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GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 225 50 00 

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |

KATOENTJES VOOR KLEEDJES
OOK VOOR MONDMASKERS

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

BR  BEX
SECURITY

Augustijnslei 150 - Brasschaat - 03 653 00 22 - info@brabex.be - www.brabex.be

Inbraak- en

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

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Belee f optimaal bee ld en geluid

Audio Video

Laat uw oude juwelen herleven 
in een nieuw Spooren design

SPOOREN
Meesterjuweliers sinds 1957

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

ZONNEGLASACTIE
ZONNEGLAZEN MET

CORRECTIE

-50%
*niet cumuleerbaar met andere kortingen

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

s
OVERLIJDENSBERICHT

Nooit meer hier, maar altijd bij ons ...

Met droefheid melden wij U het
te vroege heengaan van onze

lieve broer, schoonbroer en nonkel

Marc Van der Wildt
Zoon van wijlen

Yvonne de Pooter en Staf Van der Wildt

Geboren te Brasschaat op 21 oktober 1959 en
er overleden in het A.Z. Klina op 31 mei 2020.

Het afscheidsmoment van Marc heeft
in beperkte kring plaatsgevonden

op zaterdag 6 juni 2020.

Correspondentie: Fam. Marc Van der Wildt
p/a De Meyer Uitvaart

Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.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

Brasschaat bruist dankzij jou!

IK KOOP IN BRASSCHAAT

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

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

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863

Alle tuinwerk, scheren 
van hagen. 0487/856 864

Gezocht: De Graven van 
Vlaanderen van uitg. Da-
vidsfonds. Tel. 03/645 
86 56

Man zoekt alle tuinwerk, 
hagen scheren. veel erva-
ring. 0474/453 834

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

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Hotel-restaurant
KLOKKENHOF

Zoekt
JOB

STUDENTEN
Voor nieuw te openen 

ijssalon
Bredabaan 950 

2930 Brasschaat  
03 663 09 27 

info@klokkenhof.be  
www.klokkenhof.be
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Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.beVELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

heb je er al één?
Vaderdag cadeau

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

Bredabaan 314 • Brasschaat • www.devisbar.be

Zoekt

GEMOTIVEERDE
WINKELBEDIENDE 

Ervaring is een pluspunt, 
Nederlandstalig, proper voorkomen, sociaal

Vanaf maart van dinsdag t/m zaterdag

Info: 03/651 95 20

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

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

Te koop gevraagd: Post-
zegelverzamelingen/mun-
ten/strips/alles van kuifje, 
hoogste prijs en contante 
betaling. 
Tel. 0475/622 978

Gezocht ervaren hulp in 
de huishouding voor groot 
gezin te Kapellen. 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

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

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
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PARKING ‘T VEN 12 • 2900 SCHOTEN • 03 645 52 46 • info@shirt-center.be
Steeds welkom! Maandag tot zaterdag: 9u30 - 18u

WWW.SHIRT-CENTER.BE

OP ZOMERCOLLECTIE
ONZE MERKEN:
BLUE FIELDS • STATE OF ART • PME • BRAX • 2BLIND2C • FRED PERRY • OLYMP
S4JACKETS • STENSTRÖMS • MAERZ • ZILTON • MEYER • PIONIER • KITARO
ANTWRP • BÄUMLER

ONDERGOED: SCHIESSER • MEY • MC ALSON

KOUSEN: FALKE • TOMMY HILFIGER

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

Investeer € 25.000 in 
gegrade 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   

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

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

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

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

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

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

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

VADERDAGTIP!

-10% op al uw aankopen
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-31% TOP
DEAL

-26% -30% -26%

-20% -41%

Compass Limited
Laramie Black **

Renegade Black Star

500 Lounge

Nettoprijs € 11.900
€ 16.159 - 26%

€ 24.900 - 20%

€ 20.140 - 30%

€ 34.350 - 31%

€ 25.639 - 26%

€ 28.745 - 41%
Nettoprijs € 19.465 Nettoprijs € 23.750 Nettoprijs € 49.500Nettoprijs € 16.900

Nettoprijs € 37.500

Nettoprijs € 13.900 Nettoprijs € 18.900

Tipo HB

Talento **

500 X Cross

140 PK
Navigatie / Apple Car Play

Metaal Kleur
Half-Leder

Parkeersensor Achter

Radio touchscreen / Navigatie
Zetelverwarming Voor- achter 

Stuurverwarming
USB voor- en achteraan

lederen interieur / trekhaak 3,5T
elektrische zetels met geheugen

panoramisch opendak

69 PK
Parkeersensor achter
Airco / Apple Car Play

Alu-Velgen

95 PK
Navigatie

Zetelverwarming
Alu-Velgen

Airco

120 PK
Navigatie / Camera

Zetelverwarming
Metaal kleur

Keyless
Auto-Airco

(excl. BTW) (excl. BTW)(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

www.buga-auto.be/STOCKDEALS

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

** OOK IN LICHTE VRACHT VERKRIJGBAAR

120 HP Turbo Diesel
Airco / Camera 

trekhaak
Cruise Control

Navigatie

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:

-20%

Wrangler **
€ 51.600 - 20%
Nettoprijs € 41.775

OOK VERKRIJGBAAR
IN LICHTE VRACHT*

€ 35.750 excl. BTW

MEER DAN 
100 AUTO’S 

NAAR KEUZE!

OPEN
DEUR
13&14
JUNI



Brasschaatse Film,     Nr. 24,    10-6-2020  6

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Mogen we jullie even Colette Dedyn voorstellen? Mis-
schien zag u haar wel toevallig aan het werk op Eclips 
TV. Colette is een zandkunstenares. Dat betekent dat ze 
op een lichtbak verhalen creëert met zand. Vliegens-
vlug tovert ze met haar vingers allerlei fi guren op de 
lichtbak. Ze begon hiermee toen ze in 2010 een Oekra-
iense kunstenares aan het werk zag. Colette was met-
een verkocht en begon haar eigen lichtbak in elkaar te 
steken. In 2011 maakte ze haar eerste fi lmpje. Het was 
het verhaal van Romeo en Juliette. Ze kwam dan in con-
tact met muziekgroepen tot ze een vast duo vormde 
met Raphaël De Cock. Toen is het allemaal echt begon-
nen. Colette gaf performances met een groot orkest. 
Om de rol van verteller te vertolken kon ze rekenen op 
mensen als acteur Vic De Wachter en Afrika-kenner Pe-
ter Verlinden. Colette noemt zichzelf De Zandmuse. 
Tussendoor experimenteerde Colette ook nog met 
wat ze “glow-in-the-dark” noemt. Raphaël De Cock, die 
bioloog van opleiding is, creëerde producten die vuur-
vliegjes moest lokken. Colette mengde dit product met 
haar olieverf en daardoor vertoonden haar schilderĳ en 
een gloed in het donker. Dit merkwaardig spektakel 
duurt tot aan het ochtendgloren. 
Het principe wordt ook al eens gebruikt in kinderka-
mers. De veelzĳ dige kunstenares Colette geeft er haar 
landschappen een extra dimensie mee. 
Colette maakt ook deel uit van het collectie Kunstenaars 
van ’t Blad. Ze werken geregeld samen in het atelier 
Hendrik Luyten aan het gelĳ knamige plein. Samen or-
ganiseren ze ook tentoonstellingen. Zo is hun werk al 
vaker te zien geweest in de Sint-Jozefskapel. 
Ook Martine Fraeters is actief in het oud atelier van Hen-
drik Luyten. Zĳ  geeft er op de gelĳ kvloerse verdieping 
al 14 jaar les aan volwassenen. Zĳ  helpt mensen de stap 
te zetten naar eigen creativiteit. Martine biedt hen een 
ontwerp en dat wordt dan uitgewerkt tot schilderĳ en. 
Op dit ogenblik zĳ n de lessen nog opgeschort omwille 
van de coronacrisis.

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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

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

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

Te koop: scootmobiel 
carpo 4 special edition met 
nieuwe batterij. 1483, 5 
km. Nieuwprijs 2999 euro. 
Vraagprijs 1000 euro. gsm 
0498 138 815 

Gezocht: fulltime groen-
arbeider. bedrijfsparken.
Kunnen werken met ket-
tingzaag is een must.Je 
scheert hagen,onderhoudt 
de perken, maaien ga-
zons, verzagen van boom-
stammen.In bezit rijbewijs 
B. T. 03 658 45 20 info@
dustrico.be

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

Grondwerken met mi-
nigraver, omspitten van 

0487 715 534

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)
- Zomerse kippensoep. (€5/0,5l of €10/1l)
- Paprikasoep met kruidenkaas. (€3,5/0,5l of €7/1l)
Warme Gerechten:
- Ravioli van geitenkaas en honing met spinazie, rucola,
 tomaat en een salsa van zongedroogde tomaat. (€14,50)
- Enchilada’s met rundsvlees, rode bonen, 
 avocado, zure room, cheddar en koriander. (€13,50)
- Spinazierisotto met zeebaars, tuinbonen, 
 groene aspergetips en verse spinazie. (€16)
- Penne met kaassaus, hesp, radicchio en walnoten. (€10)
- Spiesje van kippengehakt, met ratatouille 
 en rozemarijnaardappeltjes. (€13)
Salades: 
- Caesar Salade. (€9)
- Scampi salade met zoete tandoorisaus, mango, 
 komkommer en freekeh. (€14,50)
- Couscoussalade met frisse yoghurtdressing, komkommer,
 edamame, broccolli en gerookte forel. (€14,50)
DE GERECHTJES KUNNEN LICHT AFWIJKEN VAN HET MENU, AANGE-
ZIEN VOOR ONS OOK NIET ALLES GEMAKKELIJK TE VERKRIJGEN IS.

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 9 juni t.e.m. Zaterdag 13 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.



Brasschaatse Film,     Nr. 24,    10-6-2020  7

Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cul-
tuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislo-
pen hebben. Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan 
Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts menen dat deze 
steun het sociale weefsel van onze Vlaamse gemeenschap weer kan 
doen heropleven. “Alles begint in de lokale verenigingen”, zeggen 
Jambon en Weyts. “Zij zijn de motor van onze samenleving en zijn bij 
uitstek de ideale partners om het leven na corona mee vorm te geven.”

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele 
lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel 
wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop 
of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden 
de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen.
“We weten dat we met deze impuls niet alle kosten kunnen mee dekken”, 
zegt Weyts. “Maar het is in de eerste plaats een appreciatie voor de be-
langeloze inzet van zovele Vlamingen.” VOLLE VAART VOORUIT

VLAANDEREN VOORZIET € 502.629
VOOR SPORT-, JEUGD- EN CULTUURVERENIGINGEN IN BRASSCHAAT

“Vlaanderen voorziet € 502.629,38 voor de sport-, jeugd- en cultuurver-
enigingen in Brasschaat.”, zegt N-VA -waarnemend burgemeester Philip 
Cools. “Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de 
redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in 
Brasschaat mee vorm te geven.”

Met deze maatregelen gaan we zeker niet alle kosten en verlies aan 
inkomsten dekken, maar deze steun is in eerste plaats een blijk van 
appreciatie voor de belangeloze inzet van zovele vrijwilligers in onze 
jeugd- en sportverenigingen. “In deze abnormale tijden bewijzen deze 
verenigingen meer dan ooit dat zij een onmisbare steunpilaar zijn voor 
het sociale weefsel in onze gemeente”, zo voegt schepen voor sport en 
jeugd Adinda Van Gerven eraan toe.

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

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 

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

Filip Meyvis 

 
• maatwerk 

  

• stores
• 
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“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

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)

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

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

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Jonge, dynamische medewerkers (m/v) gezocht om ons team te versterken.

Pizzabakkeer, zaalmeedeweerker en barmedewerkeer
Aanbod: Parttime job 

(of contract onbepaalde duur voor fl exi jobs of student @work)
Offi ciële verloning volgens barema (FC III _ Horeca)

Opgelet: avond – en weekendwerk soms noodzakelĳ k (roulement)

Stuur CV naar info@@bens-moment.be 
Ben’s Bredaabaan 1661 2930 Brasschaat

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

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

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

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

       Pas je woning aan met  oprijhellingen, drempelaanpassing,  
       Steun- en wandbeugels, bedverhoging, anti-slipvloer,…    

 

EIGEN PLAATSINGSDIENST 
 

BREDABAAN 469   Wuustwezel  
Info@ikblijfthuis.be 03  66 999 60   
Din- Woe- Don- Vrijdag 14-18u    
        Zaterdag 10.30-15.00u  

                                                     Of OOK op afspraak 

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 
zijn. 0499/103 000

Ik zoek werk, poetsen, 
tuinwerk, restaurant. Eng. 
0467/769 176

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

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

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

€ 10 p/u. 0484/282 857

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

Leerkracht lager onder-
wijs,20j ervaring, geeft 
bijles en huiswerkbegelei-
ding. Ook tijdens vakantie 
om geen achterstand op 
te bouwen! 0478/612 651

Alle dakwerken, Axie 
0494/642 965

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

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

de
DANKBETUIGING

Het leven is als een bloem
Op het eind gaat hij verwelken

De herinnering aan de mooie bloem blijft
En het zaadje door de wind meegenomen,

zorgt dat de bloem elders weer tot leven komt.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken

voor de vele blijken van medeleven

na het te vroege heengaan van

onze broer, schoonbroer en nonkel

Ludo Gysels
Bijzondere dank ook aan Dr. Geert Blyweert en het

voltallige team van ‘De Lotus’ voor hun menselijke

begeleiding en toegewijde zorgen.

Familie Raeymaekers -Gysels.

demeyeruitvaart.be

Het gemeentebestuur trekt 150.000 euro uit om onze cultuur-, sport- en jeugdverenigingen te 
steunen. Op die manier willen we ook de verenigingen bijstaan in deze moeilijke coronatijden.  
Omdat het gemeentebestuur beseft dat de coronacrisis een impact heeft op de hele gemeente 
heeft ze in de afgelopen weken verschillende denktanken opgericht, overlegmomenten zeg maar 
met de verschillende sectoren binnen Brasschaat. Zo ook voor ons verenigingsleven.  
Het gemeentebestuur heeft in overleg met de vrijetijdsdiensten, cultuurraad, sportraad, jeugd-

-
gingen. Op die manier kunnen we meer dan 23 000 leden bereiken.  
“Met deze maatregelen gaan we zeker niet alle kosten en verlies aan inkomsten dekken, maar 
deze steun is in eerste plaats een blijk van appreciatie voor de belangeloze inzet van zovele 
vrijwilligers in onze jeugd- en sportverenigingen. In deze abnormale tijden bewijzen deze ver-
enigingen meer dan ooit dat zij een onmisbare steunpilaar zijn voor het sociale weefsel in onze 
gemeente”, stelt schepen van Sport en Jeugd, Adinda Van Gerven. 
Verschillende maatregelen werden genomen, hierbij een overzicht. 
• Cultuur: Zij krijgen een verdubbeling van hun werkingssubsidies toegekend en kunnen bepaal-
de niet-recupereerbare onkosten (vb: drukwerk voor geannuleerde voorstellingen) terugbetaald 
krijgen. 
• Jeugd: Ook zij krijgen een verhoging van 75% van hun werkingssubsidies. Er zijn 2 verenigin-
gen die geen werkingssubsidies hebben aangevraagd, zij krijgen die verhoging niet maar ontvan-
gen wel een dubbele basistoelage. Jeugdverenigingen die bouw- en verbouwingswerken willen 
uitvoeren, krijgen 2 maanden langer de tijd om hiervoor een subsidie aan te vragen. Zo komen 
we tegemoet aan de vraag van jeugdverenigingen die hun (ver)bouwplannen opgeschoven zien 
worden door de coronacrisis. 
• Sport: clubs met overdekte sportinfrastructuur krijgen hun concessievergoeding kwijtgeschol-
den tot einde december 2020 en voor het jaarlijks onderhoud van hun velden wordt hun subsi-
die verdubbeld. De openluchtsportclubs krijgen een verdubbeling van hun werkingssubsidies en 
jeugdsubsidies. 
• Gros: Zij ontvangen een verhoging van hun toelage met 20%.  
“Omdat het gemeentebestuur ook creativiteit wil blijven aanmoedigen en ondersteunen in tijden 
van crisis, steunen we op deze manier ook onze cultuurverenigingen.”, zegt schepen van Cultuur, 
Carla Pantens. 
Verder zal de gemeente mee ondersteuning bieden bij de promotie van activiteiten en ledenwer-
ving. Zo komt er in het najaar regelmatig een activiteitenkalender in de Brasschaatse Film. 
Meer info
Sportdienst | T 03 650 02 30 | sport@brasschaat.be 
Jeugddienst | T 03 650 02 10 | jeugd@brasschaat.be 
Cultuurdienst | T 03 650 02 40 | cultuurcentrum@brasschaat.be 
Schepen Jeugd en Sport | Adinda Van Gerven | gsm 0474 470 459
schepen Cultuur | Carla Pantens | gsm 0495 533 559

BRASSCHAAT STEUNT
VERENIGINGSLEVEN IN CORONATIJDEN

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

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

Alleen zijn ook beu? 67 
jarige niet-onknappe man 
1,85m - 91 kg wil een date 
met een niet-onknappe 
dame, liefst lang blond 
haar, draagster spannen-
de broeken. Tel. of sms 
0485/113 452

Te koop: BMW Cabrio, 6j., 
52.000km, benzine, hand-
gesch., hardtop, wit-me-
tal., veel opties. P.o.t.k., 
zien is kopen. 0489/648 
004

Te koop: Hybride Tracking 
56, Eddy Merckx 24speed. 
Tel. 0498/646 578

 Ox-
ford € 85. Tel. 0476/664 204

Te koop mountainbike 
jongens vanaf 5 jaar. Tel. 
0476/664 204

Klusman: garagedeuren, 
rolluiken en vliegramen. 
0499/216 561

Ik zoek werk als huis-
houdhulp. 0465/899 127

Man zoekt werk, klusjes + 
tuin. €15/u. 0465/392 484

Goedkoop vellen van 
bomen, grat is offerte 
0465/431 906

Ik geef ontspannings-
massage,  Aziat ische 
dame. 0484/574 559

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen, coni-

715 534
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Zoveel moois... 

Dit moet u zelf ervaren!
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Alle dagen open van 10 tot 18u   OOK OP ZON- EN FEESTDAGEN OF OP AFSPRAAK
Vlaamse Kaai 35-39 / 2000 Antwerp / www.divani.be / www.camerich.be

FLAGSHIPSTORE EUROPE 

Voor wie op zoek is naar Italiaans design en topkwaliteit aan de best mogelijke prijs.
Divani is dé partner voor uw droominterieur.

STOCKVERKOOP
OP UW DROOMINTERIEUR
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parkbodeactueel

Op zoek naar inspiratie voor een dagje vakantie in  jouw 
eigen dorp?

Het nieuwe magazine toerisme Brasschaat 
bundelt heel wat leuke activiteiten voor jong 
en oud. 

Lees het online of haal het af in het infopunt 
toerisme. 

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!

website
www.brasschaat.be/toerisme

infopunt toerisme
Bredabaan 182Eikenprocessierups gespot - wat nu?

Ze zijn er weer! De eikenprocessierupsen veroorzaken met hun brand-
haartjes heel wat hinder. De microscopisch kleine brandhaartjes irrite-
ren de huid en wanneer de haartjes met de wind worden meegevoerd, 
kan je last krijgen van irritatie aan de ogen en luchtwegen. Volg deze 

tips om de hinder tot een minimum te beperken. 

vermijd contact
Mijd eikenbomen met nesten en bedek je huid 
zoveel mogelijk. 

niet krabben of wrijven
Ben je toch in contact gekomen met de haartjes? 
Krab dan niet. Vlak na de blootstelling kan je de 
huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaar-
tjes te verwijderen. Je plakt dan een gewoon stuk 
plakband op je huid en trekt dat er weer af, zo 
blijven de brandharen aan de plakband hangen. 
Spoel je huid en ogen met water en was je kleren. 
De klachten kunnen 1 tot 2 weken aanhouden maar 
ze verdwijnen meestal vanzelf.

nest in mijn tuin
Wanneer de rupsen op privégrond zitten, sta jij 
als eigenaar van de grond in voor de bestrijding. 
Spreek enkel een gespecialiseerde aannemer aan 
wanneer de rupsen effectief hinder veroorzaken. 
Het preventief kappen van eikenbomen is verbo-
den.

Nest gespot op openbaar domein? 
www.provincieantwerpen.be
www.brasschaat.be/melding-overlast-dieren

meer info
T 03650 29 30
milieudienst@brasschaat.be

eikenprocessierupsen op een 
natuurlijke manier bestrijden
Maak je tuin aantrekkelijker voor de natuurlijke 
vijanden van de rups. 

• Hang een mezennestkast op vlak naast of in 
de aangetaste boom.

• trek sluipwespen en -vliegen aan door extra 
nectar en beschutting aan te bieden. Een 
natuurlijke berm of gazon waar de inheemse 
bloemen kans krijgen om te groeien en bloei-
en trekt het meest sluipwespen- en vliegen 
aan. 

sociaal 
medische of 

pedagogische 
toelage

magazine toerisme

Sinds dit jaar kent de gemeente, onder voor-
waarden, een sociaal medische toelage en 
een sociaal pedagogische premie toe. 

sociaal medische toelage
De sociaal medische toelage is de nieuwe 
benaming voor de gemeentelijke mantelzorg-
toelage. Ben je 21 jaar of ouder en ondervind 
je moeilijkheden in het dagelijkse leven? Dan 
heb je, onder voorwaarden, recht op deze 
premie.

sociaal pedagogische premie
De sociaal pedagogische premie is nieuw. Dit 
is een premie voor ouders/voogden die thuis 
een kind met een handicap verzorgen.

voorwaarden en aanvraagformulier
Je vindt alle voorwaarden en het aanvraag-
formulier op onze website.

www.brasschaat.be
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Van Gamerenlei 21 Brasschaat

4 4 400 m2 3.545 m2

Miksebaan 181 Brasschaat

4 2 187 m2 477 m2

Moretuslei 2 Brasschaat

4 2 280 m2 1.487 m2

Voshollei 68 Brasschaat

5 2 441 m2 3.688 m2

Langestraat 36 Brasschaat

4 4 400 m2 3.545 m2

Durentijdlei 29 Brasschaat

4 4 400 m2 3.545 m2

Peter Benoitlei 14 Brasschaat

4 4 400 m2 3.545 m2

Alfons Servaislei 96A Schoten

4 2 235 m2 16.000 m2

Donksesteenweg 38 Brasschaat

2 2 170 m2 170 m2

Vg, Wp, Gvkr, Gvv, Gmo 

Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gmo 

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gmo  

VERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHT

 +32 3 653 01 01 

Alfredlei 39 Brasschaat

4 4 400 m2 3.545 m2

Lage Kaart 260 Brasschaat

4 4 400 m2 3.545 m2

Bredabaan 40 Brasschaat

3 2 166 m2 17.000 m2

Rodeborgstraat 83 Schoten

4 4 400 m2 3.545 m2

Hof van Delftlaan 9 Ekeren

3 2 190 m2 902 m2

Salvialei 104 Schoten

4 4 400 m2 3.545 m2

 Brasschaat

4 3 717 m2 5.899 m2

Ternincklei 56 Brasschaat

5 3 392 m2 1.020 m2

Klaverheide 78 Brasschaat

4 4 400 m2 3.545 m2

Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

Vg, Wg, Gvkr, Gmo, Gvv

Gvv- Gvkr - Gmo - Vg - Wg Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv 
VERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT

 +32 3 653 01 01 
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0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

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

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

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

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

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.

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

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 

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

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

Zaaien van nieuwe gazons 

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 

0487 715 534

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

GEZOCHT: Sigarenband 
verzameling. 0495 655 
177

Te koop: Japanse koi 3 
stuks, D’Hondt. Mollei 29, 
tel. 03/645 86 56

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

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

Walter en Mari-
ette De Meulder 
- Van Hassel krij-
gen een mooie 
verrassing voor 
hun 60e huwe-
l i jksverjaardag. 
De zingende ober 
"Benny" en Jan 
Sax zorgen door 
een muzikale ode.
Walter De Meul-
der(83) en  Ma-
riette Van Has-
selt (80) waren 
maandag 25 mei 
60 jaar getrouwd, 
normaal zou dit 
gevierd worden 

WALTER EN MARIETTE KREGEN BEZOEK 
VAN DE ZINGENDE OBER T.G.V. HUN 60STE 

HUWELIJKSJUBILEUM

op zaterdag 30 mei. Door de Corona crisis kon het feest niet doorgaan en dacht 
het diamanten bruidspaar dat hun huwelijksjubileum stilletjes voorbij zou gaan. 
Dit wilden de 4 kinderen, 10 klein- en 3 achterkleinkinderen niet laten gebeuren 
en ze zorgden voor een mooie verrassing op de oude Baan waar het koppel 
woont.Hun zoon, Marc De Meulder, had de zingende ober Benny en Jan Sax in-
gehuurd  als verrassing voor het feest van zijn ouders. Hij contacteerde hierover 
De zingende ober en bei-
de heren stelden prompt 
voor om dit gratis te doen 
als extra steun in moeilijke 
tijden. 
Walter en Mariette hebben 
net als 60 jaar geleden 
hun openingsdans ge-
danst.  Na een uurtje was 
alles afgelopen en ging ie-
dereen gelukkig terug naar 
huis. Het diamanten echt-
paar was zeer ontroerd 
omdat op deze manier hun 
huwelijksverjaardag toch 
nog gevierd werd.
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Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Duren t i j d le i  15  MtH

Te huur: gerenov. stu-
dio-app. Bbn 294 3v, 
Centr. Bras. Living met 
slaapruimte, apart kkn + 
berg., apart bdk, douche. 
Ver groen zicht dorps-
plein, vl licht, rustig pers. 
€580/mnd. 0474/409 223 
- 0474/916 121

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

Te huur: Gooreind-Wuust-
wezel Rerum Novarum-
laan: dakappartement met 
1 slaapkamer, ingerichte 
keuken, terras en garage. 
Vrij 1 sept. 
Tel 0498/72 73 45 

Ik zoek een bridge part-
ner om wekelijks (dins-
dag  nam iddag )  een 
parentornooi te spelen 
(ik ken de biedsystemen 
Klaveren squeeze en 
ACOL). 
tel 03/651 68 60

Dame 2-talig zoekt op-
paswerk babysitten of 
gezeldschapdame met 
licht huishoudelijk werk 
met bezit auto. 
nummer 0472/495 697

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

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

Dringend gevraagd: per-
soon met rijbewijs. 2 à 3 
dag/week voor hulp bij af-
werking. Tel. 0475/467 060

Te huur: App 92m². Bist 
185 Verd1 , Ekeren, gr + 
kl slk, CV, terras. €625 + 
45 vrij 01/08/2020. GSM 
0483/224 326

G e v r a a g d :  d e f t i g e 
poetshulp, bvk diensten-
cheques, centr Brass, woe 
of vrijd vmd, aantal uren 
ovt, tel. 0478/222 307

Ik zoek te koop postzegels 
en oude postkaarten, geef 
goede prijs. 
gsm 0485/665 076

Ik zoek werk, alle schil-
derw. en kl. klusjes. Veel  
erv. 0487/740 335

Dringend gezocht, ap-
partement te koop ge-
vraagd rechtstreeks van  
eigenaar , 2 slpk, garage. 
0498/073 727

Poolse mannen doen 
renovatiew.: bezetting, 
gyproc, betegelen, parket, 
schilderen, afbr. werk. 

Ref. Tel. 0496/084 168 of 
0496/637 978 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

Te koop: 2de H. aan-
hangwagen 1m65 L op 1m 
Br. Lichten-banden oké 
+ reservewiel & dekzeil. 
€ 160. 0486/245 784

Gevraagd voor vakantie-
werk: student houtbewer-
king. Tel. 0475/467 060 
Air-Concept

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

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

Alle pleisterwerken, klei-
ne werken binnen de week 
uitgev. Erk. vakman 35j. 
erv. 0468/328 347

Te koop: scootmobiel 
elektrisch, Carp 4, 104km 
teller. 950 euro. 
0495/914 096

VE
RH
UU
RD

Wij verhuizen om nog beter
aan uw toekomst te bouwen

Voor al onze projecten en meer

info: www.ddlconstruct.be
Tel: 03 349 10 60

2930 Brasschaat - Bredabaan 503
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Bredabaan 497a
Wuustwezel
03 361 04 05
www.optiva.be
Uw lokale makelaar die garant staat 
voor een correcte service en per-
soonlijke begeleiding van uw dossier!

GOOREIND WUUSTWEZEL

Zeer ruime woning op 573m² met 6 à 7 
slpks, woonkamer, kkn, bdk, 3 bergingen, 
kelder, garage, terras en tuin. EPC 172. 
Vg, WgLk, Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 395 000

WUUSTWEZEL

NIEUWMOER

Rustig gelegen woning op 688m² met in-
komhal, woonkamer, open keuken, bu-
reel, berging, 4 slaapkamers, badkamer, 
zolder, garage, terras en tuin. EPC . Vg, 
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.        € 395 000

Bouwgrond 1.118m² in zone voor verblijfs-
recreatie (permanent wonen niet toege-
staan) voor chalet max 80m². Gvg, Gvr, 
Gmo, Gvkr, Vv.

€ 70 000

WUUSTWEZEL

Gelijvloers app in centrum met 2 slpks, 
ing kkn, bdk, living, berging, 3 autostaan-
plaatsen, kelder, terras en ruime tuin. 
EPC 186. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 299.000

Recente, energiezuinige villa op 2.025m² 
grond met 3 slpks, living met open haard, 
voll. ing. kkn, bdk, berging, bureel, dub-
bele garage, kelder, terras en tuin. EPC 
20. Vg, WgLk, Gmo, Gvkr, Gvv. € 675 000

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.OPTIVA.BE

Wegens succes zijn wij op zoek naar een extra 

VASTGOEDMAKELAAR
(liefst met ervaring)

Heb je een passie voor vastgoed, zit verkopen/verhuren in je bloed en wil je 
graag werken in Wuustwezel en omgeving, dan ben jij misschien de man of 

vrouw waarnaar we op zoek zijn

Stuur je cv en motivatiebrief naar ingrid@optiva en wie weet kom jij binnenkort 
ons team wel versterken!

   GOOREIND

Instapklaar appartement (1e V) met inkom-
hal, woonkamer, keuken, berging, badka-
mer en 1 slaapkamer. Vaste kosten: € 52/
maand. EPC 118. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

   GOOREIND

Te renoveren open bebouwing op 948m² 
met inkomhal, woonkamer, keuken, badka-
mer, veranda, 3 slaapkamers, kelder, zolder, 
garage en tuin. EPC 676. Vg, Wug, Gmo, 
Gvkr, Gvv.

GOOREIND

   GOOREIND

GOOREIND

BRASSCHAAT

Rustig gelegen bouwgrond van 700m² 
voor het bouwen van een open bebou-
wing. Bouwvoorschriften te verkrijgen op 
kantoor.

€ 179 000

Villa met ruim bijgebouw op 2.160m², 
geschikt voor vrij beroep, woning met 4 
slpks, zolder, kelder, tuin met verwarmd 
zwembad, zonnepanelen. EPC 182. Vg, 
Wp, Gmo, Gvkr, Gvv.        € 749 000

Recent gelijkvloers appartement met 
woonkamer, open keuken, berging, 
badkamer, 2 slaapkamers, terras, tuin en 
carport. Vaste kosten: € 35. 

€ 695/mnd

   GOOREIND

Recent dakappartement met woonka-
mer, open kkn, berging, bdk, 2 slpks, ruim 
terras, zolder, kelder en ondergrondse 
autostaanplaats. E54. Vaste kosten: € 75/
mnd.      € 795/mnd

WUUSTWEZEL

BRASSCHAAT

Rustig gelegen woning op 600m² met 
woonkamer, open keuken, badkamer, 
wasplaats, 5 slaapkamers, zolder, ga-
rage, terras en tuin. EPC 267. Vg, Wug, 
Gmo, Gvkr, Vv.        € 395 000

Bouwgrond van 1.669m² op een com-
merciële toplocatie! Breedte perceel = 
30m. Verdere info en bouwvoorschriften 
te verkrijgen op kantoor.

€ 625 000

Rustig gelegen bouwgrond 736m² voor 
half-open bebouwing, straatbreedte 
10,5m. 

€ 165 000

DEURNE

Appartement op 1e V, woonkamer, keu-
ken, badkamer, berging, 1 slpk, balkon, 
kelder en ondergrondse autostaan-
plaats. EPC 114. Vg, Wg, Gmo, Gdv, Gvkr.

€ 175 000

SPANJE

Ruim aanbod aan appartementen en 
villa’s in Spanje aan de Costa Blanca 
en de Costa Calida! Bekijk de aparte 
pagina op onze website voor meer infor-
matie!                       vanaf € 70 000

   WUUSTWEZEL

Bureel/Praktijkruimte in centrum met 
inkomhal, open ruimte (50m²), aparte 
ruimte (15m²), keuken, toilet, berging, 
kelder en 2 autostaanplaatsen. Extra: 
alarm, airco.      € 980/mnd

ESSEN

Nieuwbouwwoning op 6.082m² met 
woonkamer, open keuken, wasplaats, 
bureel, badkamer, 3 slaapkamers, zol-
der, terras en tuin. E37. Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv.       € 420 000

   MERKSEM   GOOREIND

Ruim gelijkvloers appartement, woonka-
mer met open keuken, 2 slpks, terras met 
tuin, ondergrondse autostaanplaats. 
Vaste kosten € 60/mnd. EPC 158. 

€ 845/mnd

   BRASSCHAAT

Studio op 3e V in centrum met woon/
slaapkamer, keuken, badkamer en zol-

170. Vaste kosten: € 60/mnd.
€ 580/mnd

Magazijn/werkplaats (943m²) nabij cen-
trumn met vrije hoogte +/- 10m. Diverse 
ruimtes, burelen, eetruimte, toiletten. 
Dak met lichtstraten. Sectionaal poort 
5m hoog.                             € 2 950/mnd

Beide panden 
werden verkocht 

op de 1e bezoekdag!
Wilt u ook graag uw 
pand snel verkopen 

aan een goede prijs?

Neem dan zeker
Contact met ons op!

VERKOCHT

TE 
HUUR

TE 
HUUR

TE 
HUUR

TE 
HUUR

TE 
HUUR

TE 
HUUR

VERKOCHT
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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

Do's Store installeert 
permanente schermen 

aan de kassa
BRASSCHAAT - Corona raakt iedereen, zeker ook de kleine 

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

Te koop: universele baga-
gedrager voor auto. 
gsm 0473/186 205

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

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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Dakherstel, vernieuwen 
dakgoten en isolatie, kar-
wei. 0489/717 125

Gevraagd: Alle wagens, 
jong/oud, ongeacht welke 
staat (schade, ...) Erkend 
autobedrijf! 
Tel. 0476/749 178

Tuinwerken Kanora:
aanleg, renovatie, 

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

ronny.kanora@telenet.be
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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):
13-14/06 Luyts Els 0476/345 707

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

13-14/06 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  

BURGERLIJKE 
STAND

Bertina ‘Francine’ Dom, 83 jaar, echtgenote van Cyriel Vanden Ameele, Brasschaat
Ludo Gysels, 73 jaar, Brasschaat

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.

GFT

MAANDAG   15
DINSDAG   16
WOENSDAG   17
DONDERDAG    18
VRIJDAG     19
ZATERDAG     20

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil juni

MAANDAG    8
DINSDAG     9
WOENSDAG  10
DONDERDAG   11
VRIJDAG      12
ZATERDAG   13

Ophaling huisvuil juni

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

TERRASRENOVATIE
-Aaleg en heraanleg 

van terrassen
-Uitslijpen voegen 
en heropvoegen 

van terrassen
-Plaatsen van 
boordstenen

-Vervangen van 
kapotte putdeksels

en meer

0491/883 597

Gezocht: Ik zoek een ap-
partement in Brasschaat 
of Kapellen. Twee slaap-
kamers. 
GSM 0498/073 727

STOEL KAPOT of los ge-
komen ? Bij mij worden uw 
houten stoelen en (tuin)
meubels vakkundig her-
steld 0496/390 423

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

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

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

Dringend gezocht: Glv 
app. + tuin, 2 slpk, evt gar. 
0477/837 048

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

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen v. zolder, 
enz. 03/663 65 70 
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BEL NU 
VOOR EEN 
GRATIS 
WAARDEBEPALING 

VAN UW
EIGENDOM 

03 653 01 01
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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!

Heb je een kapotte fiets?
Maak je geen zorgen!

Blijf thuis!

Wij komen je fiets ophalen en brengen hem terug.

GRATIS in Brasschaat, Schoten,
Merksem, Ekeren en Luchtbal.

Andere plaatsen:
eerste 5 km gratis, daarna € 1 per km.

Vul hier je aanvraag in:

fietsambulance.tomorrowsbike.be
Meer info: 03 663 29 95 - 0465 478 170

WWW.TOMORROWSBIKE.BE
info@tomorrowsbike.be • Ringlaan 1 • 2170 Merksem

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook opritten 
en terrassen met warm  
water hoge drukreiniger

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 
0477/499 446

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
Dag allemaal, Zoals te verwachten zijn alle activiteiten afgelast voor de maand juni. Breicafe, bloemschikken, 
naaisalon gaan niet door. Ons Middelheem blijft al zeker  gesloten tot en met 30 juni. Op stap met Annelies 
gaat zeker door, mits we de maatregelen volgen van de Veiligheidsraad , 1.30 m afstand houden, zo niet een 

14 juni en 5 juli gaan ook zeker door. Monique


