
schakeld kunnen worden indien er nood aan is.
Beb je nood aan  praktische hulp of wil je gewoon met iemand 
praten dan mag je steeds contact met ons opnemen!
Antverpia (Mariaburg, Vriesdonk, Kaart) 03 660 58 00
Vesalius (centrum, Driehoek, Kaart) 03 650 25 72
Maria-ter-Heidehove (Bethanie en Maria-ter-Heide) 03 663 77 07
Wij missen iedereen in onze dienstencentra maar blijven be-
schikbaar, ook al ben je nog nooit bij ons geweest!

DIENSTENCENTRA
NOG ZEKER

TOT 8 JUNI GESLOTEN

Grote Brasschaatse 
events zoals Dorpsdag 

worden geannuleerd
Om verdere verspreiding of 
een nieuwe piek in corona-
besmettingen te vermijden 
zijn grote bijeenkomsten 
nog niet voor binnenkort. Zo 
heeft het college pas beslist 
de wijkconcerten, 11-daag-
se, 11-juliviering én de 
Brasschaatse Dorpsdag te 
annuleren uit veiligheids- en 
gezondheidsoverwegingen.
Het wordt duidelijk dat 
er een gunstige evolutie 
merkbaar is in de corona-
crisis. In de komende we-
ken en maanden is voor-
zichtigheid nog steeds 
een gezonde reflex. Grote 
bijeenkomsten zijn dan 
ook zeker geen evidentie. 
Daarom heeft het Bras-
schaatse gemeentebestuur 
de beslissing genomen om 
enkele grote evenementen 
dat het zelf organiseert in 
de komende maanden en 
weken te annuleren. Zo 
ook de Dorpsdag die jaar-
lijkse duizenden bezoekers 
telt, de populaire 11-julivie-
ring, de 11-daagse én alle 
wijkconcerten deze zomer.
Zoektocht naar alternatieven
De beslissing neemt het 
bestuur ruim op voorhand 
om alle betrokkenen niet 
te lang in onzekerheid te 
laten. Wel worden er nog 
alternatieven gezocht in 
samenwerking met hande-
laars en verenigingen en de 
dienst toerisme om er een 
leuke zomer in eigen dorp 
van te maken. Later volgt 
daarover meer nieuws, wan-
neer er ook meer duidelijk-
heid is over de maatrege-
len in de komende periode.

Ik zoek (part.) laagb. of 
HOB Centr. Brassch. in-
stapklaar. 0472/438 097.

Te koop: 2pers. bed; nieuw 
+ matras/lattenbodem pr. 
€100. T. 0479/ 381 137

Goud terug goedkoop, 
maar niet voor lang 

meer. Bevoorraad u nu! 
Augustijnslei 10 over post

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Op maat maken van 
alle uurwerkbanden

0497 62 15 62 

Aankoop antiek beelden, 
lusters, klokken, zilver-
werk, 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

Te huur: Brass. Lage 
Kaart - glv. app., tuin, 
garage. Tel. 0497/172 108

Man zoekt alle werk: tuin, 
afwas, schilderen, poet-
sen. 0466/ 336 364

Man van 70 zoekt lieve 
dame die nog graag wan-

doet. Tel. 0491/316 439

Te huur app. 2v. Maria-
burg, kl. zonnig app. v. 1 
pers. 0472/374 828

Gezelschapsdame, be-
jaardenhulp met ref. 
en ervaring - bied hulp 
aan  7 op 7, 24/24. Eigen 
vervoer zone 03. Tel. 
0477/286 439

LP’s 45t, ik koop uw collec-
ties jazz, pop, ect. Ook cd’s, 
strips, boeken, pick-ups. 
Beste prijs. 0475/376 496

Te huur: app 2v, Meeslaan 
15, 2 slk, nwe keuken, 
staanpl in gar, €680+20, 
geen huisdieren. Tel 03 
651 42 13 

Investeer €25.000 in 
gegrade gouden mun-
ten kwaliteit ms70 met 
gegarandeerde jaarlijk-
se meerwaarde vanaf 
175% tot 3%, looptijd 5 
jaar. Voor info 0494/618 
612 of mail naar marc@
verzerdinvesteren.be

Uitverkoop: Verzameling 
kunstboeken; schilder, 
beeldhouw, bouwkunst. 
Willy Staeslei 40, Maria-
burg. Tel. 03/664 28 74

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

Te  koop  gevraagd: 
Postzegelverzamel in-
gen/munten/strips/alles 
van kuifje, hoogste prijs 
en contante betal ing. 
Tel. 0475/622 978
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Grote en 

kleine rassen!

Liefdevol nemen wij afscheid van

Edmond De Loose
‘Monneke’ van Boskapellei 10

weduwnaar van Marcella De Jonghe
levenspartner van Yvonne Bril

Geboren te Hamme op 12 juli 1937
en zachtjes ingeslapen

te Brasschaat op 2 mei 2020.

Gezien de huidige coronamaatregelen
wordt er in intieme kring afscheid genomen.

Rouwadres: Edmond De Loose
p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg

Kapelsesteenweg 639 - 2180 Ekeren-Mariaburg.

O P N I E U W  T O T  U W  D I E N S T

in   rasschaatb

Van de Wiellei 33 • 2930 Brasschaat
ma-di-woe: 9u-12u en van 13u30 tot 18u

donderdag tot 19u30 u • vr 9u-13u - za: op afspraak 
03-651 41 78 • www.klik-graphics.be

Biometrisch • EU-norm 2020 
Identiteitskaart • Reispas 
KIDS-id • ICAO-quality 
Nederland • USA • India 
e-ID-ready

1,5 METER
HANDGEL 
MONDMASKER

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

BEUKENHAAG, CONIFEREN/LAURIERHAGEN,
HORTENSIA’S, SIERGRASSEN,

VASTE PLANTEN E.A. TUINPLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

vzw Noah Brasschaat zoekt pleegouders 
voor honden in nood

Sinds 2019 biedt vzw Noah Brasschaat extra hulp aan huisdieren en hun baasjes om zoveel mogelijk 
huisdieren mee te verzorgen, tijdelijk op te vangen en een nieuwe goede thuis voor hen te vinden 
wanneer de nood er is. Omdat zeer regelmatig honden deze hulp nodig hebben zijn we op zoek 
naar pleegouders en pleeggezinnen uit Kapellen, Brecht, Kalmthout, Brasschaat of Wuustwezel. 
Er zijn honden die een nieuwe thuis nodig hebben omwille van het overlijden van hun baasje, mis-
handeling, familiale problemen, … maar er zijn ook honden die tijdelijk een thuis zoeken omwille van 
een ziek baasje. Door deze dieren op te vangen in huiselijke kring voorkomen we asielopnames en 
dragen we bij tot een goed leven voor elk huisdier. De pleegouders-en gezinnen zijn een belangrijke 
schakel in dit verhaal. Meer informatie bezorgen we graag via onze website www.noahbrasschaat.
be of via een persoonlijke kennismaking. 

Investeer €25.000 in ge-
grade gouden munten 
kwaliteit ms70 met ge-
garandeerde jaarlijkse 
meerwaarde vanaf 1,75% 
tot 3%, looptijd 5 jaar. Voor 
info 0494/618 612 of mail 
naar marc@verzekerdin-
vesteren.be 

Postzegels en post-
kaarten te koop 
gevraagd,verzamelingen 
of restanten. Voor info 
0485 665 076

Moto te koop gevraagd 
(D i rk)  0496/533 827

U i t v e r k o o p :  v e r z a -
meling horloges, klok-
jes, Sabena horloges, 
Jaeger-Lecoutre klokje. 
Willy Staeslei 40, Maria-
burg. Tel. 03/664 28 74

Vrachttaxi: hulp bij ver-
huizen, meubeltransport, 
levering vanuit bouw-
markt, afhaling bouwafval. 
0493/357 614

Gevraagd:  A l le  wa-
gens, jong/oud, onge-
acht welke staat (schade, 
...) Erkend autobedrijf! 
Tel. 0476/749 178



parkbodeactueel CORONA-EDITIE

Wat verandert er op 11 mei?

Wat er ook verandert de komende weken, pas 
de vijf basisreflexen nauwgezet altijd toe. 
We sommen ze eerst nog even voor je op:

Ben jij handig met de naaimachine? 
Spring mee op de kar en maak zoveel 
mogelijk herbruikbare mondmaskers. 
Hoe je dat doet, wordt duidelijk uitgelegd 
in de handleiding die je kan downloaden 
op maakjemondmasker.be. 

Doneer stoff en en linten
Geen naaitalent? Naast mondmaskers 
kunnen ook stoff en en linten gedoneerd 
worden. Zowel het materiaal als zelfge-
maakte mondmaskers breng je binnen in 
het gemeentehuis (Verhoevenlei 11) of in 
één van de lokale dienstencentra en dit 
tijdens de normale openingsuren.

Sinds 4 mei kunnen personen die met het 
openbaar vervoer naar hun werk moeten 
als eerste een masker komen halen in het 
gemeentehuis. De maskers kunnen niet 
opgestuurd worden.
Vanaf 18 mei mogen andere burgers die 
nog niet in het bezit zijn van een masker 
er eentje komen halen. Dit alles zolang de 
voorraad strekt uiteraard! 
Hou onze kanalen goed in de gaten voor 
verdere info rond voorraad en voorrang 
van de mondmaskers. Alvast heel erg 
bedankt voor je inzet!

Brasschaat doet mee 
aan de nationale naaiactie

Om het coronavirus mee te helpen 
bestrijden, stapt de gemeente mee in 

in de organisatie van één van de groot-
ste Belgische mondmaskeracties ooit.

Samen maken we 
mondmaskers 
voor iedereen. 

Ik bescherm jou, 
jij beschermt mij.

Blijf thuis als je ziek bent.

Ben je op een openbare plaats (bv. op de bus)? Bedek neus 
en mond met een mondmasker of een alternatief (bv. sjaal).

Kom zo weinig mogelijk samen met anderen.
Hou contact via telefoon, chat of mail.

Hou 1,5 meter afstand van andere personen.

Was vaak je handen

nieuwe maatregelen
vanaf 11 mei
Ongeacht grootte of type, mogen alle winkels 
opnieuw openen onder strenge voorwaarden. 
De nieuwe regeling geldt niet voor 
contactberoepen (bv. kappers).

Dit is uiteraard steeds onder voorbehoud van de 
evolutie van de pandemie.

Samen gaan we veilig vooruit.
www.brasschaat.be/coronavirus

www.ikkoopinbrasschaat.be

Verwen jezelf in deze Coronatijden en 
steun meteen onze lokale handelaars. 

Koop in Brasschaat, vanuit je kot én 
binnenkort terug in de winkel! 

Ontdek het aanbod van jouw 
favoriete winkel of restaurant op:

Ik koop in Brasschaat!

Zorg voor jezelf en 
je emoties

Wordt het soms allemaal wat veel? 
Mis je je vrienden? Heb je nood aan een 

babbel? Weet dat er verschillende 
instanties zijn die je helpen. 

Je moet thuisblijven, de muren komen op je af en 
je verveelt je. Dat is normaal: je leven staat op z’n 
kop. 

Zorg daarom voor routine in je dag en hou een 
gezonde levensstijl aan:
» Sta op en ga slapen op regelmatige uren.
» Plan je dag en je week. Hou je aan je

opgesteld schema. 
» Voorzie gezonde, evenwichtige maaltijden. 
» Maak tijd voor lichaamsbeweging.
» Plan telefoongesprekken met je familie en 

vrienden in.

Heb je nood aan een luisterend oor? Neem telefonisch of 
via chat contact op met deze organisaties:

» Tele-onthaal (algemeen): T 106 of Chat tele-onthaal.be
» Awel (kinderen/jongeren): T 102 of Chat awel.be
» CAW (algemeen): T 0800 13 500 of Chat caw.be/chat
» JAC (jongeren): T 03 232 27 28 of Chat caw.be/jac
» 1712 (vragen over geweld): T 1712 of Chat 1712.be/chat
» CLB (kinderen en jongeren): Chat clbchat.be
» Nupraatikerover (vragen over kindermishandeling):

Chat nupraatikerover.be
» Telebloc (studenten): Chat teleblok.be

Een zomer zonder 
grote evenementen

Door het te grote risico op besmet-
ting last het gemeentebestuur 
al zijn grote evenementen deze 
zomer af. Park triatlon, 11-daagse 
en 11 juliviering, concerten in de 
wijk, Dorpsdag en N8 van Bras-

schaat vinden in 2020 al zeker 
niet plaats. 
Het gemeentebestuur werkt wel 
aan een programma met aange-
paste activiteiten om er toch nog 
een leuke zomer in eigen dorp van 
te maken. Later daarover meer.

Over onder meer TDBT (The Day 
Before Tomorrow) of Klassiek 
in ‘t Park is nog geen defi nitieve 
beslissing genomen, al lijkt de 
kans klein dat ze plaatsvinden.
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U zoekt...

Sint-Michielscollege
lagere school

In uitdagende tijden
trekken wij voluit de digitale kaart
met o.a. videolessen.

BIJ ONS TELT ELK TALENT

• gedegen onderwijs

• een uitgewerkte zorgondersteuning

• voltijds onderwijs voor
 hoogbegaafde kinderen

• een gedreven team

• een open, groene omgeving

• bijzondere sportfaciliteiten

• een gezonde discipline

Een school die samen met u de

talenten van uw kind ontwikkelt?

Bekijk de virtuele rondleiding en schrijf 

uw kind online in.

Wij nemen met u contact op!

Online inschrijven

Kapelsesteenweg 74 - 2930 Brasschaat - 03/640.30.34 - directie@smcbls.be - www.smcbls.be

Goudsmid - Juwelier

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 - Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Alles gesloten en Geen 
MOEDERDAG kunnen

vieren op 10 mei?   
Daarom vieren 

wij moeder vanaf 
maandag 11 mei

Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

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

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Als kind hield ik me al bezig met iedereen mooi te maken en 
te verzorgen en dat doe ik nog steeds graag! Ik ben sinds 2007 
allround kapster, na 13 jaar beroepsactief te zijn in het vak start 
ik mijn eigen onderneming als Salon Luxx in Brasschaat.
met jarenlange ervaring in het vak weet Salon Luxx van aan-
pakken. We doen er bovendien alles aan om op de hoogte 
te blijven van de nieuwste technieken en trends. Enkel op die 
manier kunnen we onze klanten de beste service garanderen. 
Onze missie Jou met een glimlach de kapperszaak zien verlaten, 

mule voor een perfect resultaat. We geloven dat iedereen een 
prachtige look verdient, dus hanteren we eerlijke prijzen.
Ook de kwaliteit van de gebruikte producten staat bij ons cen-
traal. Daarom kiest ‘Salon Luxx’ enkel voor het beste van het merk 
KEUNE, Opgericht in 1922 door Jan Keune (één van de grond-
leggers van de permanentbehandeling).Keune is uitgegroeid 
tot een multinational, gespecialiseerd in hoogwaardige profes-
sionele haarcosmetica voor de kappersbranche. Een gamma 
met uitgebreide zorg samengesteld en optimaal rekening hou-
dend met je haarstructuur. Zo kunnen we je op het beste manier 
advies geven om ook thuis je kapsel mooi verzorgd te houden. 
U kunt bij ons terecht voor diverse behandelingen, zoals olaplex 
, botox keratine verzorging, epileren met draad en verlengen of 
volume van het haar met extensions. Een warme begroeting, 
brede expertise en het gebruik van kwaliteitsvolle producten lig-
gen aan de basis van de uitstekende service. 
Kwaliteit, vakkundigheid en eerlijkheid staat voor mij bovenaan. 
Wie echt wil ontspannen, kan genieten van deugddoende 
hoofdmassage.
Kom gerust kennis maken met de gezellige en warme sfeer bij 
‘SALON LUXX’. Verwen jezelf met een leuke look bij een lekker 

Sibel Esen

KAPELSESTEENWEG 310 • 2930 BRASSCHAAT
03 225 11 13 • info@salonluxx.be

Openingsuren: Maandag - Zondag gesloten
Dinsdag 09:00 - 18:00 • Woensdag 09:00 - 20:00

Donderdag 09:00 - 18:00 • Vrijdag 09:00 - 18:00 • Zaterdag 08:00 -16:00

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
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P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Geen 10% maar 

20%
op alle gouden juwelen in stock

maandag 11 mei open
Goudsmid - Juwelier

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

KIRSTEN THUY 
STRIJDT VOOR HET 
LINTJE VAN MISS 

TATTOO 2021
Januari 2021 is de maand waarin 
de verkiezing miss en mister tattoo 
op het programma staat. Een ver-
kiezing met als eerste indruk een 
ruiger kantje, maar niets blijkt min-
der waar.
Kirsten (28), verpleegster en wo-
nende in Brasschaat strijdt voor het 
lintje. 
“Op mijn 15 had ik mijn eerste tat-
too, ondertussen ben ik de tel kwijt. 
Elke tattoo op zich heeft een bete-
kenis. De liefde voor mijn grootou-
ders, mijn karakter, mijn job, alles 
kan je terugvinden. Tegenwoordig 
zijn tattoos al meer geaccepteerd 
in de maatschappij. Ik ben blij dat 
ze op mijn werk, wat als verpleeg-
kundige niet vanzelfsprekend is, dit 
goed aanvaard hebben. Toch blijf ik 
ervan versteld staan wat ze tegen-
woordig allemaal kunnen plaatsen, 
echte kunst! “Aldus Kirsten.
Indien je haar avontuur wilt volgen 
kan je terecht op de Facebook-pa-
gina: candidate 15 Kirsten Thuy – 
miss tattoo Belgium. Wie haar naar 
winst wil stemmen, kan MTB15 
sms’en naar 6659 (€ 1,5/bericht). Foto: Kris Saelen

Te huur

Alle dakwerken, Axie 

Ik zoek werk 

Voor een klus groot of 
klein 

Verkoop- of verhuurklaar 
zetten.

Ophalen van 
trische toestellen en oude 

Alle renovatiewerken, 

O n t r u i m i n g e n  v a n 
h u i s -

Schilder/behangwerken 



steunt startende handelaars

BIELEBALE VZW WORDT MEE INGEZET 
ALS SCHAKELZORGCENTRUM

Bielebale vzw, een organisatie in Brasschaat met groeps- en gezinsverblijven voor mensen met 
of zonder zorgnood, wordt mee ingezet als schakelzorgcentrum voor de regio Noord Antwerpen. 
Bielebale vzw maakt in normale omstandigheden droomvakanties waar voor mensen met en 
zonder zorgnood, met en zonder beperking en doet dit vanuit haar aangepaste locatie in het 
mooie park van Brasschaat. Maar door de coronacrisis kan Bielebale vzw nu ook iets betekenen 
in uitzonderlijke omstandigheden, voornamelijk voor mensen vanuit de omgeving. Net door de 
vele aanpassingen die de organisatie heeft doorgevoerd op gebied van toegankelijkheid, kan ze 
meteen doorgaan als schakelzorgcentrum. De gemeente Brasschaat en AZ Klina hebben over 
hun keuze geen seconde getwijfeld. De ligging van Bielebale is ideaal, in het park en dicht bij 
AZ Klina zodat patiëntenvervoer en bevoorrading gemakkelijk kan gebeuren. De slaapkamers 
in de groepsgebouwen zullen, indien nodig, gebruikt worden voor patiënten die herstellende 
zijn van Covid 19 en dus niet meer besmettelijk zijn. Elk van deze slaapkamers heeft een eigen 
badkamer en een mooi zicht op het groen. Verder is er een grote eetruimte met prachtig zicht 
op de vijver van het park en kunnen de mensen die hier zullen verblijven in de afgebakende 
tuin een frisse neus ophalen. De polyvalente ruimtes kunnen dienst doen als opslagplaats, 
verpleegpost, … en de aanwezigheid van verschillende hoog-laag bedden en een extra zorg-
badkamer zijn pluspunten voor het verplegend personeel. Ons 100% inzetten, net zoals alle 
zorgverleners dat nu doen. Tine Boiy, directie Bielebale vzw: “Elke dag zetten wij ons 100% in 
om een onbezorgde vakantie aan te bieden aan al onze nationale en internationale gasten. De 
overnachtingscijfers van 2019 bevestigen onze inzet, 17.805 overnachtingen bij groepsverblijf 
Bielebale en 2.843 bij de vakantiehuisjes Casa Ametza. We zijn blij dat we nu ook iets kunnen 
betekenen voor de mensen vanuit onze eigen regio. We hopen op deze manier een lichtpunt 
te kunnen zijn in deze uitzonderlijke tijd, iets dat we telkens weer als doel voor ogen stellen.
De vakantiewoningen van Casa Ametza, die naast de groepsverblijven liggen, zullen gebruikt 
worden door de dokters en het verplegend personeel. Deze huisjes geven hen de mogelijkheid 
om tijdens een pauze ook écht even tot rust te komen en dit in een huiselijke sfeer. Ze kunnen, 
indien gewenst, samen met hun familie in de huisjes verblijven. Voorzitter Dirk de Kort bena-
drukt: “We zijn heel blij dat Bielebale in deze uitzonderlijke periode als schakelzorgcentrum kan 
fungeren. De keuze naar toegankelijkheid en inclusiviteit die wij destijds als bestuur hebben 
gemaakt, werpt nu duidelijk zijn vruchten af. Alle mensen in de zorg verdienen, nu meer dan 
ooit, aandacht en ons respect. Opgeven staat niet in hun woordenboek en ze halen het beste 
in zichzelf naar boven. Wij zullen hen dus op alle vlakken zo goed mogelijk mee ondersteunen”
Bielebale vzw in een notendop
• Jeugdverblijven Bielebale: drie toegankelijke groepsverblijven met een capaciteit voor 131 
personen
www.bielebale.be
• Casa Ametza: 6 toegankelijke vakantiehuisjes voor 4 tot 6 personen, in totaal voor 28 va-
kantiegangers
www.casa-ametza.be
• Casa Callenta: een warm (t)huis voor en door kankerpatiënten en hun mantelzorgers
www.casacallenta.be
Voor meer info: Tine Boiy, directie: 03 653 52 74

Meer politietoezicht voor verlaten plekken en gebouwen
De coronacrisis heeft de politie en de andere veiligheidsdiensten verplicht 
om op korte termijn een heel andere werking te doen. Niels de Kort be-
dankte namens de gehele gemeenteraad alle veiligheidsdiensten en vroeg 
extra politiecontroles bij verlaten plekken en gebouwen (scholen, bedrijven 
en tweede verblijven). Dank ging uit naar alle veiligheidsdiensten: politie, 
brandweer, civiele bescherming, gemeenschaspwachters maar ook bv naar 
de boswachters van ANB die nu meer dan ooit in het weekend patrouilleren 
in de natuurdomeinen. Er zijn inbrekers die van de situatie gebruik maken 
om IT materiaal te ontvreemden in schoolgebouwen. In andere gemeenten 
zijn hier al meldingen van gebeurd. Brasschaat heeft ook heel wat wonin-
gen die als tweede verblijf worden bewoond. Door de coronacrisis kunnen 
de eigenaars deze woningen momenteel niet bewonen. De korpschef 
antwoordde dat er meer controles zullen zijn bij de schoolgebouwen. Het 
bedrijventerrein Campus Coppens wordt al langer extra bewaakt. Wat betreft 
de tweede verblijven wilde de korpschef geen belofte maken. Burgers die 
een tweede verblijf hebben, kunnen het vakantietoezicht wel individueel 
aanvragen bij de politie maar er komt geen algemene controle.

U komt terecht in een jong en dynamisch team. Wij bieden u een aangepast loon naar ervaring 
en conform de markt, een vast contract en doorgroeimogelijkheden. 

Interesse? 
Gelieve contact op te nemen met Seppe Van Mol, 0472 69 16 84 

Loenhout • Brasschaat

PLOEGBAAS
 
 • Ervaring bouw
 • Leidinggevend
 • Teamspeler

METSERS
 
 • Ervaring bouw
 • Teamspeler
 • Gemotiveerd

Metsers-
ploegen

zijn
welkom
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Ook zin om 
terug vooruit 

te kijken?
Contacteer ons om een 

bezichtiging en/of schatting 

in te plannen!

Vanaf 11 mei vliegen 
wij er terug in!

03/225.50.00
info@goetstouwers.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Na 7 weken lockdown en een gefaseerde exitstrategie, krabben veel KMO’s en onderne-
mers zich in de haren. Wat en hoe gaan ze communiceren post-corona? Welk mediaplan 
is er haalbaar voor de rest van 2020? Alles-onder-één-dak communicatiebureau Me-
dia-Architect uit Antwerpen zorgt voor een nuttige en concrete invulling van die vragen. 
Meedenken met de klant is vandaag nog belangrijker dan voorheen. Dat merkt 
ook zaakvoerder Nickolas Delanghe: “Tijdens de lockdown gingen wij volop voor  
#scherpblijvenscherperterugkomen. De afgelopen periode hebben we onze klanten 
dan ook aangeraden om in deze ‘platte’ commerciële situatie hun tijd op een andere 
relevante manier in te vullen. Bij de vragen die ze in dat proces hadden, zorgden wij 
voor begeleiding. Door alle info en mogelijkheden te bundelen op een handige over-
zichtspagina, gaven we de KMO een concrete manier van werken.”
Belang bedrijfsverhaal
Met succes, want Nickolas zag heel wat vragen binnenkomen van klanten enerzijds 
en prospecten anderzijds. “Klanten willen vooral weten op welke mediakanalen er 
nu advertenties moeten lopen en met welke 
boodschap. Prospecten denken eerder na over 
een opfrissing van hun huisstijl, de opstart van 
een (ver)nieuw(d)e website of het boosten van 
de employer branding. Zeker nu de team spirit 
door het vele telewerken wat naar de achter-
grond is verdwenen, is het bedrijfsverhaal uit-
dragen belangrijk geworden.”
Het team had de afgelopen weken de (ont-
smette) handen vol met digitale meetings. Ach-
ter de schermen werd hard gewerkt aan pas-
sende strategieën en dito digitale plannen van 
aanpak. Nickolas: “Op die manier winnen die 
bedrijven écht veel tijd. Het belangrijkste doel? 
Ervoor zorgen dat de klanten van onze klan-
ten verbonden blijven met het merk, product of 
dienst zodat ze - zodra het mag - terug volop 
consumeren. Zowel fysiek als digitaal.”

Media-Architect denkt ook aan zijn klanten bui-
ten de lijntjes van zo’n communicatieplan. Zo 
installeerde het bureau de afgelopen weken bij 
elke klant een heuse ‘desinfect wall’ met plaats 
voor handgel, een positieve boodschap en vol-
ledig in de huisstijl van de klanten.

Benieuwd wat je voor je zaak kan doen?
Alle info vind je op https://media-architect.be/scherpblijven/ 

POST CORONA 
BEDRIJFSCOMMUNICATIE 

ZOALS HET MOET
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Bethaniëlei 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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

TAALCURSUSSEN - DAKHUUS – SCHRIJF NU AL IN 
EN GENIET VAN EEN SUPER-KORTING!

De afgelopen weken volgden de veranderingen in ons dagelijkse leven elkaar zeer snel op. Maar er is ook 
een positieve noot ! Het Dakhuus laat je nu al kennismaken met zijn gloednieuwe aanbod Taalcursussen. De 
nieuwe Talenfolder is nu reeds online te bekijken op www.dakhuus.org Als super-korting krijg je uiterlijk tot 
20/05/20 : 15 euro* vroegkorting  voor een taalcursus die start na 01/09/20. (*voorwaarden zie onze website)  
Na de zomervakantie worden er immers weer meer dan 70 groepen opgestart. Er staan klassieke talen op 
het programma zoals Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans, maar ook talen zoals Kroatisch, Portugees, 
Pools, Russisch en zelfs Japans, Grieks en  Arabisch. De unieke, niet-schoolse aanpak van het Dakhuus 
met veel praktijk en zonder examens kan jaarlijks veel cursisten bekoren. Schrijf al snel in ! Graag meer info? 
Neem een kijkje op www.dakhuus.org,  bel naar 03/633 1 696 (woe 17-18.30u) of mail naar info@dakhuus.
org. Zorg in deze tijden goed voor jezelf en je naasten en hopelijk zien we je snel weer!

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN
OOK VOOR UW

OLDTIMER

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60
koop lokaal • adverteer lokaal !

Ons kantoor is vanaf maandag weer 
geopend, maar vragen wel uw aan-
dacht voor enkele kleine maatregelen 
ten bate van uw en onze gezondheid:

Er mag slechts 1 klant
tegelijkertijd in ons kantoor 
aanwezig zijn.
Is er al iemand binnen, wacht dan 
even in het portaal.
Houd voldoende afstand tot
eventueel andere wachtenden.

Houd de rechterkant aan bij
het binnen- en buiten gaan,
alleen zo is de maximale
afstand gegarandeerd.

Profes. elektr. werk, alle 
projecten. 0465/993 577

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure 
1 pers. €47, 2 pers. €80 
a. huis met voetmassa-
ge, evt. vernis. Ingegr. 
nagels, eksterogen, lak, 
kalknagels. Manicure € 
25. 40 j. Ervaring, enkel op 
afspraak, evt. weekend. 
0496/908 029, Eva Strijbos

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 0477/499 446
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

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!

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

  Waterdicht maken van kelders, waterputten,
  beerputten en gevels, ook in kleur
  Renovatiewerken
  Karweiwerken
  Rioleringswerken
  Platte daken,...

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

03/652 07 79     I     0497/71 19 79

AUTISME IN CRISISTIJD: VLOEK 
OF ZEGEN?

2 april was het Wereldautismedag: een dag waarop zorgverleners we-
reldwijd autisme in de schijnwerpers zetten. In deze hoogst ongewone 
tijd van  social distancing  en van andere opgelegde maatregelen 
konden wij dit jaar geen evenementen of workshops hierrond orga-
niseren, maar digitaal brengen we autisme in deze tijden graag even 
onder de aandacht.
Even terug naar de basis
Autisme of ASS is een aangeboren aandoening die gekenmerkt wordt 
door een andere manier van informatie verwerken in de hersenen. 

wereld rondom zich als minder samenhangend, minder voorspelbaar en 
bijgevolg vaak ook als meer bedreigend. Sociale contacten en sociale 
verwachtingen zijn voor hen ingewikkelder. Omgaan met veranderingen 
en zich aanpassen aan wat niet bekend is, stelt hen meer op de proef. 
Waar autisme in heel wat omstandigheden veel extra druk geeft, en 
geregeld ook kan leiden tot bijkomende psychische moeilijkheden, 
geven de bijzondere denkpatronen ook vaak uitgesproken sterktes. 

Iedereen in de onvoorspelbaarheid geduwd 
De voorbije wekend heeft iedereen intussen aan den lijve moeten 
ondervinden wat het betekent om continu verwarring en onvoorspel-
baarheid te ervaren. Meer dan ooit moet iedereen nu dagelijks proberen 
om een sterk bevreemdende realiteit te kunnen vatten. Iedereen moet 
nu proberen om zich overeind te houden. Het aanpassingsvermogen 
wordt deze dagen heel erg aangesproken. Niemand ontsnapt aan de 
crisis en de opgelegde maatregelen.
Kunnen mensen met autisme het hoofd bieden aan deze crisis?
Beperkende maatregelen als vloek
Zonder een al te stereotiep beeld te willen brengen van mensen met 

-
den voordoen. Denk maar aan routines of vaste dagschema s die nu 
niet meer kunnen, aan verplicht (alleen) thuiszitten waarbij de dag 
zelfstandig moet worden ingevuld. Denk bijvoorbeeld ook aan de 
snelle overschakelingen die we moeten maken, of aan de nieuwe 
verwachtingen waaraan we binnen werksituaties plots moet voldoen.
Digitale communicatie is gemeengoed geworden, maar het is moeilijker 
om hierin non-verbale signalen in de communicatie te begrijpen, om 
de drijfveren van anderen te achterhalen of om dubbele boodschap-
pen te onderkennen. Een ander probleem dat zich nu voordoet is dat 
mantelzorgers en buddy s in deze periode moeilijker in te schakelen 
zijn, dat er vaak niet meer op dezelfde wijze een beroep gedaan kan 
worden op professionele zorg. Wellicht geven dit soort inperkende 
maatregelen veel extra druk, wat de balans draaglast/draagkracht uit 
evenwicht kan brengen.
Social distancing als zegen
Er zijn echter ook maatregelen die mensen met autisme mogelijk beter 
verteren dan mensen zonder autisme. De  social distancing -maat-
regel waarbij we geen handen meer mogen schudden en geen kus-

comfortabel aan. Sociale babbeltjes zijn in deze tijd nog weinig aan de 
orde, en dat missen zij niet. Tijd alleen doorbrengen is vaak minder een 
probleem of geniet zelfs de voorkeur. De kalmte die nu overal op straat 
en in winkels heerst, is welgekomen. En het gedrag van anderen is nu 
meer voorspelbaar: geen onverwachte aanrakingen of aansprekingen 
meer. Meer rust door minder zintuiglijke prikkels is wat zij altijd heel 
erg nodig hebben. 
Een dame met autisme schreef deze week : Deze omstandigheden 
waarin we geen face to face contact meer hebben met anderen buiten 
je familie, zijn voor mij een periode van geen sociale druk en sociale 
verplichtingen. Het heeft ervoor gezorgd heeft dat ik mij sociaal ont-
stresst voel. 
Standhouden in Coronatijd
Als er minder prikkels zijn op de werkvloer, of het woon-werkverkeer 
kan worden vermeden, dan maakt dat mensen met autisme aanzien-
lijk minder moe. Het thuiswerk heeft in die zin zeker voor een aantal 
mensen ook positieve kanten. We kunnen echter lang niet alle jobs van 
thuis uit doen, en in bepaalde sectoren is de werkbelasting momenteel 
hoger dan ooit. Standhouden is daarbij voor niemand gemakkelijk. Het 
is dan ook begrijpelijk dat mensen met autisme en een hoge psychische 
kwetsbaarheid in die gegeven omstandigheden soms niet kunnen 
blijven meedraaien.
In de huidige crisis is het leven sterk veranderd en zijn er geen zeker-
heden meer. Er zijn in korte tijd heel veel aanpassingen van mensen 
gevraagd. Door de grote onvoorspelbaarheid hebben heel wat men-
sen met autisme het ongetwijfeld heel zwaar. Maar we kunnen ook 
veronderstellen dat sommige maatregelen voor hen minder lastig zijn 
om dragen. Wie zich goed kan aanpassen en wie niet, is dus relatief!
May Van Gool, 
licentiaat klinische psychologie 
Oriënatiecentrum OLO vzw

Goud terug goedkoop, 
maar niet voor lang 

meer. Bevoorraad u nu! 
Augustijnslei 10 over post

BELASTINGBRIEF !!!! 
Belastingadviseur komt 
bij u thuis en berekent uw 
voordeel. 30 j. ervaring . 
0486/38.22.28

Ik kom uw strijk halen en 
brengen binnen 48u, voor 
een goede prijs. Regio 
Brasschaat. Tel. 0484/88 
61 97

Te huur: Staanplaats 
voor oldtimer of classic 
car te huur in Brasschaat. 
Alarm en camerabewa-
king, mogelijkheid tot 
werken aan de auto, was-
plaats binnen, verwarmd 
in de winter. Prijs 150€/
maand. 0475 252 017

Gevraagd

DEELTIJDS
VERKOOPSTER

met ervaring & poetshulp 
-afwasser (m/v) voor 4 x 
2u per week ‘s avonds.

Ambachtelijke
Slagerij Maes

0491 105 828



Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Roekstraat 1 : half open bebouwing, instap-
klare woning met GLVL :  ruime living, vernieuwde keuken 
met uitzicht en toegang tot zuid-gerichte tuin, traphal, toi-
let - 1eV:  2 ruime slaapkamers en 1 kleine, wasplaats met 
vernieuwde hoge rendementsketel, badkamer met ligbad, 
2 lavabo's, toilet - 2eV : grote geïsoleerde zolderkamer 
met verwarming en elektriciteit, ingemaakte kasten, 2 
kleinere kamers - Verwarming op aardgas.
MERKSEM: Victor Govaerslaan 3: Appartement 4de 
V met: vestiaire, living met terras, keuken, bergplaats, 
WC, 2 slaapkamers waarvan 1 met terras, nachthal en 
badkamer.

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

In deze tijd van corona worden er allerhande acties georganiseerd. 

-
-

-
voelige noot en dat werd niet enkel door de toeschouwers ge-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPTREDEN VOOR DE
BEWONERS VAN WZC VESALIUS

Alle batterijen voor
uurwerken

0497 62 15 62 

Serieuze bomensnoei-
er gezocht die bomen 
snoeit en niet onze bank-
rekening. T 03 501 70 72

Alle Tuinwerken incl 
meenemen afval. Bel 
0494 48 94 70. Ook klei-
ne karwijwerken/opritten. 
Eigen materiaal.

Uw woning leegmaken 
van Zolder tot Kelder? 
Alles wordt borstelschoon 
gemaakt en meegeno-
men. Bel gerust: 
0475 489 131

Te koop: Helmut Lotti: 
"The golden collection" 
boxset 34 discs nog in 
originele pvc folie verpak-
king aan 100 € ipv 190€. 
tel 0476 37 01 96

Jonge alleenstaande 
vrouw/mama 26j, is drin-
gend opzoek naar nacht-
werk als bijverdienste. 
Eender welke job. Graag 
serieuze reacties. 
0473 907 409 

Ouder koppel is op 
zoek naar thuishulp. 4 
dagen en 4 nachten per 
week. Poetsen, strijken, 
boodschappen doen 
maar vooral gezelschap 
houden en assisteren 
waar nodig. Bij voorkeur 
iemand die onmiddellijk 
kan beginnen. 
0473 855 638 

Dakwerken: alle kleine 
dakwerken, garage, tuin-
huis, goten enz. ook her-
stellingen 0474/204.607

Graafwerken: graven van 
greppels uitdoen struiken, 
kleine afbraakwerken 
0474/204.607 

Garage te huur Augus-
teinslei 12 m L:3m. uitsl 
auto € 110 0484 102 500

Zeer ruime keuze
KINDERARMBANDJES
zowel in wit al geel goud.

Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562

Contact me for: - Home 
-

dening, - Ironing dress 
- House luggage transfer 
- Private driver to any-
where - Private Maths tu-
tor in English 
0497 234 330

Tuinaanleggen, snoeien, 
gazon herst., vertc. 0465 
993 577 btw aanwezig. 
0465 993 577
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN  
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN  
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom 
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

Voor inlichtingen bel nu  
alle dagen van 8u tot 22u,  
ook tijdens de weekends 

0479 946 932 
dakdekkersorg@gmail.com

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

• Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder  
coating en garantie.

• Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi  
(alle kleuren)

• Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

• Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

Bezoek onze showroom
Brechtsebaan 459c - 2900 Schoten

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

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

www.notaris-celis-brasschaat.be

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

ERWIN DE BACKER GEEFT 
100 KEER BLOED

In deze toch wel spannende tijden, willen wij ERWIN DE BAC-
KER zeker eens in het zonnetje zetten. Erwin gaf op de bloedin-
zameling van maart voor de 100ste keer bloed! Een dikke 

geholpen en je bent overtuigt om dit nog vaak te doen. Erwin 
heeft samen met zijn vrouwtje Becky (die ook vrijwilliger was bij 
het Rode Kruis en van wie we jammer genoeg al afscheid heb-
ben moeten nemen) heel veel jaren komen bloedgeven. Hun 
aanwezigheid bleef zeker niet onopgemerkt op de bloedinza-
meling, altijd optimistisch en met veel overtuiging werden we 
door Becky steevast begroet met de zin "Hoe gaat het met mijn 
favoriete vampiers?" Erwin, bedankt voor al minstens 25 jaar 
onvoorwaardelijke inzet en we hopen dat je nieuwe donoren kan 
inspireren om jouw voorbeeld te volgen!
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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

Nieuw: huisartsenpost
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 (weekenddienst):
16-17/05 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

16-17/05 Mertens Els 0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be

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, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

Dierenarts van dienst 
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51

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

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Omdat het verdwijnen van de populaire rubriek in de Brasschaatse Film de mensen 
blijft bezig houden, hebben we naar een oplossing gezocht en gevonden. Vanaf nu kan 
je een geboorte of overlijden via onze website of 
op ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing 
in de rubriek die weer zijn vaste plekje naast de 
wachtdiensten heeft ingenomen. 

Op de startpagina van onze website is een op-
vallende knop voorzien die rechtstreeks naar de 
invulpagina’s leidt.

BURGERLIJKE 
STAND

PLAATS EEN GEBOORTE OF OVERLIJDEN 
BINNEN HET GEZIN IN DE BRASSCHAATSE FILM

GFT

MAANDAG   18
DINSDAG   19
WOENSDAG   20
DONDERDAG    21
VRIJDAG     22
ZATERDAG     23

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

GEEN OPHALING
OP DONDERDAG

21 MEI. OPHALINGEN 
(GEEN GFT) 

VERSCHUIVEN NAAR 
22/05 (RECYCLAGE-

PARK 22/4 GESLOTEN)

Ophaling huisvuil mei

MAANDAG    11
DINSDAG     12
WOENSDAG  13
DONDERDAG   14
VRIJDAG      15
ZATERDAG   16

Ophaling huisvuil mei

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

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

Nieuwe collectie van 
Flanders designers te 

bekijken
Paul v. d. Auwera

03 652 17 77

Medische pedicure Eline 
Vanaf €30 aan huis, kalk-
nagels behandelen, inge-
groeide nagels, ekstero-
gen. Gellak op handen en 
voeten. Praktijkruimte cen-
trum brasschaat Tel. voor 
afspraak op 0499 693 661

Te huur: GLV app. Oude 
Hoeveweg, Ing. Kkn., 
apart WC, 2 slpk., bad-
kamer met bad, onder-
grondse autostaanplaats. 
HP 875 € + 100 € kosten. 
GSM 0475/89 84 86 

Opruimen van inboedels, 
leegmaken huis, apparte-
ment, magazijn. Gratis prijs-

Te huur gerenov. app.  
Kapelsest. 326 Br. nwe 
keuken met toest. hw, 
badk. met inloopd., ap. wc, 
grt berg. , 2 slpk + autost-
nplts. 0476/708 819, vrij.

Te  h u u r :  G e r e n o v. 
app., Bredabn 209 Cen-
tr. Br., 4°V, nieuwe kkn 
+ bdkr met inloopd., 1 
slpk, lift, living, terras, 
€685/mnd. 03/652 17 12

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Tuinman met veel erva-
ring neemt nog werk aan. 
0487/740 335

Twijfel zeker niet om ons 
te contacteren,indien u uw 
wagen wenst te verkopen. 
*Snelle en correcte afhan-
deling *Ook met schade of 
zonder keuring *Contante 
betaling *Steeds bereik-
baar(7d7 en 24h/24h) 
TEL:0476/34.58.00

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

Klus & Zo voor elk werk. 
25 jaar ervaring in renova-
tie. Tel. 0499/103 000
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www.ikkoopinbrasschaat.be

Verwen jezelf in deze Coronatijden en 
steun meteen onze lokale handelaars. 

Koop in Brasschaat, vanuit je kot én 
binnenkort terug in de winkel! 

Ontdek het aanbod van jouw 
favoriete winkel of restaurant op:

Ik koop in Brasschaat!

www.brasschaat.be/coronavirus
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* Deze actie geldt voor standaardsleutels. Wenst u een gecertifi ceerde sleutel bij te maken, dan ontvangt u 50% korting op de 
tweede sleutel. Deze actie loopt t.e.m. 31 mei 2020.

Bezoek onze toonzaal
BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT

03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE

VANAF 11 MEI staat ons team terug klaar in onze winkel!

1 SLEUTEL 
+ 1 GRATIS

Laat een sleutel* bijmaken en 
krijg er dezelfde extra gratis bij!

Op vertoon van deze ingevulde, originele bon
Voornaam + naam:

E-mail:

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook opritten 
en terrassen met warm  
water hoge drukreiniger

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Te huur: Gerenov. app., 
Bredabn 209 Centr. Br., 
3°V, nieuwe kkn + bdkr met 
inloopd., 2 slpk, lift, living, 
€700/mnd. 03/652 17 12

Zoekt u een loodgieter? 
Bel Koen 03/663 60 79. 
Ook voor kleinigheden

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

Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

Is uw terras klaar voor de zomer?
Buitentafels en banken op maat!

Maak even een afspraak via info@studiotank.be en bespreek met ons uw wensen!


