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Dr. Roosensplein 19 2930 Brasschaat Tel. 03 651 84 45

Wij werken ook op AFSPRAAK !
Boek nu via Mail of Tel. 

 Optiekdebeenhouwer@outlook.com

Wij zorgen voor uw gezondheid !

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

Laat uw oude juwelen herleven 
in een nieuw Spooren design

SPOOREN
Meesterjuweliers sinds 1957

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

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

Art & Design

GRATIS
SCHATTING

03 225 50 00   -   0479 395 334

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

prachtige 
nieuwe creaties
breng gerust oud goud mee, 
wij maken er iets moois van

Goudsmid - Juwelier

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |

ZOMERSTOFFEN
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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

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”

Brasschaat bruist dankzij jou!

IK KOOP IN BRASSCHAAT

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

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE SIERGRASSEN / VASTE PLANTEN 
TUINPLANTEN / HAGEN  IN POT 

BEUKENHAGEN IN POT
HORTENSIA’S

Levering plantenlijsten voor particulieren

s
OVERLIJDENSBERICHT

De familie meldt u het heengaan van

Henri (Rik) Van Linden
Echtgenoot van Jeanne Beirens

Geboren te Kapellen op 4 november 1935
en overleden te Brasschaat in het

A.Z. Klina op 19 mei 2020.

Het afscheidsmoment van Rik zal
in beperkte kring plaatsvinden

op donderdag 28 mei 2020.

Correspondentie: Fam. Henri Van Linden
p/a De Meyer Uitvaart

Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be



Brasschaatse Film,     Nr. 22,    27-5-2020  3

Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.beVELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Nieuw bij Combideehéérlijke chocolade van Maison Macolat
KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

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

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

ZO FLEXIBEL. 
ZO KRACHTIG. ZO SNEL.

#LifeBeyondOrdinary

Grondwerken met mi-
nigraver, omspitten van 
tuinen. Gratis offerte. 
0487/715 534

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

O n t r u i m i n g e n  v a n 
h u i s - a p p . - m a g a z i j -
nen, enz. Bel Klus & Zo 
0499/103 000

60 jarige man zoekt lieve 
vriendin. 0472/641 207

Ik zoek werk, poetsen & 
babysit. Spaans & Frans. 
0470/273 104 - 0474/900 
899

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

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

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

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

Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook zat. + zondag. 
0486/430 828, tot bin-
nenkort

STOEL KAPOT of los 
gekomen ? Bij mij wor-
den uw houten stoelen en 
(tuin)meubels vakkundig 
hersteld 0496/390 423

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

Te huur: Geren. app. 4e 
verd. Bredabaan 209 Br. 
lift, terras, nieuwe keuken, 
inloopd. €690. 
03/652 17 12

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118
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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

Te koop: kinderbed + kast 
(wit) woodwork. 
0475/264 293

U i t v e r k o o p :  v e r z a -
meling horloges, klok-
jes, Sabena horloges, 
J a e g e r - L e c o u t -
re klokje. Willy Staes-
l e i  4 0 ,  M a r i a b u r g . 
Te l .  0 3 / 6 6 4  2 8  7 4

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

Gevraagd:
VERKOOPSTER

voltijdse betrekking, 
ervaring gewenst.

Bakkerij Van Hunsel
03/645 04 47

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

Deftige dame zoekt werk 
als poetsvrouw/strijkster. 
0465 757 370

Z o e k  g r a t i s  g e r i e f 
vr iem. die regelm. op 
rommelm. staat. Mon, 
0477/499 446

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

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

Alle dakwerken, Axie 
0494/642 965

Gezocht: Ik zoek een 
appartement in Bras-
schaat of Kapellen. 
Twee slaapkamers. 
GSM 0498/073 727

Renovatie groot of klein, 
dakgoot, badk., vliesbe-
hang. 0484/063 094

U i t v e r k o o p :  v e r z a -
meling juwelen; goud, 
zi lver, fantasie, hals-
snoeren, armbanden, 
ringen, oorbellen. Willy 
Staeslei 40, Mariaburg. 
Tel. 03/664 28 74

Te koop: mountainbike 
Trek 4700, 27 versn., 
schijfremmen. €400. Tel. 
0468/101 754

in   rasschaatb
PAS FOTO

Van de Wiellei 33  • 2930 Brasschaat 

03-651 41 78 • info@klik-graphics.be 

www.klik-graphics.be

graphic solutions 4 you

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 app. Bredabn 436 
BR. Liv., kkn, vern. badk. 
+ douche, gr. + kl. slpk, lift 
(rustige pers.) 0475/440 
536 - 0474/920 434
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-31%

-26% -30% -30% -26%

-18% -20% -36%

Compass LimitedRenegade Black Star

500 Lounge 500 Lounge Cabrio

Nettoprijs € 11.900
€ 16.159 - 26%

€ 22.215 - 18%

€ 20.340 - 30%

€ 24.900 - 20%

€ 20.140 - 30%

€ 34.350 - 31%

€ 25.639 - 26%

€ 30.825 excl btw -36%
Nettoprijs € 17.990 Nettoprijs € 19.465 Nettoprijs € 23.750 Nettoprijs € 19.600

Nettoprijs € 13.990 Nettoprijs € 13.900 Nettoprijs € 18.900

Tipo HB

Talento crew cab

500 X Cross

595 By Boretti

140 PK
Navigatie / Apple Car Play

Metaal Kleur
Half-Leder

Parkeersensor Achter

69 PK
Parkeersensor achter
Airco / Apple Car Play

Alu-Velgen

69 PK
Parkeersensor achter

Navigatie/ Apple Car Play
Alu-Velgen

95 PK
Navigatie

Zetelverwarming
Alu-Velgen

Airco

120 PK
Navigatie / Camera

Zetelverwarming
Metaal kleur

Keyless
Auto-Airco

145 PK
Navigatie

Parkeersensor achter
Apple Car Play

+Gratis-BBQ

(recyclage van € 850  + btw inbegrepen)(mits recyclage)(mits recyclage)

115 PK
Metaalkleur

Autom. Airco
Apple car play
Alu velgen 18”

Antwerpen F. Van Hombeeckplein 12 Tel. 03 286 80 20
Geel Antwerpseweg 84 Tel. 014 57 55 00 

www.buga-auto.be

RAADPLEEG ONS VERKOOPTEAM VOOR ALLE VERKOOPSVOORWAARDEN  (AFBEELDINGEN ZIJN NIET BINDEND)

20 mjt 120 pk - 6 plaatsen
Manuele klimaatregeling

Regen -en lichtsensor
Mistlichten vooraan

7” Touchscr. radionav DAB USB 
Achteruitrijcamera

OUTLET
NIEUW  - 0 Km  -  Directie - UIT STOCK LEVERBAAR!

VAN Krijgsbaan 3 NAAR Merksemsebaan 272 te Wijnegem - Tel. 03 355 49 80

Buga-Auto ook te:
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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

Maandag 18 mei was de start van de Brasschaatse markt “coro-
na-stijl” met maximum 50 kramen. Er werd een circulatieplan op-
gesteld waarbij men volgens een bepaalde wandelrichting stapt 
en waarbij er slechts 1 ingang (aan de bibliotheek!) en uitgang 
zijn die van elkaar gescheiden zijn. Er mogen maximaal 150 be-
zoekers tegelijkertijd de markt op. Het dragen van een mondmas-
ker is niet verplicht maar wordt wel sterk aangeraden!

WEKELIJKSE MARKT
GAAT WEER DOOR

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
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

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

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

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

Bij aankoop van een Ice Watch
gratis leuke zonnebril t.w.v. € 4950

Voor jezelf Verjaardag Voor mijn liefste

Bestel online:
www.juwelier-yolande.be

Actie geldig zolang de voorraad strekt - niet cumuleerbaar



Brasschaatse Film,     Nr. 22,    27-5-2020  7

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

FLORENZA

PROMOTIE PIOENEN
1 PAK KOPEN

+ 1 PAK GRATIS

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

Actie geldig van 25 mei t.e.m. 1 juni 2020
en zolang de voorraad strekt.

steunt startende handelaars

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Wie aan het woord obelisk denkt, heeft meteen het oude Egypte 
voor ogen. Maar wisten jullie dat er ook in Brasschaat obelisken 
staan? De bekendste is wellicht die in het gemeentepark, op het 
ronde plein. Er komen tal van wandelpaden op uit. De top van 
deze obelisk kwam in 2012 door een storm naar beneden. Tot 
grote verwondering van onder meer Brasschaat-kenner Frans 
Bellens bleek er een zinken koffertje in een uitsparing te zitten. 
Daarop stond te lezen: “Procès-verbal de l’érection de l’obélisque 
1884”. Bĳ  opening van het koffertje werd alleen een hoopje smur-
rie aangetroffen. Na de herstelling van de obelisk werd in het 
koffertje een gedenkplaatje gestoken met vermelding van de da-
tum van de herstelling. De obelisk was een geschenk van graaf 
Georges Reusens aan zĳ n broer Armand. De obelisk werd in 1884 
gemaakt door de Italiaanse beeldhouwer della Casa. Het is wel 
beetje jammer dat na de herstelling de verhoudingen zoek zĳ n. 
De elegantie van het geheel is voor een stuk verdwenen.
Maar minder bekend is wellicht de obelisk die tegenover het Ant-
verpiagebouw in Mariaburg staat. (Boskapellei) Die werd daar 
geplaatst in 1935 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
de bank- en verzekeringsmaatschappĳ  Antverpia. Het was An-
toon Van den Weyngaerde die deze maatschappĳ  oprichtte. 
De obelisk is zeven meter hoog en werd vervaardigd in hard-
steen. Hĳ  werd bekroond met een vaas met vlammen in koper en 
versierd met portretten van de opeenvolgende bestuurders van 
Antverpia sinds 1885.
Het hoofdgebouw van de bank werd opgetrokken in het jaar 
1900. Vandaag is daar een dienstencentrum en de Academie 
Noord gevestigd. Het gebouw werd ontworpen door architect 
Floris Verbraeken naar wie de nabĳ gelegen straat werd ge-
noemd. De obelisk werd gemaakt door Alfons Bagger.

Bredabaan 575, 2930 Brasschaat
T 03 501 50 80 - info@tillborg.be

www.tillborg.be

   Openingsuren:
Ma-Di: op afspraak

Wo-Za: 11u-18u
Zo: 13u-18u

Outdoor

Indoor

8
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GEZOCHT:

KANTINE-
UITBATER(S)

Na 18 jaar trouwe dienst hebben onze “fantastische ” kan-
tine uitbaters te kennen gegeven om het wat rustiger aan 
te gaan doen. Een kantine zonder uitbaters is natuurlijk 
zoals een voetbalmatch zonder bal, hoogst onwerkbaar.

Daarom zijn we dringend op zoek naar een polyvalente 
spelverdeler, een echte 10, die de capaciteiten bezit om 
de leiding te nemen en lijnen uit te zetten bij de uitbating 
van onze prachtige kantine.

Alle ingrediënten om er een geweldige wedstrijd van te 
maken zijn aanwezig. Meer dan 500 spelende leden, een 
bruisend cliënteel, trots supporters legioen,  een fijne 
accommodatie en een goed lopende sportieve omka-
dering kunnen je deel worden!  

Ben jij de Eden Hazard of Janice Cayman die onze SVB 
kantine op Champions League niveau wil houden, mail dan 
snel naar secretariaat@driehoek.be

Het bestuur van SVB Driehoek

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

Soep: (€3,5/0,5l of €7/1l)
- Tomaat/Venkelsoep of Erwt/Muntsoep.
Warme Gerechten:
- Scampi tikka masala met rijst. (€15)
- Spaghetti meatballs. (€11)
- Zeebaars met salsa verde, aardappeltjes 
 en trostomaatjes uit de oven. (€15)
- Varkenshaasje met vleessaus en waterkerspuree, 
 verse spinazie en groene aspergepunten. (€15)
- Courgette gevuld met feta, zwarte olijven, 
 zongedroogde tomaten, pijnboompitten, 
 bulgur en spinaziepesto. (€14)
Salades: 
- Caesar Salade. (€9)
- Salade met asperges, venkel, boontjes, 
 bieslookdressing en krokante pancetta. (€14,50)
- Tomaat-Garnaal, 2 tomaten gevuld met garnaaltjes 
 geserveerd met een fris slaatje en huisgemaakt 
 bieslookdressing. (€16)
DE GERECHTJES KUNNEN LICHT AFWIJKEN VAN HET MENU, AANGE-
ZIEN VOOR ONS OOK NIET ALLES GEMAKKELIJK TE VERKRIJGEN IS.

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 26 mei t.e.m. Zaterdag 30 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.

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

TAALCURSUSSEN - DAKHUUS – 
schrijf nu al in en geniet nog van de SUPER-korting !

Het Dakhuus laat je nu alvast kennismaken met zijn gloednieuwe aanbod Taalcursussen. De nieuwe 
Talenfolder is nu reeds online te bekijken op www.dakhuus.org. De super-korting wordt verlengd tot 
uiterlijk tot 31/05/20 : 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. Hopelijk zien we je snel weer!

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
afvoeren. Gratis offerte. 
0487/715 534

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

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

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 21,    20-5-2020  9

Showroom Parket Tuinhuizen

Genieten van heerlijk samenzijn met  
BBQ’s van Artola for La Cabane
nu verkrijgbaar bij Houthandel Maxwood

Gratis 

brandhout bij 

aankoop van een 

Artola BBQ

Houthandel MaxWood  Eikenlei 161  2960 St-Job-in-’t Goor  
Tel: 03 334.07.10  info@maxwood.be  www.maxwood.be
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parkbodeactueel
stippel je eigen fi ets-

of wandelroute uit

Zeker in coronatijden is regelmatig bewegen 
sterk aan te raden. Via het wandel- en 

fi etsknooppuntennetwerk kan je heel wat 
mooie tochten zelf samenstellen.

Maar om te kunnen verdelen, moet er 
natuurlijk eerst ook voorraad zijn.  

Je kan steeds materiaal binnenbrengen 
op het gemeentehuis of in de lokale 
dienstencentra. Een aantal bereidwillige 
naaisters maken er mondmaskers van. Wil 
je zelf aan de slag? Kom materiaal afh alen 
(stof, linten) in één van de verzamelpun-
ten en geef je zelfgemaakte mondmas-
kers op dezelfde plaats af.

Wil je een mondmasker afh alen? Zolang 
de voorraad strekt, kan je daarvoor 
langsgaan in één van bovenvermelde 
afh aalpunten. De voorraad is beperkt dus 
bel best even op voorhand.

Mensen die een mondmasker verplicht 
moeten dragen, bijvoorbeeld gebruikers 
van openbaar vervoer en schoolgaande 
jongeren, krijgen voorkeur om een mond-
masker af te halen.
   

fi lters
Misschien kreeg je ze al in de bus, 
misschien ook niet. De mondmaskerfi lters 
van de federale overheid worden bedeeld 
door vrijwilligers.

We krijgen ook niet in één keer alle fi lters 
voor onze gemeente binnen. De grootte 
van de leveringen hangt af van de nati-
onale voorraad. Dus het kan even duren 
vooraleer jouw fi lters in de bus zitten. 
Wees dus nog even geduldig. Je krijgt je 
fi lters sowieso.   

Ik bescherm jou, 
jij beschermt mij.

We kregen de voorbije weken heel wat 
vragen binnen over mondmaskers.

We zetten daarom even alle info nog 
eens op een rijtje.

Op het infopunt toerisme in het Oude 
Gemeentehuis kan je terecht voor 
allerhande wandel- en fi etskaarten. Onze 
vrijwilligers verwelkomen je graag van 
maandag tot en met zaterdag van 10 tot 
16 uur.
Of bestel de kaarten gewoon online van-
uit je kot op www.brasschaat.be/toerisme
klik door naar infopunt toerisme.

naaiactie
Brasschaat doet mee met de nationale 
naaiactie Maak zelf je mondmasker. Het is 
de meest duurzame oplossing. We zullen 
nog lang maskers moeten dragen en dan 
zijn stoff en herbruikbare maskers de 
beste oplossing.  

Er zijn vier verzamel- en afh aalpunten:   
» LDC Maria-ter-Heidehove

Eikendreef 18 | T 03 663 77 07 
» LDC Vesalius

Prins Kavellei 77 | 03 650 25 72
» LDC Antverpia

Sint Antoniuslei 95-97 | T 03 660 58 00 
» Gemeentehuis

Verhoevenlei 11 | 03 650 29 30   

In eerste instantie krijgt elk gezin een 
omslag met twee fi lters of een strook gaas 
waaruit minstens twee fi lters op maat 
kunnen gesneden worden zodat ze in een 
stoff en mondmasker passen. 
Nadat in elke brievenbus een fi lter is ge-
deponeerd -normaal uiterlijk in de week 
van 18 mei- krijgen we de weken daarop 
nog fi lters voor grotere gezinnen. Later 
daarover meer.   

Wil je graag als vrijwilliger fi lters bussen 
of heb je nog vragen? Bel ons algemeen 
nummer 03 650 2930.

mondmaskers
Ook de federale overheid organiseert 
nog een verspreiding van 1 mondmasker 
per persoon. Wanneer we deze levering 
mogen verwachten om verder naar onze 
bewoners te verspreiden is nog niet 
geweten.

Om zeker te zijn dat iedereen uiteindelijk 
over een mondmasker zal beschikken 
heeft  de gemeente ook nog een kleine 
eigen aankoop gepland. Die verwachten 
we eind mei.   

   

hygiënemaatregelen  
Een mondmasker is een bijkomende be-
scherming die echter de basisrichtlijnen 
in de gele kader niet overbodig maakt!

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.

Onder de rubriek natuurlijk genieten vind 
je onze suggestie terug: een fi etstocht 
van 28 km doorheen Brasschaat. 
Nog op deze pagina’s, links om zelf
routes samen te stellen. Overzichte-
lijk, gemakkelijk en downloadbaar als 
gpx voor gebruik op je smartphone of 
GPS-toestel.

lekker van bij ons
Na de belangrijke inspanningen, tijd voor 
wat lekkers. Een biertje uit eigen streek … 
dat klinkt toch niet zo gek?
Ontdek de Brasschaatse streekbieren in 
het infopunt toerisme of online op
www.brasschaat.be/toerisme, klik verder 
op infopunt toerisme.
Levering aan huis ook mogelijk op aan-
vraag via toerisme@brasschaat.be.

captatieverbod
Laarse Beek

Sinds 8 mei geldt een 
tijdelijk captatieverbod in tien 
ecologisch kwetsbare stroom-
gebieden binnen de provincie 

Antwerpen.   

Wegens aanhoudende droogte stelde de Ant-
werpse gouverneur een captatieverbod in voor 
10 ecologisch kwetsbare stroomgebieden. Het 
waterpeil is er kritisch laag. 
Het verbod is nodig voor de bescherming van 
het (grond)watersysteem en de valleigebieden 
die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van 
droogte. De vallei van de Laarse Beek in Bras-
schaat valt in dit gebied.

Meer weten? 
www.provincieantwerpen.be/waterlopen

In deze 10 gebieden, waaronder dus ook de 
Laarse Beek, mag uit geen enkele onbevaar-
bare waterloop water onttrokken worden. 
Dit betekent onder andere dat er geen water 
opgepompt mag worden om velden en tuinen 
te beregenen en ook visvijvers volledig moeten 
afgekoppeld worden van de waterlopen. 
Uitzondering hierop is het beperkt capteren 
van water als drinkwater voor het eigen vee dat 
nog buiten staat en het beperkt capteren van 
aanmaakwater voor gewasbeschermingsmid-
delen.    

Het tijdelijk verbod blijft  geldig tot het wordt 
opgeheven. De situatie van de 
waterlopen wordt systematisch opgevolgd. 
Omstandigheden zoals het weer kunnen ervoor 
zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of 
ingetrokken.

Water uit Laarse Beek 
pompen om tuinen te 

beregenen is verboden.
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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

 

                     ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN 

                     VADER GAAT OP STAP…  
    Maar wel veilig en met stijl! 

               Rollators, Rolstoel of Scooters met terugbetaling = 0 euro 
 

BREDABAAN 469 Wuustwezel  
  Afspraak bij u thuis  03  66  999  60                                     
     Din- Woe- Don- Vrijdag 14-18u  

                                           Zat 10.30-15.00u of op afspraak 
 

              …want een beetje klasse  

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

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

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Ontdek de nieuwe
collecties voor 2020!

Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58 | mr-boo.be

    www.facebook.com/mrboobrasschaat           mrboobrasschaat

Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u  |  zo en ma gesloten
BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

VOLWASSENEN ATELIER ‘T KRATJE
Beste aquarellers, olieverfartiesten, kleiers, en sympathisanten. Gezien de huidige evolutie van 
de exit - strategie “ Premier Wilmès: Evenementen van culturele, sportieve, toeristische en recre-
atieve aard blijven nog zeker tot 30 juni verboden. “, gaan we er van uit dat 20 juni niet mogelijk 
is om ons opendeur weekend te laten doorgaan. Samen met het kunstmarktje zouden dat zeker 
teveel mensen zijn. Het is dan ook met pijn in het hart maar toch de beste keuze om ons opendeur 
weekend en tentoonstelling te annuleren. Spijtig van de energie en creativiteit die onze cursisten 
en kleiers aan de dag hebben gelegd om rond ons jaarthema een werkstuk te maken. Misschien 
kan het nog wat verder uitgewerkt worden zodat volgend jaar het aanbod weer wat kan toenemen. 
Al onze activiteiten zijn dus opgeschort tot bij de start van ons volgend werkjaar , dat zal 15 of 22 
september 2020 worden , onder voorbehoud maar laat ons dat niet hopen. De nieuwe kalender 
zal nog worden meegedeeld en vermoedelijk ook in de pers verschijnen. We kijken er wel naar uit 
om in september onze cursussen en activiteiten terug in het nieuwe normaal te kunnen opstarten. 
In de tussentijd wensen we Jullie toch wel vele creatieve inspiratie en mogelijk mooie creaties toe. 
Vriendelijke groeten , hou het gezond, dat gaan wij ook proberen,
Het Kratjes team.

Ik Koop: alles van Nin-
tendo, Sega, Playstation. 
Ook strips, blu-ray, CD’s, 
curiosa, oud speelgoed, 
multimedia, enz... Kortom, 
hebt u iets leuks in de 
aanbieding waar u vanaf 
wil, geef me een seintje: 
0487 365 100

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Alle tuinwerk, scheren 
van hagen. 0487/856 864

Te koop: BMW Cabrio, 
6j., 60.000km, benzine, 
handgesch., hardtop, 
wit-metal., veel opties.  
Zacht prijsje, zien is ko-
pen. 0489/648 004

Te huur: ruime gemeu-
belde studio /duplex te 
huur in ons huis , gele-
gen op de eerste ver-
dieping. Onmiddel l i jk 
beschikbaar. 600,0€ per 
maand + energiekosten. 
Leopoldslei 105 te Bras-
schaat. tel.0474 67 12 76 

Te huur: Gr. app. (160m²) 
in Centr. Brassch. Breda-
baan 241. Instapkl. app. 
met 3 slpks aan oud ge-
meenteh. Grote liv. en hal 
op parket, 3 slpks. Geïnst. 
kkn met toest. Gr. terr. 
achteraan, lift, rolluiken 
achteraan, geluidsw. glas. 
Gar. inbegr. in huurpr. 
Geen huisdieren. €975/
mnd. Info en bezicht. vrij 
03 633 16 59

Te huur: Geren. app. 4e 
verd. Bredabaan 209 Br. 
lift, terras, nieuwe keuken, 
inloopd. €690. 03/652 17 12

Take Away 
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Aan welk hoofdstuk begin jij?

VERKOPEN
Begin stressloos aan jouw nieuw hoofdstuk en schakel ons in voor jouw verkoop. Met passie zoeken wij een 
nieuwe toekomst voor je woning of grond. Zo zetten we  jouw woning op een professionele manier in de 
kijker en gaan we vol enthousiasme op zoek naar de geschikte koper.

VERHUREN
Een woning verhuren is een verstandige keuze, een investering naar de toekomst toe. Vooraleer je een 
woning verhuurt, ga je best na of de woning voldoet aan de minimale wettelijke kwaliteitsvereisten. Weet 
jij wat hiervoor allemaal in orde moet zijn? Wij in elk geval wel en delen onze kennis graag

www.goetstouwers.be
 Een bezichting of schatting inplannen?

Contacteer ons dan via +32 3 225 50 00 of info@goetstouwers.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

De sociale woningmaat-
schappij De Voorkem-
pen-Helpt Elkander, met 
hoofdzetel in Sint-Job-
in-’t Goor, trakteerde 
zijn huurders de voorbije 
dagen op muziekoptre-
dens. Op diverse loca-
ties in de regio genoten 
de mensen voor hun 
woning van de muziek 
gebracht door plaatse-
lijk talent. Het was een 
van de initiatieven die 
De Voorkempen-Helpt 
Elkander op poten zette 
om de huurders in deze 
coronacrisis een warm 
hart onder de riem te ste-
ken en voor een beetje 

optredens vonden afwis-
selend plaats aan bejaardenwoningen en wooncomplexen in Brasschaat, Brecht, 
Zoersel en Wuustwezel. Hier verblijven voornamelijk oudere bewoners. Ze wer-
den per brief op de hoogte gebracht van de optredens met de uitdrukkelijke vraag 
om vanuit hun tuin of vanop hun terras te komen luisteren. Op die manier kon de 
onderlinge afstand te allen tijde gegarandeerd blijven.
De optredens van Laurens Joly, lokaal talent uit Wuustwezel, en van het muzi-
kale koppel Janice Weyts en Jeroen Vissers vielen heel erg in de smaak. Onder 
een stralend zonnetje en vanuit hun woning genoten de huurders duidelijk zicht-
baar van de muziek. Ze zongen en bewogen ook volop mee op de tonen van 
Nederlandstalige nummers en Engelse covers. Er was zelfs ruimte voor enkele 
verzoeknummers.
Voor de huurders met kleine kinderen die geen eigen printer hebben, organi-
seerde de woningmaatschappij een speciale Facebookactie. Door even te bellen 
of een berichtje te laten met hun adres kregen de huurders dan een pakketje toe-
gestuurd met kleurplaten en spelletjes om de kinderen creatief bezig te houden. 
Er volgen mogelijk nog andere initiatieven van De Voorkempen-Helpt Elkander 
voor de huurders.

DE VOORKEMPEN-HELPT ELKANDER IN 
SINT-JOB VERRAST HUURDERS MET MU-
ZIEKOPTREDENS EN KLEURPAKKETTEN
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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

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.

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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

Te huur bergstraat 10 
Brasschaat app. 2de verd- 
2slpk. Inger.keuken, grote 
living, badkamer+dou-
che-garage. € 700 onm.
vrij  tel 0470/313 126

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

Zaaien van nieuwe ga-
zons,  g ra t is  o f fe r te . 
0487/715 534

Tuinonderhoud, gazon 
herstellen, btw aanw. Tel. 
0465/993 577

Dak herstel./vernieu-
wen, karweien, isolatie. 
0489/717 125

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

Gezocht ervaren hulp 
in de huishouding voor 
groot gezin te Kapel-
len. Min 10 jaar ervaring. 
16 uur per week. Met of 
zonder dienstencheques. 
Reactie voorzien 
van korte uitleg over 
u zelf per mail naar 
poetskapp@gmail.com

Man zoekt alle tuinwerk, 
hagen scheren. veel er-
varing. 0474/453 834

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

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

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

Te koop licht app. Nieuw-
dreef, lift, 9e verd. mooi 
uitzicht. 2 terrassen, 2 
slpks, met of zonder auto-
stnplts. 0486/268 570

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

Verkoop- of verhuurklaar 
zetten.
& Zo 0499/103 000

Alle renovatiewerken, 
schilderw., behang, la-
minaat, parket, gyproc, 

€ 10 p/u. 
0484/282 857

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

Schilderen & tuinwerk. 
0487/566 652

Gevraagd

DEELTIJDS
VERKOOPSTER

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

Ambachtelijke
Slagerij Maes

0491 105 828
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Zegeplein 3 • 2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

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

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

Tel. 03/633 12 29

Uw vertrouwd vastgoedkantoor
is opnieuw geopend!

 

Na een bizarre periode zijn wij blij jullie te melden dat ons kantoor
opnieuw geopend is en dat ons team terug actief is.

Wij kunnen niet genoeg veiligheidsmaatregelen nemen,
daarom ligt hier een kleine attentie voor u klaar (OP=OP).

Maak kennis met onze
commerciële medewerkers

en kom even langs
op ons kantoor,

of maak een afspraak voor 
een gratis schatting.

Melina - Verkoop

Jorrik - Verhuur

Bent u van plan uw woning te verkopen?
De eerste 2 klanten die bij ons  een opdracht tekenen ontvangen een

cadeaucheque van Middenstand Maria-ter-Heide twv € 250

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



Brasschaatse Film,     Nr. 22,    27-5-2020  16

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!

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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.

OP 13 JUNI GEPLANDE 
DORPSDAG ’S-GRAVENWEZEL 

GAAT NIET DOOR
Dorpscomité ’s-Gravenwezel blijft ondanks coronacrisis creatief 
verderwerken. Voor het eerst sinds 1986 zal er dit jaar geen 
Dorpsdag zijn in ’s-Gravenwezel, op het traditionele tijdstip – 
zijnde de tweede zaterdag na Pinksteren. De oorzaak voor het 
niet kunnen plaatsvinden is ook hier de coronacrisis.
Het college van burgemeester en schepenen besliste eerder 
al om tot en met 30 juni 2020 alle door de gemeente Schilde 
georganiseerde evenementen, activiteiten en bijeenkomsten af 
te gelasten, en ook alle andere activiteiten die in gemeentelijke 
gebouwen worden georganiseerd, te verbieden. Voor buitenac-
tiviteiten werd de optie nog opengehouden, maar het team van 
Dorpscomité ’s-Gravenwezel is, net als het gemeentebestuur van 
Schilde, van mening dat het laten doorgaan van een dorpsevent 
van de omvang van de Dorpsdag ook midden juni nog allesbe-
halve aangewezen is.
Mogelijke toekomstige activiteiten later op het jaar worden hierbij 
bekeken en waar mogelijk uitgewerkt. De organisatie houdt hier-
voor uiteraard rekening met de evolutie van de gezondheidssitu-
atie in ons land de komende weken en maanden.
De op 15 en 16 augustus geplande Dorpshappening blijft voorlopig 

volgt later, wanneer er ook meer duidelijkheid is over wat er 
tijdens de zomermaanden in ons land en in onze gemeente 
mogelijk zal zijn.
Dorpsdag 2021
Noteer alvast zaterdag 5 juni 2021 voor de Dorpsdag 2021. Als 
er dan geen coronazorgen meer zijn, belooft Dorpscomité ’s-
Gravenwezel er alvast weer een spetterende editie van te maken.
Daar de federale en de Vlaamse overheid sportwedstrijden tot en 
met 31 juli verbiedt, werden ook alle amateur- en profwielerwed-
strijden geannuleerd. KWAC Wezel Sportief ging dus inmiddels 
ook over tot schrapping van de wielerwedstrijd op 14 juni. De 
jaarlijkse wielerkoers op 16 augustus alsook het Internationaal 
Dernyspektakel op 17 augustus staan nog op de wielerkalender 
ingepland zoals aanvankelijk voorzien. Uiteraard wordt ook hier 
de verdere evolutie in de zomermaanden opgevolgd.
Wat betreft de kermissen, waar de diverse activiteiten in juni en 
augustus jaarlijks aan worden gekoppeld, is het afwachten wat 
er, vanuit de hogere overheidsniveaus later zal worden beslist.

Over te nemen: inductie-
kookplaat merk Küpper-
busch type EKI 8642.1 en 
is 80 cm breed. GSM 0475 
898 486

Te huur : Rustig gelegen 
GLV app. Oude Hoeveweg 
13. Ing. kkn., apart Wc, 2 
slpk., Badkamer mer bad, 
ondergrondse autostaan-
plaats. HP € 875 + € 100 
kosten. GSM 0475/89 
84 86

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

Ik zoek werk als poets-
vrouw. 0467/629 106 - 
0485/941 579 Aneke-Marie

Te koop: verstelbare kin-
derbox op wieltjes, relax 
zwart merk Koolstra, kin-
derstoel badje. Tel. 03/663 
44 29 - 0494/391 730

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, conife-

Te huur: magazijn 50m² te 
Wuustwezel. 
Tel. 03/669 75 74

Te koop: Fietsendrager 
trekhaak, naaimachine 
Singer model grootmoe-
derstijd. Tel. 0479/633 632 

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

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

Topinreno. Wij doen re-
novatie werken groot en 
klein . dakwerken isolatie 
vochtproblemen injec-
teren muren opstijgend 
vocht, vloeren en betege-
ling bezetten , renovatie 
keuken en badkamer tel 
0487881703 zelfwerkend 
patroon.

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren,in-
dien u uw wagen wenst 
te verkopen. *Snelle en 
correcte afhandeling *Ook 
met schade of zonder 
keuring *Contante be-
taling *Steeds bereik-
baar (7d/7 en 24h/24h) 
TEL:0476/34.58.00
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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

Goedons, Gregoire VOF

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

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

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

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
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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):
30-31/05 Mertens Els 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

30-31/05 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  

BURGERLIJKE 
STAND

lenn leyssens, 28 april 2020, Brasschaat

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 opvallende knop voor-
zien die rechtstreeks naar de invulpagina's leidt.

GFT

MAANDAG   1
D I N S D A G    2
WOENSDAG   3
DONDERDAG    4
VRIJDAG     5
ZATERDAG     6

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

GEEN OPHALING
OP MAANDAG

1 JUNI. OPHALINGEN 
(GEEN GFT) 

VERSCHUIVEN NAAR 
5/06 (RECYCLAGEPARK 

22/4 GESLOTEN)

Ophaling huisvuil juni

MAANDAG    25
DINSDAG     26
WOENSDAG  27
DONDERDAG   28
VRIJDAG      29
ZATERDAG   30

Ophaling huisvuil mei

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

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

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

Tuinwerken Kanora:
aanleg, renovatie, 

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

ronny.kanora@telenet.be

Te koop autostaanpl. 
Nieuwdreef, Merksem. 

Te huur: Brass. C. klein
glv. app. 1 slk. alsook app. 
1e V. lift, 2 slk. terr. Donk-

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & C

www.denys-co.be

Te huur 
-

schaat, onm. vrij, 740€ 
lift+water inb., grote living, 
keuken,badk. Slaapk.
dressing of bureel, balkon 
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nv ConS

Magnolia ECO woonerf
BRECHT

Uw ruime ECO woning in een GROEN woonerfpark (deel links)

Sept
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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

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!

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

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

Tuinaanleggen, snoeien, 
gazon herst., vertc. 0465 
993 577 btw aanwezig. 
0465 993 577

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


