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Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

GRATIS
SCHATTING

03 225 50 00   -   0479 395 334

Bredabaan 1003 • Brasschaat • Tel. 03 633 09 88
info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

KOOP NU DAGLENZEN
MET EXTRA VOORDEEL

€ 15,-RETOUR*

ACTIE CONTACTLENZEN !

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |   Mariaburg - Brasschaat

KATOENTJES VOOR MASKERS

KLOKKENSERVICE
- reeds meer dan 40 jaar  -

zowel staande, hang als antiek 

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS opgehaald en teruggeplaatst

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10, (over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u

Zaterdag: 10u-17u

U kan ook altijd bellen voor
een afspraak: 03/ 636 43 90

2 MEYER broeken 

25% KORTING

2 OLYMP hemden 

25% KORTING

2 polo’s 

25% KORTING

KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

TEL 03/664 03 69 • OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR • ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN

Audio Video
Bredabaan 1075, 2930 Brasschaat
+32 (0)3 663 37 33

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Onmetelijk kijk- en luisterplezier.

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Merksem

Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

UW BADKAMER RENOVEREN?

MAAK VRIJBLIJVEND EEN 
AFSPRAAK 03 680 19 50

Ga voor kwaliteit zonder zorgen

Art & Design

Bredabaan, 715 - Brasschaat 
Open : Di t/m Za  van 10u tot 18u

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

Ook voor mondmaskers
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Gemeentelijke 
academie voor 
muziek en woordM

W&acad
em

ie

filiaal kapellen
Antwerpsesteenweg 146
2950 KApellen

Hoofdschool Brasschaat
Ploegsebaan 144
2930 Brasschaat

&Kinderkoor

&
vanaf            jaar8

Muziek

Woord

start direct met 
een instrument!

o
p
F

vanaf            jaar6
Domeinoverschrijdende initiatie 

INSCHRIJVINGEN vanaf MAANDAG 1 JUNI

MEER INFO: WWW.ACADEMIEBRASSCHAAT.BE

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

JOU NIKE 
SPORT OUTFIT 
@ SHOP2RUN

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

K&M

schoen- en
slotenmakerij

Open: ma-vr van 9 - 18 u.
 za van 9 - 17 u. 

CLEANING VAN 
ALLE SCHOENEN
MEESTER SCHOENMAKER

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten.

bijmaken van sleutels

Leopoldslei 3  2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 97

U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen 

en riemen

NIEUW

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

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

WANDEL GRATIS ‘ZONDER’ VMPA-NATUURGIDS
Je komt er vaak langs, meestal zonder ze op te merken. Een pleintje met wat groen, een vergeten 
stukje bos, een onbekend verbindingspaadje, zelfs een berm.  Niet meteen de “grootse” natuur, 
maar toch een verademing in je dagelijkse drukke leven. In elke buurt zijn zo wel wegeltjes en 
verbindingen te maken. VMPA Brasschaat is in elke wijk een ‘Natuur in je buurt’-wandeling aan het 
uitstippelen. Dit jaar is de wijk Mariaburg aan de beurt. Helaas heeft het Corona-virus er anders 
over beslist, en wordt de wandeling van zondag 7 juni geannuleerd. Maar niet getreurd, iedereen 
kan de wandeling zelf doen. Op de website van VMPA-Brasschaat https://www.natuurgidsen-
brasschaat.be in rubriek ‘activiteiten’ vind je de routebeschrijving, en telkens kort waarom langs 
hier gegaan wordt. Niet dat het de gids volledig vervangt, maar zo kan je alvast Mariaburg verken-
nen. Het is een wandeling door de wijk langs rustige dreven en onbekende(re) wegeltjes, waar 
natuur nog te beleven is. 

Tuinwerken Kanora:
aanleg, renovatie, 

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

ronny.kanora@telenet.be

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 

Ik zoek werk, poetsen, 
tuinwerk, restaurant. Eng. 

Deftige dame zoekt werk 
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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

Brasschaat

Wandelzoektocht 2020
Zoektocht in Centrum en Vriesdonk Brasschaat,

19 vragen/20 foto’s, 10 mooie prijzen te winnen.
Kostprijs: € 8,00 voor leden en voor niet-leden!

Fietszoektocht 2020
Zoektocht in achtvorm (Acht van Brasschaat), 40 vragen/10 

foto’s, 10 mooie prijzen te winnen.
Kostprijs: € 8,00 voor leden en voor niet-leden!

Van 1 juni t.e.m. 30 september 2020
Liefst digitaal inschrijven via website:

www.vtbkultuur.be/brasschaat
of e-mail: brasschaat@vtbkultuur.be

of gsm: 0476 45 20 43 of 0484 92 01 05
of aankoop brochure bij Toerisme Brasschaat

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

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

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

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

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be
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www.vanlaerhoven.be

VAN LAERHOVEN  BOUW-EN RENOVATIEWERKEN WERFT AAN!

We zoeken een CALCULATOR BOUW voor 
de volledige calculatie van onze bouw-
projecten, zowel nieuwbouw als renovatie.  
Je werkt hiervoor nauw samen met onze le-
veranciers en rapporteert rechtstreeks aan 
de zaakvoerder. 

Ervaring is een must, tewerkstelling te 
Kalmthout. 
 
 
 

Het takenpakket bestaat o.a. uit: 
 calculatie van bouwprojecten van A tot Z
 opmaak én opvolging van offertes
 verzamelen van prijzen, product- en     
  marktinformatie
 prijsaanvragen bij onderaannemers en         
 opvolging
 contact met onderaannemers en leveran-     
  ciers  
 
 

Wij bieden jouw een uitdagende,  
gevarieerde job in een dynamisch bedrijf!  
 
Bekijk de volledige job omschrijving en 
voorwaarden op  
www.vanlaerhoven.be/vacatures.

Stuur je motivatiebrief met C.V naar  
sarina@vanlaerhoven.be 

Meer info nodig? Bel 03/633.33.16

EIKENPROCESSIERUPSEN IN OPMARS, PROVINCIE 
BREIDT ONDERSTEUNING GEMEENTEN VERDER UIT
Door het grote aantal rupsen dit jaar en de vele recreanten in de natuur, vreest provincie Antwerpen voor grote overlast. De 

manier kunnen aanpakken.
Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur: “De provincie volgt de verspreiding en de ontwikkeling van de rupsen 
op het terrein en staan in contact met de gemeenten, civiele bescherming en brandweer. Zo kunnen we snel reageren wan-
neer gemeenten en aannemers de overlast niet meer de baas kunnen. De gemeenten kunnen intussen rekenen op een 
uitgebreid ondersteuningspakket, waaronder een boeiende opleiding over persoonlijke beschermingsmiddelen.”
Kapitein Evi Van Cleynenbreugel van Civiele Bescherming Brasschaat: “In de eerste plaats gebeurt het bestrijden van 
eikenprocessierupsen door de gemeenten of andere diensten, maar in uiterste nood kunnen de gespecialiseerde middelen 
van de Civiele Bescherming op vraag van gemeenten en provincies ook ingezet worden voor openbare domeinen. Omdat 
de Civiele Bescherming een hulpdienst is die over een uitgebreide technische knowhow en gespecialiseerde kennis be-
schikt over persoonlijke beschermingsmiddelen, willen we die kennis graag delen met de gemeentelijke medewerkers van 
de provincie Antwerpen die in het voorjaar geconfronteerd kunnen worden met deze rupsen.”
Kathleen Verstraete, provinciaal expert eikenprocessierups, licht de bijkomende ondersteuningsmaatregelen toe: “Gisteren 
organiseerden we een opleiding rond persoonlijke beschermingsmiddelen, zo kunnen gemeentelijke medewerkers veilig 
op het terrein gaan. We kijken ook al naar volgend jaar, omdat gemeenten steeds meer geresponsabiliseerd worden om 
de rupsen zelf te bestrijden, voor ze aannemers of brandweer en Civiele Bescherming kunnen inschakelen. Zo staan er 
een samenaankoop voor professionele stofzuigers en een collectieve inzameling van oude rupsennesten op de planning.”
De provincie zoekt voortdurend mee naar de meest mens- en milieuvriendelijke manieren om de rupsen te beheren. 
Daarom waarschuwt ze voor een nieuwe omstreden techniek waarbij plastic plakstrips rond bomen gehangen worden om 
rupsen te ‘vangen’. Kathleen Verstraete legt uit: “Men denkt dat de plastic strips de hinder kunnen beperken maar dat is 
helemaal niet het geval. De strips zijn slecht voor de biodiversiteit en ze zijn vervuilend. Een eerste kleinschalige studie op 
het terrein toont aan dat de strips amper rupsen ‘vangen’ terwijl heel wat andere nuttige insecten (waaronder natuurlijke 
bestrijders van de rupsen) wél in de strips blijven kleven.”
Voor veelgestelde vragen en het meldpunt eikenprocessierupsen, zie www.info-eikenprocessierups.be

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Slagerij De Clerck
Bredabaan 1091 M-t-H

03/663 01 39 
woens- en zondag gesloten

GEVRAAGD
GEMOTIVEERDE

WINKEL-
BEDIENDE M/V

EN

FLEXI 
voor in de winkel,
uren af te spreken

Te koop: -
de staat. Prijs o.t.k. Tel. 
03/651 83 96 na 18u.

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

Dakherstel, vernieuwen 
-

wei. 0489/717 125

Te huur: gerenov. stu-

Centr. Bras. Living met 

Ver groen zicht dorps-

€580/mnd. 0474/409 223 
- 0474/916 121

Te koop: Japanse koi 3 

tel. 03/645 86 56

Gezocht: 
-

vidsfonds. Tel. 03/645 86 56

Te huur:
verd. Bredabaan 209 Br. 

inloopd. €690. 03/652 17 12

Duitse studente geeft bij-
-

beginnelingen of gevor-
derden. €25/u incl. verpl. 
0475 498 867

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: 
&Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83 

.be

Bezetten, tegelen, af-

betonneren. 0483/720 562

Te koop gevraagd: 2de 

-
remde. 0492/263 118



-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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De G-wielerwedstrijd Rotonde Classic zal dit jaar 
doorgaan op zondag 4 oktober. “Door de coronacri-
sis hebben we het evenement met een half jaar moe-
ten uitstellen.”, zo zegt organisator Pascal Devers.
De derde editie van Rotonde Classic zou in normale 
omstandigheden zijn doorgegaan op zon-dag 14 
juni 2020. Het coronavirus gooit roet in het eten. “De 
nationale bond, Parantee-Psylos, heeft beslist om 
alle sportieve activiteiten op de kalender t.e.m. eind 
juni af te gelasten. Wij moeten dit respecteren.” zo 
zegt organisator Pascal Devers. 
“In samenspraak met de gemeente Brasschaat 
hebben we gezocht naar een nieuwe datum. Zon-
dag 4 oktober zal de G-wielerwedstrijd doorgaan. 
Uiteraard zullen we de situatie op de voet blijven 
opvolgen. Als er bijkomende richtlijnen komen rond 
de organisatie van sportwedstrijden, zullen we deze 
ook naleven.” 
Rotonde Classic wordt sinds enkele jaren georgani-
seerd in Maria-ter-Heide. Het programma bestaat uit 
een belevingskoers en twee G- wielerwedstrijden.

WIELERWEDSTRIJD
ROTONDE CLASSIC UITGESTELD

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

voor thuis en professioneel gebruik
FITNESSAPPARATUUR   

steunt startende handelaars

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 

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Te huur app. Bre-
dabn 436 BR. Liv., kkn, 
vern. badk. + douche, 
gr. + kl. slpk, lift (rus-
tige pers.) 0475/440 
536 - 0474/920 434

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

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

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

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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WIJ RUIMEN ONS MAGAZIJN OP!

GROTE STOCKVERKOOP 
SUPER KORTINGEN OP WOL & KLEDING 

 ZATERDAG 6 & ZONDAG 7 JUNI   10U-17U

WINKELCENTRUM PATIO DONK    DONKSESTEENWEG 214/216    2930 BRASSCHAAT    03/647 14 25    WWW.DO-STORE.BE

A  PA S S I O N  F O R  G I F T S  &  W O O L

  Do’s Store

  shopdostore1

RUIME 
GRATIS 

PARKING

Gifts

Wol

Do’s Patronen

Breinaalden & Co.

Fashion

Yankee Candle

In open lucht met 
wachtzone om
social distance
te verzekeren.

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

FLORENZA

PROMOTIE PIOENEN
1 PAK KOPEN

+ 1 PAK GRATIS

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel

Actie geldig van 1 juni t.e.m. 7 juni 2020
en zolang de voorraad strekt.
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De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.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

Flor Stes is overleden. De man die 10 jaar onderpastoor in de wĳk Kaart was, werd 
78 jaar. De reacties op de sociale media logen er niet om. “Ik ben er het hart van in”, 
“Een prachtig mens”, “Zo een lieve man”, “Een heel goed pastoor”, “Zeer mooie her-
inneringen”, “Een man met een open mind en een groot hart”, “Een echte herder en 
priester in hart en nieren”, zo lazen we. Flor Stes werd geboren op 5 mei 1942. Hĳ 
leidde gedurende 41 jaar kerkdiensten, vooral in de parochie Sint-Cordula in Scho-
ten. Maar ook in de parochie Rustoord was Flor een bĳzonder gerespecteerd onder-
pastoor. Flor Stes revalideerde van een hersenbloeding die hĳ in februari opliep. Dat 
gebeurde tĳdens het voorgaan van een eredienst naar aanleiding van Maria Lichtmis. 
Tĳdens zĳn rĳkgevulde carrière onderhield hĳ goede contacten met Jan en alleman. 
Hĳ werd vorig jaar nog uitbundig gevierd in en rond de Sint-Cordulakerk naar aan-
leiding van zĳn dubbel jubileum: vĳftig jaar priesterschap. “Hĳ was een priester van, 
voor en tussen het volk”, hoorden we dikwĳls. Flor hield zielsveel van het stukje na-
tuur in zĳn tuin. Ook in de winter kon hĳ daar enorm van genieten. Hĳ zat dan in zĳn 
veranda met uitzicht op dat kleine stukje groen. “De borelingen die ik 40 jaar gele-
den hier leerde kennen, zĳn nu intussen bĳna allemaal gelukkig getrouwd. Het doet 
me deugd dat de mensen graag eens in de kerk komen om een ogenblik van stilte 
en rust te vinden. Ik maak mĳn verplaatsingen vooral met de fiets. Op die manier kom 
je mensen tegen en kan je een vluchtig praatje maken. Ook dat doet deugd. Binnen 
heb ik ook nog een elektrische fiets staan”, vertelde Flor vorig jaar bĳ zĳn jubileumvie-
ring. De uitvaart vond omwille van de coronamaatregelen plaats in intieme kring. De 
stoffelĳke resten van For Stes kregen een plek in het erepark voor priesters op de ge-
meentelĳke begraafplaats in Schoten. Veel mensen brachten Flor nog een laatste groet.

Het GELAAT 
van BRASSCHAAT

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

tuinaannemer

Scheren van hagen

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)
- Zoete aardappelsoep met salieolie.
- Courgette-waterkerssoep
Warme Gerechten:
- Ravioli van kreeft met vissaus, wortel, prei en garnaal-
tjes. (€16)
- Kipstoverij met paprika en saffraanrijst. (€14,50)
- Kalfsgebraad met mosterdkruidenkorst, krieltjes en len-
te-groentjes. (€15,50)
- Kabeljauw met olijftapenade, venkel, courgette en spi-
naziepuree. (€16)
Salades: 
- Caesar Salade. (€9)
- Vietnamese salade met pulled pork, glasnoedels, 
 sesamdressing, wortel, daikon en Chinese kool. (€14)
- Gebakken perziken, boontjes, broccoli, rucola, 
 mozzarella en walnootpesto. (€12)
DE GERECHTJES KUNNEN LICHT AFWIJKEN VAN HET MENU, AANGE-
ZIEN VOOR ONS OOK NIET ALLES GEMAKKELIJK TE VERKRIJGEN IS.

TAKE AWAY MENU
woensdag 3 juni t.e.m. Zaterdag 6 juni

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.

Dinsdag 2 juni zijn wij 
uitzonderlijk  een dagje gesloten!

WE ARE 
PROFESSIONAL 

CLEANERS
we do industrial 

cleaning, 
domestic cleaning, 
container cleaning, 

garden and 
warehouse cleaning

0488/430 877
0465/452 984

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

Te koop: Propere golfbal-
len, 45 euro voor 100. Tel. 
03/658 10 88

Te koop  jongensfiets 
0474/525 276

Te huur: Brass. C. klein
glv. app. 1 slk. alsook app. 
1e V. lift, 2 slk. terr. Donk-
sest. 14. Inl. 03/651 77 68

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

Te koop autostaanplaats 
ondergr.  Nieuwdreef, 
Merksem. T. 0486/268 570

Gevraagd:  A l le  wa-
gens, jong/oud, onge-
acht welke staat (schade, 
...) Erkend autobedrijf! 
Tel. 0476/749 178
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Heb je thuis voldoende ruimte om jouw afval nog even te stocke-
ren? Stel dan je bezoek nog even uit. Het zal er behoorlijk druk 
zijn, dus beperk de gezondheidsrisico’s.
Kan je bezoek toch niet uitstellen, hou je dan aan deze afspraken:
• Sorteer het afval thuis, zodat je snel en vlot het afval in de juiste
 container kan overladen. Kijk goed na of je alles bij hebt voor je
 vertrekt.
• Hou er rekening mee dat je slechts 1x per week per adres mag
 langskomen.
• Kom alleen naar het recyclagepark. Alleen als je zwaar materiaal
 bij hebt, mag je 1 extra persoon meebrengen.
• De parkwachters zullen je nu even niet kunnen helpen met het
 uitladen of inladen van de auto of het bedienen van de zuil.
• Asbest, textiel en herbruikbare goederen kunnen tijdelijk niet naar
 het recyclagepark gebracht worden.
• Blijf tijdens het aanschuiven in de auto wachten. Kom je met de

 ook een deel van de rijbaan vrij voor hulpdiensten of verkeer uit
 de tegenovergestelde richting.
De normale openingsuren van het recyclagepark blijven gelden. 
Check hiervoor www.igean.be/recyclageparken.
Misschien zijn niet altijd alle fracties beschikbaar. Men probeert 
volle containers zo snel mogelijk te laten wisselen, maar rekent 
op jouw begrip als tijdelijk een bepaalde fractie niet afgeleverd 
kan worden. #Respect en #Solidariteit zijn sleutelbegrippen, 
men rekent er dan ook op dat iedereen deze afspraken naleeft.
De situatie kan van dag tot dag veranderen, check dus zeker 
www.igean.be/corona voor de meest recente stand van zaken!

RECYCLAGEPARK
BRASSCHAAT OPEN ONDER 
STRIKTE VOORWAARDEN

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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

DECORATION
Wemers

89
JAAR

Bredabaan 1129  •  Brasschaat-Maria-ter-Heide  •  Tel 03 663 00 27

Open van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12.30u en 13.30u tot 18u • Zaterdag open van 10u tot 17u  

Nieuwe openingsuren in de maanden juni, juli en augustus zat. van 10u tot 14u open

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

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

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

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

www.goldcompany.be

GEZOCHT: Sigarenband 
verzameling. 0495 655 177

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

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

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

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 
coniferen. Gratis offerte 
0487/715 534



Brasschaatse Film,     Nr. 23,    3-6-2020  10

in samenwerking met ondernemers
#ikkoopinbrasschaat

Te koop t/m 31 aug
• in gemeentehuis 
• in bibliotheek  
    (op zaterdag)

www.ikkoopinbrasschaat.be

Koop 2 Brasbonnen én 
ontvang er 1 gratis bovenop!

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

Te koop gevraagd: 
Postzegelverzamelin-

Te huur

-

Leerkracht lager onder-
wijs,

-

om geen achterstand op 

Te koop: scootmobiel 
carpo 4 special edition met 

Te huur: Gooreind-Wuust-
-

73 45

Raamenwasser 
-

Gezocht: fulltime groen-

-

-
-

Goedkoop verwijderen 
-

Te huur:
voor oldtimer of classic 

Alarm en camerabewa-

-

Investeer € 25.000 in 
gegrade gouden munten 

-

-
   

Te huur: 
-

-

-

Ambachtelijke pralines 

Dak herstel./vernieu-
wen,

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 

-

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: -
nys & C

Te koop: 

Ik koop: -

aanbieding waar u vanaf 

Dringend gezocht: Glv 
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Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. 
‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet 
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle 
to cradle’ kringloopproces staan hoog in het 

vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar. 
Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen 
de beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We 
verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

JOUW TAKEN
-    Als machine operator sta je aan een lijn waar bio voeding wordt 

afgevuld (olie, meel, kruiden, thee,...). Je labelt en verpakt goederen.
-   Als magazijnier ben je orderpicker en kan je paletten laden en 

lossen met heftruckattest.
-    Je bent fl exibel en je kunt overal ingezet worden. 

JOUW PROFIEL
-  Je hebt enige ervaring in de voedingssector.
-   Je kan 1 à 2 dagen per week op regelmatige basis werken.
-   Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Dit is noodzakelijk 

voor een correcte communicatie met je collega’s en om de 
richtlijnen correct op te volgen.

GEZOCHT
JOBSTUDENTEN / FLEXI-JOBBERS

voor productie en magazijn (deeltijds)

WIJ BIEDEN
Een aangename werksfeer en fi jne collega’s.

INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde jobstudent of fl exi-jobber die wij 
zoeken? Laat dan zeker van je horen. 

Mail je motivatie en foto naar: 
Chantal.voets@noble-house.tk
Brechtsebaan 42 unit 70
2900 Schoten
www.amanprana.eu

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

We hebben de voorbije weken gewikt en gewogen om tot een besluit te 
komen. Moeten we de Mariaburgse Feesten in september 2020 laten 

plaatsvinden? Aanvankelijk wilden we de Nationale Veiligheidsraad af-
wachten en pas op 28 mei de beslissing nemen. Uiteindelijk moeten 
we onder ogen komen dat het organiseren van de feesten, in hun hui-
dige omvang, onverantwoord zou zijn. Zelfs wanneer het toch terug 
toegelaten zou zijn, vermoeden we dat bij heel wat mensen de angst 

plaatje zijn we vooral bezorgd om de gezondheid van onze medewer-
kers, artiesten en bezoekers. In ons huidige concept is geen ruimte om 

aan social distancing te doen. Puur logistiek gezien is afstand houden 
onmogelijk. We beschikken niet over voldoende medewerkers om er op 

toe te zien dat social distancing regels worden nageleefd. Ook geloven we 
niet dat eind september al deze maatregelen plots zullen verdwijnen. We begrijpen dat dit nieuws 
voor velen aankomt als een zware teleurstelling. Alle vooruitzichten naar de evenementen-zomer 

de tunnel. Ook voor ons als organisatie is het even slikken. Momenteel zitten we rond de tafel om te 
bekijken wat mogelijke alternatieven zouden kunnen zijn. Echter kunnen we nog geen beloftes ma-
ken over hoe zo'n alternatief er uit zou zien. Er bestaat ook geen zekerheid dat er een alternatief zal 
komen. We hopen hier na 8 juni meer zicht op te krijgen. Intussen wensen we iedereen een goede 
gezondheid toe. We hopen jullie terug te kunnen verwelkomen tijdens de Mariaburgse Feesten van 
2021. Volg alles over Corona en Mariaburg via onze https://mariaburg.be/corona/

GEEN MARIABURGSE FEESTEN IN 2020

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

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
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Het gemeentebestuur werkt 
al even aan een Masterplan 
Gemeentepark waarbij de in-
frastructuur van het cultuurcen-
trum en het Louis De Winter-
stadion onderzocht wordt. De 
stabiliteitsproblemen van de 
Ruiterhal, die begin dit jaar tot 
een sluiting leidden uit veilig-
heidsoverwegingen, brengt het 
Masterplan in een stroomver-
snelling. 
De Ruiterhal is al enkele maan-
den gesloten. Het cultuurcen-
trum en externe organisatoren 
kunnen er geen gebruik meer 
van maken. Het gemeentebe-
stuur richtte een projectteam op, 

aangeworven specialist, om de werking van de Ruiterhal vanaf januari 2021 verder te zetten in een 
tijdelijke constructie op de parking van de Ruiterhal.
Dat projectteam legde onlangs een uitgebreid dossier voor aan het gemeentebestuur. De voor-
waarden rond veiligheid, milieu, vergunningen en infrastructuuraanpassingen deden het kosten-
plaatje van de tijdelijke constructie erg hoog oplopen. Te hoog, oordeelde het gemeentebestuur 
in deze onzekere coronatijden. Dat geld kan veel beter rechtstreeks geïnvesteerd worden in een 
nieuwe podiumzaal.  Om een snelle realisatie van de nieuwe podiumzaal mogelijk te maken wordt 
het Masterplan Gemeentepark gefaseerd aangepakt.  
De bouw van de podiumzaal wordt versneld uitgevoerd met als streefdatum begin 2023. De aan-
pak van het stadion behoudt de oorspronkelijke planning met als streefdatum september 2024.
Geen werking tot nieuwe podiumzaal klaar is 
Geen Ruiterhal en geen tijdelijke constructie betekent dus dat grotere zaalevenementen en -voor-
stellingen op deze locatie een tijd niet kunnen plaatsvinden. 
De medewerkers van het cultuurcentrum Brasschaat staan voor alle organisatoren met raad en 
daad klaar om samen op zoek te gaan naar degelijke alternatieven in Brasschaat en in de omlig-
gende gemeenten.  
Projectteam nieuwe podiumzaal 
Het projectteam van de tijdelijke constructie werd onmiddellijk omgedoopt naar het projectteam 
nieuwe podiumzaal.   Eén van de eerste stappen die het team wil ondernemen, is een intern 
behoeftenonderzoek waarbij de regelmatige gebruikers van de Ruiterhal geconsulteerd worden: 
organisatoren zoals de talrijke verenigingen, de podiumverenigingen, gemeentelijke adviesraden, 
de scholen, de cultuurraad en de raad van bestuur van het Cultuurcentrum Brasschaat (vzw pro-
grammering CC Hemelhoeve).  
Wat hebben zij nodig? Wat verwachten zij van een moderne podiumzaal? Wat verwachten zij 
van de polyvalente zaal in het stadion? Op basis van onder meer dat behoefteonderzoek worden 

-
meentebestuur stellen alles in het werk om in het voorjaar 2023 met trots de nieuwe podiumzaal 
te kunnen openen. 
Infosessies voor omwonenden en parkbewoners  
 Van zodra de realisatieplannen concreter worden zal een infomoment over eventuele overlast van 
de werken voor de mobiliteit georganiseerd worden voor omwonenden en de bewoners van het 
park (zoals de horecazaken, sportclubs en scouts).

GEEN TIJDELIJKE CONSTRUCTIE OM WERKING 
GESLOTEN RUITERHAL OP TE VANGEN

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u -  zat. en zon. gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

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

Te koop
14’ en damesfiets, gsm 
0479/571 597

D a m e  z o e k t  w e r k , 
poetsen. Verantw., eer-
lijk, werkt heel netjes. 
0465/754 471

Ik zoek werk, schoon-
maak, elektronica, tuin-
werk. 0466/256 056

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken, babysit. 
0465/545 708

Ik zoek werk, schoonma-
ken, tuinwerk, schilderen, 
tegels. 0467/676 420

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 Brassc

www.ikkoopinbrasschaat.be
www.brasschaat.be/coronavirus
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Do's Store installeert 
permanente schermen 

aan de kassa
BRASSCHAAT - Corona raakt iedereen, zeker ook de kleine 
en middelgrote ondernemers. Om te overleven moeten 
onze bedrijven een zekere vindingrijkheid aan de dag leg-
gen. Zo bleef Do’s Store, een winkel in breiwol, kleding en 

enteel trefzeker van dienst kon zijn. En installeert nu ook 

Grove middelen

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:

INVESTEER € 25.000 MET JAARLIJKSE
MEERWAARDE V.A. 1,75% TOT 3%

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten

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

Brasschaat bruist dankzij jou!

IK KOOP IN BRASSCHAAT

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

Te huur: magazijn 50m² te 
Wuustwezel. Tel. 03/669 
75 74
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De afgelopen weken werkte het ge-
meentebestuur verschillende maat-
regelen uit om haar Brasschaatse 

een handje te helpen in deze Corona-
tijd. Het gemeentebestuur injecteert 
350.000 euro in de lokale economie.   
“Brasschaat bruist o.a. dankzij onze 
ondernemers. Door de vele creatieve 
initiatieven en een doorgedreven sa-
menwerking tussen hen en het ge-
meentebestuur zijn we tot maatrege-

hart onder de riem te steken.”, stelt 
schepen van Ondernemen Carla Pan-
tens. 

overlegorgaan dat bestaat uit ondernemers van verschillende sectoren waaronder handel en ho-
reca, samen met de centrummanager en de bevoegde schepen voor lokaal ondernemen. Op 
die manier kregen we uit eerste hand te horen waar de verschillende behoeften lagen. Op basis 
van deze brainstormsessies werden suggesties voorgelegd aan het college en vervolgens verder 
uitgewerkt.
Communicatie met de ondernemers 
Van zodra de sluiting een feit was, hebben we naar andere manieren gezocht om met onze onder-
nemers in contact te blijven en hen bij te staan. We brengen in plaats van maandelijks nu quasi 
wekelijks een nieuwsbrief uit met daarin de belangrijkste coronamaatregelen, vraag en antwoor-
den, alsook de wijzigingen. Daarnaast geven we ook tips om beter, veiliger of gewoon handiger te 
kunnen ondernemen tijdens sluiting of heropening.  Naast de denktank en de nieuwsbrief hebben 
we ook het tweemaandelijks handelaarsoverleg in frequentie verhoogd. Zo kunnen we vinger aan 

ikkoopinbrasschaat.be 
-

lende handels- en horecazaken zochten tijdens hun verplichte sluiting een oplossing om hun klan-
ten toch verder te helpen en zetten de stap naar e-commerce (of versterkten zich er in). Hun aan-

De website geeft een overzicht van een 200-tal handelaars waar men online kan shoppen of een 
maaltijd bestellen. Dit aantal groeit nog elke dag. Brasschaatse ondernemers kunnen zich hier-
voor nog altijd registreren en aansluiten. Dit is volledig kosteloos.
Sensibiliseren eigenaars handelspanden 
Het Brasschaatse gemeentebestuur besloot om de betalingen van concessievergoedingen door 
ondernemers die een gebouw van de gemeente betrekken, tijdelijk te annuleren. Met dit voor-
beeld wilde het bestuur ook andere eigenaars van handelspanden sensibiliseren om samen met 
hun huurder te kijken naar mogelijke tijdelijke huuraanpassingen. Via verschillende communica-
tiekanalen werden de eigenaars hierin aangesproken. 
3 extra pakjesautomaten 
Op vraag van de ondernemers heeft het gemeentebestuur besloten om het aantal pakjesautoma-
ten van Bpost (Cubee) op haar grondgebied uit te breiden met 3 extra automaten. Dit zijn afhaal-
punten die 24/24 toegankelijk zijn en waar de consument het pakje dat hij online heeft besteld kan 
ophalen via een code die hij van de handelaar heeft gekregen. 
Maatregelen bij de heropstart: veiligheid in openbaar domein en stimuleren om lokaal te 
kopen 
Brasschaat ondersteunt haar lokale economie ook op logistiek gebied. Toen op 11 mei de winkels 
hun deuren terug openden en op 18 mei de markt terug van start ging, voorzag het gemeente-
bestuur telkens de nodige signalisatie in het straatbeeld. Zo werden er borden geplaatst met de 

-
sing en een automatisch telsysteem zorgt ervoor dat het maximaal aantal toegestane klanten niet 
overschreden wordt.  
Daarnaast loopt er ook sinds de gedeeltelijke heropening de campagne “ik koop in Brasschaat”. 
Hiermee wenst het gemeentebestuur solidariteit bij de burger aan te wakkeren om vooral lokaal 
te kopen en de lokale handelaar hiermee te steunen. Deze campagne is zichtbaar op nieuwe 
banners boven de baan, aan vlaggenmasten, aan de bushaltes en op raamstickers die aan de 
handelaars zijn bezorgd. 
BrasBon: 2+1 actie 
Vanaf begin juni wordt voor de Brasschaatse inwoners een nieuwe cadeaubon in het leven geroe-
pen: de BrasBon. De bon is 10 euro waard en heeft een beperkte geldigheidsduur van 6 maan-
den. De verkoop van de bonnen start op 2 juni en loopt 3 maanden of tot de voorraad uitgeput is. 
De Brasbon kan in de winkels uitgegeven worden tot eind november 2020.   
Met deze bon willen we onze eigen inwoners stimuleren om op korte termijn de bon te besteden 
bij onze lokale handelaars die verplicht moesten sluiten. Op die manier zorgen we ook weer voor 

bovenop. Per persoon (boven de 18 jaar) kunnen er maximaal 2 Brasbonnen aangekocht van 
telkens 10 euro. De bonnen kan je aankopen in het gemeentehuis (Verhoevenlei 11) of in de 
bibliotheek op zaterdag.  
Beloningspremie voor Brasschaatse bedrijven 
Het gemeentebestuur keert een premie uit aan bedrijven die tijdens de coronacrisis in moeilijke 
omstandigheden doorgewerkt hebben (zorgsector, voedingswinkels, begrafenisondernemers). 
We willen hen daarmee ook stimuleren om hun medewerkers verder te belonen. Het gemeen-
tebestuur keert de premie uit onder de vorm van de Brasschaatse kadobonnen. Als het bedrijf 
kadobonnen aankoopt, dan zal de gemeente er 20% van de aankoopwaarde bovenop leggen, ook 
onder de vorm van de kadobonnen.   Het voordeel hierbij is dat het geld dat de gemeente uitgeeft, 
rechtstreeks terugvloeit naar de lokale handelaars in Brasschaat.  
Braspremie voor gesloten handelszaken 

de lockdown hun deuren verplicht moesten sluiten. Hiermee wil het gemeentebestuur bijdragen 

heropening te beschermen zoals de aankoop van mondmaskers, handgels, markeringen in de 
zaak, plaatsing van plexischermen, enz. De premie bedraagt 500 euro voor horeca en 250 euro 
voor de andere handelszaken (winkels en dienstverlening bv. kappers)   
Meer info:

marie-laure.koyen@brasschaat.be  

BRASSCHAAT STEUNT HAAR ONDERNEMERS

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

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Deuromlijsting

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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat
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Aan welk hoofdstuk begin jij?

KOPEN
Heb je besloten om een huis te kopen? Niet onverstandig, want met een eigen woning investeer je in je 
toekomst. Hierbij ga je beter niet over één nacht ijs. Je wordt immers geconfronteerd met tal van vragen en 
moet heel wat knopen doorhakken. Wij adviseren je met veel plezier.

HUREN
Is de volgende stap een woning huren? Je kent het duidelijke kostenplaatje, je betaalt maandelijks de huur 

als relatietest. Wel, ook bij deze keuze bieden wij jou de nodige begeleiding.

www.goetstouwers.be
 Een bezichting of schatting inplannen?

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

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

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

erkende professionele plaatser van

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!

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

TERRASRENOVATIE
-Aaleg en heraanleg 

van terrassen
-Uitslijpen voegen 
en heropvoegen 

van terrassen
-Plaatsen van 
boordstenen

-Vervangen van 
kapotte putdeksels

en meer

0491/883 597

Zaa ien  van  n i euwe 
gazons, gratis offerte 
0487/715 534

Ik zoek werk tuinonder-
houd, schilderen, bouw. 
0466/335 164

Te koop: 2 grijze ligze-
tels als nieuw €30. gsm 
0473/186 205

Te koop in prima staat, 
elektrische scooter Trophy 
6 (volledig met handlei-
ding en batterij) en bruin 
lederen el. relax  (M-si-
ze). Bevragen tel. 03/651 
84 95 - 0471/758 895 

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

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

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.

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

+32(0)486/354.763
Verheyen Bart

Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be
BE 0897.708.571/02.25.10       Geregistreerd installateur

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

gommen, logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

GEEN VELO CLASSIC IN 2020
De organisatie heeft naar aanleiding van de onzekere situatie 
t.g.v. covid-19 beslist om de Velo Classic dit jaar niet te laten 
doorgaan. Aangezien alle zomeractiviteiten in Brasschaat zoals 
de 11 juli viering, Dorpsdag en N8 van Brasschaat reeds ge-
schrapt zijn, is het voor de organisatie logisch om dit jaar geen 
Velo Classic te organiseren.
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

OPENDEUR 
Op zaterdag 06/06/2020 

van 10.00u tot 12.00u
Brasschaat: Ploegsebaan 1

Prachtig gelegen luxe penthouse 275m² met lift , ruime inkomhal 
met glazen deuren naar leefruimte, gasten toilet, vestiaire, grote 
berging/ wasplaats, ruime lichte leefruimte(75m²)  met open zicht 
en terras, 4 slaapkamers, 2 badkamers , mogelĳk extra douche-
kamer in te richten, berging, zeer ruime ingerichte eetkeuken, 
dubbele garagebox inpandig, fietsenstalling, luxe indeling (2 
aparte slaapgedeeltes met elk badkamer) grote zolderverdieping 
die vele mogelĳkheden biedt.
Het appartement kan wat gemoderniseerd worden maar beschikt 
over vele troeven.  Ruimte, terras met zonne screens, alarm, vloer-
verwarming in leefruimte en hal, uitbreidingsmogelĳkheid.
Kom kĳken en laat U overtuigen.  
EPC 131 (vg,wg,gvkr,gvv,gdv)
Verkoopprĳs: 599.000 euro

Tel: 03/658.95.58 • Info@markt21.be • www.markt21.be

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 349.000 € 435.000

€ 669.000 € 430.000 € 269.000

€ 237.500

TE KOOP:
Brasschaat, Lage Kaart 208

TE KOOP:
Brasschaat, Ploegsebaan 99

TE KOOP:
Brasschaat, Ploegsebaan 97

TE KOOP:
Kapellen, Lievenshoeklaan 27

TE KOOP:
Gooreind, Oude Baan 2

TE KOOP:
Brasschaat, De Aard 71

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:323 kWh/m²  

OB 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg

app 1eV 2 slpk gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:117 kWh/m²

villa 4 slpk gar tuin
 Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:239 kWh/m²

HOB 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:248 kWh/m²

HOB 2 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC 494 kWh/m²

MATRIX NV
Bredabaan 661
2930 BRASSCHAAT
03 650 10 20
www.matrixnv.be
40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

 WOONKREDIET

Denkt u aan bouwen, kopen of 
verbouwen?

Weet dat het interessant is om voor uw droomwoning of 
bouwproject uw woonkrediet bij ons te nemen.
  

 U hebt 1 aanspreekpunt voor al uw vragen en advies.

 U bent zeker dat uw krediet en verzekeringen passen bij  
uw persoonlijke situatie

Advies nodig over uw woonkrediet  
of hulp bij uw dossier?

We helpen u graag.  
Spring gewoon binnen, 
de koffie staat klaar. 

Meer info over de voorwaarden op www.dvv.be

Als u een klacht hebt, kan u zich eerst richten tot de Klachtendienst van DVV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.
be). Indien u niet tevreden bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van  de verzekeringen,  de Meeûssquare 35, 1000 
Brussel (info@ombudsman.as).

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel 
BTW BE 0405.764.064 – Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - NL 05/2019

OPEN KIJKDAG
zat 6/6 tss 11u-13u
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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

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren 

Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83

Facebook & Instagram: D&D Interieurs

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

Op de Dag van de Biodiversiteit lanceren meer dan veertig organisaties, waaronder provincie 
Antwerpen, een nieuwe communicatiecampagne voor de biodiversiteit. Samen vormen ze de be-
weging #SamenVoorBiodiversiteit. 
Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur over het provinciale biodiversiteitsbeleid: “De 
provincie Antwerpen creëert heel bewust ruimte voor water en natuur. Op een ecologische wijze 
zetten we in op het herstel van natuurlijke beekvalleien. We herstellen en bewaren de water-

biodiversiteit. Ook grondaankopen voor de aanleg van overstromingsgebieden horen daarbij. We 
herstellen de natuurhuishouding in minimum drie beekvalleien in de provincie deze legislatuur en 
voeren verschillende ecosysteemherstelprojecten uit.“
Waarom deze beweging?
De voorbije 40 jaar stierf zo’n 60% van alle wilde dieren op onze planeet uit. De oorzaken? Ver-
nietiging van hun habitat, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en 
overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% 
van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt. En dat is te weinig om dieren, planten en hun 
leefomgeving te beschermen.
Nochtans gaan het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en het welzijn van de mens 
hand in hand. De achteruitgang van de biodiversiteit brengt ons leven als mens in gevaar. Biodi-
versiteit kan een oplossing zijn, niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken maar ook om 
onze gezondheid te verbeteren. Denk maar aan bossen en oceanen: zij nemen grote hoeveelhe-
den CO2 op. En in de natuur worden nog heel wat geneesmiddelen ontdekt.
#SamenVoorBiodiversiteit
De beweging #SamenVoorBiodiversiteit wil een antwoord bieden aan de dringende nood aan aan-
dacht voor onze biodiversiteit. Door actie te ondernemen, kunnen we onze gewoonten veranderen 
en duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren. Om de trend te kunnen keren, moe-
ten we aan de slag gaan, samen en nu! De beweging wil concrete verandering teweegbrengen en 
een vaste waarde worden om beslissingen te kunnen beïnvloeden. De volgende conferentie van 
de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties in 2021 in China 
zal beslissend zijn. Verschillende leden van de beweging zullen namelijk het Belgische standpunt 
tijdens deze ‘COP Biodiversiteit’ coördineren en verdedigen. Als Belgische leider in expertise rond 
biodiversiteit verzamelt de beweging op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele 
of gezamenlijke acties en tips.

RED DE BIODIVERSITEIT, SAMEN EN NU!
Provincie Antwerpen ondersteunt nieuwe nationale campagne #SamenVoorBiodiversiteit 

kansen. Copyright: provincie Antwerpen

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

Uw woning leegmaken 
van Zolder tot Kelder? 
Alles wordt borstelschoon 

Bel gerust: 0475 489 131

Te koop gevraagd: schil-

 

Alle tuinwerk, scheren 

Z o e k  g r a t i s  g e r i e f 

 Mon, 

Caravan te koop ge-
vraagd: 

Alle dakwerken, Axie 

Gezocht: Ik zoek een 
appartement in Bras-

Te huur 
-

dressing of bureel, balkon 

Klus & Zo
-
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PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE
ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale

OPENINGSUREN: 
MA - WO    9U TOT 18U
DI - DO   OP AFSPRAAK
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 16U

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.

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Wesley Reestman

Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75  |  0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

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

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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PLAATS GRATIS EEN  GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

STAND Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op
ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek

“Burgerlijke Stand”, naast de wachtdiensten.
Op de startpagina van onze website is een opvallende

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

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):
6-7/06 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

6-7/06 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  

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

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    8
DINSDAG     9
WOENSDAG  10
DONDERDAG   11
VRIJDAG      12
ZATERDAG   13

Ophaling huisvuil juni

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.be

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
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Zoveel moois... 

Dit moet u zelf ervaren!



ERA OPEN HUIZEN DAG
 6 JUNI 2020

Kijk op onze website voor ons actueel aanbod www.immonoord.be Onze kantoren: Brasschaat – Brecht – Hoogstraten – Turnhout – Beerse
info@immonoord.be - 03 666 85 50

Ontdek een overzicht van alle  
deelnemende panden en hun bezoekuren op

 www.immonoord.be/OHD

BRASSCHAAT
Hanoteaulei 47
Charmante en knusse woning nabij het 
centrum in kindvriendelijke buurt op  
126 m2 met tuin en terras, 2 slaapkamers, 
keuken en badkamer.
 
Gvg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 499kWh/m2 

€ 220.000

BRASSCHAAT
Leopoldslei 161
Charmante, zonnige woning op een 
perceel van 560 m2 op toplocatie nabij het 
centrum van Brasschaat.
 

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 340kWh/m2 

€ 499.000

BRASSCHAAT
van de Wiellei 123
Vlakbij het levendige centrum van 
Brasschaat, ligt deze goed onderhouden 
gezinswoning met 4 slaapkamers en 
garage.
 
Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 692kWh/m2 

€ 299.000

EKEREN
Oostergeest 28
Rustig gelegen gezinswoning met 3 slaapka-
mers op een perceel van 184 m2. Deze woning 
bevindt zich op een toplocatie nabij het cen-
trum van Ekeren met de nodige voorzieningen.
 
Vg Wg Gdv Gvv Gvkr Gmo EPC 200kWh/m2 

€ 279.000

ESSEN
Deken Verbiststraat 3
Rustig en kindvriendelijk gelegen villa op 
761 m2 met groot bijgebouw en zwembad. 
Zeer ruime indeling met 4 slaapkamers.
 

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 144kWh/m2 

€ 539.000

KALMTHOUT
Kapellensteenweg 519
Prachtige luxe villa nabij centrum van 
Heide-Kalmthout op 9.847 m2 met prachtig 
zicht op vijverpartij en terrassen waar u 
kan genieten van elk moment.
 
Vg Wg Gvkr Vv Gmo EPC 193kWh/m2 

€ 1.275.000

KAPELLEN
Dennenburgdreef 15
Zeer charmante woning op 1.312 m2 nabij 
het centrum van Kapellen met prachtige 
tuin en 3 ruime slaapkamers.
 

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC in aanvraag 

€ 445.000

KAPELLEN
Kalmthoutsesteenweg 10
Gunstig gelegen woning op een perceel 
van 451 m2 op wandelafstand van het 
centrum van Kapellen.
 

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 435kWh/m2 

€ 325.000

KAPELLEN
Koningin Astridlaan 35 bus 2
Prachtig gelijkvloers appartement met 
twee slaapkamers en twee badkamers 
van maar liefst 160 m2 gelegen in domein 
Wilaard.
 
Vg Gvkr Vv Wp Gmo EPC 417kWh/m2 

€ 449.000

KAPELLEN
Koningin Astridlaan 37A bus 3
Sfeervol appartement ca. 160 m2 op domein 
Wilaard met prachtig zicht op park met 
vijverpartijen. Twee slaapkamers en twee 
badkamers. Ondergrondse parking en berging.
 
Vg Gvkr Vv Wp Gmo EPC 304kWh/m2 

€ 475.000

KAPELLEN
Koningin Astridlaan 37B bus 1
In het domein Wilaard prachtig gelijkvloers 
appartement 140 m2 met twee slaapkamers en 
twee badkamers. Luxe afwerking en instapklaar 
met ondergrondse staanplaats en berging.
 
Vg Gvkr Vv Wp Gmo EPC 384kWh/m2 

€ 479.000

KAPELLEN
Speckweg 24
In het groen gelegen villa op 5.950 m2 met 
groot afzonderlijk bijgebouw ca. 75 m2, 
4 slaapkamers en 2 badkamers nabij het 
centrum van Putte en Kapellen.
 
Vg Gvkr Gvv Wp Gmo EPC 461kWh/m2 

€ 595.000

OOSTMALLE
Hoogstraatsebaan 186
Op een centrale locatie in Oostmalle ligt 
deze gelijkvloerse woning op een perceel 
van 945 m².

Vg Wg Gmo Gvkr Gvv EPC 357 kWh/m2

€ 375.000

SCHILDE
De Reep 23
Zeer rustig gelegen woning met 3 
slaapkamers op een perceel van 730 m2 
nabij het centrum van Schilde.
 

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 302kWh/m2 

€ 439.000

SINT-LENAARTS
Bevrijdingsstraat 80
Op een landelijk perceel van 1.298 m2, 
staat deze recente en perfect afgewerkte 
pastorijwoning met apart bijgebouw van 
ca. 110 m2.
 
Vg Gvkr Gvv WgLk Ag Gmo EPC 146kWh/m2 

€ 725.000

TURNHOUT
Korte Mermansstraat 86 bus 2
Degelijk afgewerkt appartement (95 m2) 
met 2 slaapkamers gelegen op de eerste 
verdieping, inclusief een garagebox.
 

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 114kWh/m2 

€ 192.000

TURNHOUT
Steenbakkerslaan 39
Residentieel gunstig gelegen vrijstaande 
woning met 6 (mogelijk 7) slaapkamers 
en 2 badkamers, op een mooi perceel van 
ca. 2.464 m2.
 
Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 378kWh/m2 

€ 475.000

WESTMALLE
Antwerpsesteenweg 311
Midden in het centrum van Westmalle ligt 
deze multifunctionele eigendom. Momenteel 
ingericht als kantoorruimte/handelsruimte met 
woonst welke nog tal van mogelijkheden biedt.
 
Vg Wg Gmo Gvkr Gvv EPC in opmaak 

PRIJS OP AANVRAAG

WUUSTWEZEL
Bosduinstraat 17 bus 2
Zeer licht en zonnig appartement ca.  
150 m2 in het centrum van Gooreind met 3 
slaapkamers, ingerichte keuken en badkamer. 
Verder nog garage en terras aanwezig.
 
Vg Gvkr Gvv Wg Gmo EPC 300kWh/m2 

€ 230.000

ZOERSEL
Sniederspad 43
Nabij het centrum van Halle-Zoersel 
ligt deze te renoveren woning met 3 
slaapkamers op een perceel van 1.560 m2.
 

Vg Wg Gvkr Vv Gmo EPC 605kWh/m2 

€ 299.000

BEERSE
Opstal 8
5 hedendaagse, nieuwbouw BEN-
woningen met 3 slaapkamers en 
bovengrondse autostaanplaats, in groene 
omgeving nabij dorpskern.
 
Vg Wg Gvkr Vv Gmo EPB in opmaak 

VANAF € 293.000

MEER
Meerdorp 22 bus 7
Prachtig penthouse van 119 m2 met 2 
slaapkamers aan de voorzijde van het 
Brouwershuis, met prachtig zicht over de 
dorpskern van Meer.
 
Vg Wg Gvkr Vv Gmo EPB in opmaak 

€ 265.000

OUD-TURNHOUT
Kuiltjesstraat
3 hedendaagse HOB-nieuwbouwwoningen 
(waarvan 2 casco) met 3 slaapkamers en 
inpandige garage op een mooi perceel 
van 509 m2.
 
Vg Wg Gvkr Vv Gmo EPB in opmaak 

VANAF € 298.000

WUUSTWEZEL
Achter D’Hoven
Schitterend penthouse van 141 m2 met 
ruim zonneterras, gelegen op de tweede 
verdieping in een nieuwbouwproject, op 
rustige doch centrale locatie in Wuustwezel.
 
Vg Wg Gvkr Vv Gmo EPB in opmaak 

€ 295.000

WUUSTWEZEL
Boomgaard 31/33
Twee moderne, nieuwbouwwoningen met 
3 slaapkamers, gelegen op een rustige, 
kindvriendelijke locatie in het centrum van 
Wuustwezel.
 
Vg Wg Gvkr Vv Gmo EPB in opmaak 

VANAF € 315.000
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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

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

Brasschaat Open Golf & Country Club

Lessenpakket voor beginners, alleen, met familie of met uw bubbel!
5 x les inclusief ballen op de driving range & 1 eigen club (ijzer 7) aan € 175 p.p.

Duur van 1 les: 1 pers. = 25 min., 2 pers. = 50 min., 3 pers. = 75 min., 4 pers. = 90 min.

 U kiest zelf de dagen en uren dat u de lessen wil volgen 
en u kan tussendoor ook komen oefenen op de driving-range

Miksebaan 248, 2930 brasschaat • tel. 03.653.10.84  
 E-mail info@brasschaatgolf.be • website www.Brasschaatgolf.be 

Gelieve langs de club te komen om u in te schrijven 
en uw eerste les te boeken (alle dagen tussen 8.00u en 20.00u)

STARTEN MET GOLFEN?
Één van de veiligste sporten tijdens tijden van corona

Looking for a job...
And also in  with colour and heels? 
Noë Antwerp is looking for you! 
Noë presents a collection of shoes in over 88 colors, heels 
high or low, girls we’ve got you covered! 

You’ll be working in our beautiful brandstore

Will you join our team as a management assistant for 

Interested? lets meet up for coffee! 
You can contact our store 03 344 71 33 
or send a mail to mary.heerkens@noeantwerp.com

Op zoek naar een leuke baan...
Ook zo dol op hakken in alle kleuren en maten…?
Dan is Noë Antwerp is op zoek naar jou!
Noë presenteert een collectie schoenen in meer dan 88 

Je werkt in onze prachtige brandstore in Antwerpen, met 

Kom jij ons team versterken als management assistent 

Geïnteresseerd? Laten we dan afspreken!
Je kunt contact opnemen via onze winkel 03 344 71 33 
of mail naar mary.heerkens@noeantwerp.com

inspired by colors

BODYCAMS VOOR DE LOKALE POLITIE BRASSCHAAT
De lokale politie Brasschaat gaat 20 bodycams aankopen. Een 
bodycam is een op het uniform geplaatste camera die beelden 
kan opnemen. Een moderne politie, prioriteit in Brasschaat. De 
lokale politie van Brasschaat gaat voortaan bodycams inzetten 
ter ondersteuning van haar opdrachten. De camera’s zullen 
ingezet worden om strafbare feiten te registreren en verdachten 

terventies te leren. Tot slot moet de inzet ervan ook het geweld 

ligheidsgevoel te verhogen. Het project heeft een lange grondige 
voorbereiding gekend. Alles moet immers verlopen binnen een 
wettelijk kader met respect voor de privacy. De camera’s zullen 
steeds zichtbaar worden gedragen door politiemedewerkers in 
uniform of geplaatst worden in een herkenbaar politievoertuig en 
pas na een waarschuwing worden geactiveerd.
De investering bedraagt in totaal 23.781,42 euro btw inbegrepen.




