Onmetelijk kijk- en luisterplezier.
BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Audio Video
Bredabaan 1075, 2930 Brasschaat
+32 (0)3 663 37 33

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be
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Tel. 03 225 50 00
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2de paar multifocale
(zonne)glazen

Uw
stoffenwinkel !

ITALIAANSE JERSEY

KATOEN VOOR MONDMASKERS
Kapelsesteenweg 394 | Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 11-17 u.

VERDUBBEL JE
KIJKPLEZIER

CADEAU

*

*Voorwaarden in onze winkel

Bredabaan 1003 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 633 09 88
info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

Wij maken er
iets moois van!

Art & Design

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera
$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH
Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat
Open : Di t/m Za
van 10u tot 18u
Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN
KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT

Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34
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schildtoph
Chris

GEZOCHT

ervaren
Interieur & exterieur
ploegbaas
ook speciale technieken
en
o.a. kaleien, kalktechnieken
schilders
decoratie, behang, renovatie
Tel 0475 56 97 06 Xwww.schilderwerken-antonissen.be
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Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

Veldstraat 7 (zijstraat Bredabaan), 2930 Brasschaat

03/653 37 51

Graag verwelkomen wij jullie van woensdag t.e.m. zaterdag voor
een heerlijke lunch of dinner in ons restaurant of gezellige binnentuin.
Take-out blijft ook mogelijk! (graag 1 dag op voorhand bestellen)
Volg ons op onze facebook pagina: L'antipasto

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Voor reservatie of uithaal: info@lantipastobrasschaat.be of 03/653.20.98

NIEUW
K&M CLEANING
VAN

Bij afgifte van deze bon trakteren wij u na uw maaltijd
graag op een heerlijk dessert. (1 bon p.p.)

Te huur: appartement,
Ploegsebaan 1 E Brasschaat, 2 slpk., aparte garage, ing. kkn., badk. met
bad, living parket. HP €
850 en € 80 kosten. GSM
0475 898 486



Te huur: ruime gemeubelde studio/duplex te huur
in ons huis, 580,0€per
maand+energiekosten.
Leopoldslei
105,Brasschaat 0474 67 12 76



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

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



Te huur: gelijkvloers appartement Pastorijstraat
14 Brasschaat, 2 slpk,
bureel, bergplaats,grote
living,terras, tuin,
2 garages, vrij 900€ tel
0470 313 126



Te huur: VILLA IN MORAIRA SPANJE max. 6
pers. Privé zwembad vrij
vanaf 10aug. Tot 15 sept.
Voor meer info of foto’s.
lisetteleo3@gmail.com

Huiswerkbegeleiding
lagere school aangeboden alsmede Duitse bijles
secundair onderwijs. Vertalingen N/D en D/N Gsm
0476 483 530



Tuinonderhoud, 60+er,
0471 726 667, Grasmaaien, Snoeien, Bladeren
opruimen, Klussen in de
tuin, Onderhoud, Spitten,
Zaaien, Planten, Onkruid
wieden,
Bestelwagen,
Aanhangwagen, Motormachines.



Zaaien van nieuwe gazons,
JUDWLVRႇHUWH

SPORTSPECIAALZAAK
S P O R T S P E C I A A L Z A A K

schoen- en
slotenmakerij
Open: ma-vr van 9 - 18 u.
za van 9 - 17 u.
U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen
en riemen

ALLE SCHOENEN

MEESTER SCHOENMAKER
Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten.
bijmaken van sleutels

Leopoldslei 3 2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 97

Rijbewijs met L ???

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

L

TOCH NOG EVEN
IN ALLE RUST STUDEREN?

met advies
LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badmintonen 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

Dat kan in het cultuurcentrum aan de Hemelhoeve. Vanaf maandag 15 juni tot
30 juni 2020 kan je terecht in zaal Thijs (of Born) van het cultuurcentrum naast
de Hemelhoeve om te studeren. Je kan er op weekdagen (van maandag tot vrijdag) terecht telkens van 9u00 tot 17u30 om je in alle rust voor te bereiden op je
examens.
Is het momenteel nog steeds drukker dan normaal in deze coronatijden, door je
thuiswerkende ouders, broers of zussen die maar gedeeltelijk naar school kunnen,…? Heb je het wel gehad om in je eentje thuis te moeten studeren en heb je
dus nood aan een rustige studeerplek? Dan kan je dus terecht in het cultuurcentrum aan de Hemelhoeve.
We hebben er de nodige maatregelen genomen om het studeren op een veilige
manier te laten verlopen. Er zijn een 30-tal plaatsen voorzien. Op voorhand reserveren is niet nodig, maar je moet je wel ter plaatse aanmelden met je naam
en telefoonnummer.
Bij aankomst en vertrek is het dragen van een mondmaster verplicht. Vanaf je je
plekje krijgt toegewezen, kan je zonder masker studeren. Er is geen permanent
toezicht, maar wel regelmatige controle op het naleven van de veiligheidsregels.
2SRQ]HZHEVLWHZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRPYLQGMHQRJHHQVDOOHDIVSUDNHQ
Meer info: jeugddienst | T 03 650 03 10 | jeugd@brasschaat.be

Brasschaatse Film,

Nr. 25,

17-6-2020

3

Europese
Goudstandaard
Goud & zilver = Baren & munten

ZOMER 2020 in stijl

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

Zoekt

GEMOTIVEERDE
WINKELBEDIENDE
Ervaring is een pluspunt,
Nederlandstalig, proper voorkomen, sociaal
Van dinsdag t/m zaterdag

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.be

Info: 03/651 95 20

Bredabaan 314 • Brasschaat • www.devisbar.be

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Argenta
blijft dichtbij.

LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be



Ik zoek werk als huishoudhulp. 0465/899 127



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

Ook vanop afstand.
Meer informatie vind je op:
argenta.be/corona


Te koop gevraagd: schil-

derijen, spullen v. zolder,
enz. 03/663 65 70

#samentegencorona



Alle schilderwerken binnen en buiten door Poolse
mannen. Tel. 0496/084
168 of 0496/637 978
ZO FLEXIBEL.
ZO KRACHTIG. ZO SNEL.
#LifeBeyondOrdinary

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



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

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen

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

Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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
Zie ook www.argenta.be
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Medische pedicure Eline. Behandelen kalknagels, eelt en eksterogen...
Aan huis vanaf €30. Gellak mogelijk. Na afspraak
Tel 0499/693 661



Strips gezocht! Ik koop
uw stripverhalen. Ook
volledig verzamelingen
en Franstalige strips.
0471 294 474.



Kapittelloop 2020. Het
bestuur van AC BREAK
heeft beslist om de Kapittelloop van 2020 niet te
laten doorgaan, dit omwille van de onzekere situatie t.g.v. Covid-19.



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

BURGERLIJKE
STAND

4

Brasschaat Open Golf & Country Club

STARTEN MET GOLFEN?

Één van de veiligste sporten tijdens tijden van corona
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
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)
Miksebaan 248, 2930 brasschaat • tel. 03.653.10.84
E-mail info@brasschaatgolf.be • website www.Brasschaatgolf.be

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
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

Workshop KINTSUGI
Gooi uw gebroken borden en vazen niet weg! Nu is er KINTSUGI.
De kunst om iets wat gebroken is, opnieuw te herstellen en met
gouden littekens mooier te maken. Een oud Japans ambacht
in een nieuw jasje gegoten. Kintsugi is ook een metafoor voor
de barsten en scheuren in onze ziel die we tijdens ons leven
opgelopen hebben en om deze littekens met goud te vullen als
waardevol deel van ons levensverhaal. Zaterdagochtend 20 juni
10u tot 12u - 32€ alle materialen inbegrepen.
Meer info bij en reserveren noodzakelijk: Madeleine Nieuwlaat
0486/895054 www.echtgebeurd.be

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

Koop 2 Brasbonnen én
ontvang er 1 gratis bovenop!
www.ikkoopinbrasschaat.be
in samenwerking met ondernemers
#ikkoopinbrasschaat
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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
PARKING ‘T VEN 12 • 2900 SCHOTEN • 03 645 52 46 • info@shirt-center.be
Steeds welkom! Maandag tot zaterdag: 9u30 - 18u

SPEELTERREIN ZEGELEI
IN EEN NIEUW JASJE



WWW.SHIRT-CENTER.BE

Alle haarlengtes
Kleur, knippen, brushing
incl. verzorging.

Kort haar Balayage +
knippen + brushing
incl. verzorging

€ 59,50

€ 49,50

CORONA ACTIEE OP DINSDAG, WOENSDAG & DONDERDAG
Lang haar balayage +
knippen + brushing
incl. verzorging

Alle haarlengtes
Knippen + brushing
incl. verzorging

€ 89,50

€ 29,50

Bredabaan 469 | Brasschaat | 03 430 62 72 | 0487 620 801
Openingsuren: dinsdag t/m zaterdag van 9 tot 18 u. • Maandag en zondag gesloten • Actie geldig met deze bon
Na bevraging van buurtbewoners en omwonenden werden de
noden voor de herinrichting van het speelterrein aan de Zegelei uitgewerkt. Tijdens het opmaken van de plannen werd ook
GH VSHFL¿HNH OLJJLQJ PLGGHQ LQ GH 2FLHUHQZLMN  QLHW XLW KHW
oog verloren. Dit resulteerde in de aanleg van een avontuurlijk,
stoer en actief hindernissenparcours en het ophangen van een
vogelnestschommel. Zo willen we het karakter van de eerste
EHZRQHUV DFWLHYHPLOLWDLUHQ ZHHUVSLHJHOHQ,QHHQYROJHQGH
fase wordt ook de rechterzijde van het speelterrein aangepakt. We wensen hier nog een picknicktafel en beweegbank
te plaatsen. Door de verdere ontwikkeling hopen we dat dit
plekje een aangenaam rustpunt wordt voor de vele passanten,
JURRWHQNOHLQYDQGHDOGDDUJHOHJHQ¿HWVURXWH'HDDQOHJYDQ
dit speelterrein geschiedde met duurzame materialen én het
oog op weersinvloeden en vandalisme. Dit project kostte zo’n
19.000 euro. We hopen dat deze realisatie een aangename
plek wordt voor de vele kinderen en buurtbewoners. “Door dit
VSHHOWHUUHLQ JHYDULHHUG VWRHU HQ PXOWLIXQFWLRQHHO YRRU VSHO
VSRUW HQ UXVW  WH KHULQULFKWHQ ZLOOHQ ZH RQ]H HUNHQWHOLMNKHLG
en dankbaarheid tonen aan de militairen voor hun exact 200
MDULJHDDQZH]LJKHLGLQGHZLMN3RO\JRRQ EHWHNHQLVPLOLWDLUHQ
YHHOKRHNLJ RHIHQWHUUHLQ ´$GLQGD 9DQ *HUYHQ VFKHSHQ YDQ
PLOLWDLUH DDQJHOHJHQKHGHQ HQ MHXJG 2S GH IRWR ]LHQ ZH /ROD
9DQGH*HXFKWHNLQGHUEXUJHPHHVWHUHQVFKHSHQ$GLQGD9DQ
*HUYHQRPULQJGGRRUNLQGHUHQXLWGHEXXUW

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS
WWW.TOPSTORAGE.BE

|

+32 3 651 30 30
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Conform de NBN-norm

1 maat voor allen

Beschikbaar vanaf 15 JUNI *

M
&W

academie

één stoffen MASKER
per inwoner
Bij je huisapotheker
Registratie ter plaatse met je eID

vanaf

1 persoon kan de maskers voor het hele gezin
afhalen met de eID.

1945
1953
1960
1965
1970

75 en ouder
67 en ouder
60 en ouder
55 en ouder
50 en ouder

vanaf
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni

1975
1980
1985
1990

45 en ouder
40 en ouder
35 en ouder
30 en ouder
iedereen

Nog niet zo lang geleden liep er op VRT een programma dat als doel had meer straten in de Vlaamse steden
en gemeenten een naam van een vrouw te geven. “Meer
vrouw op straat”, zeg maar. In de wĳk Mariaburg, deels op
Ekers en deel op Brasschaats grondgebied, zĳn er zeer
veel straten naar personen genoemd. Maar wisten jullie
dat daarvan niet minder dan twaalf naar vrouwen zĳn genoemd? Een straat mag alleen naar een persoon worden
vernoemd als die persoon is overleden. Dat is logisch. Stel
dat men een straat naar een nog levend iemand vernoemt
en die man of vrouw stelt enkele gruwelĳke daden, dan zit
men met een serieus probleem.
Maar goed, wie de Brasschaatse straatnamenlĳst overloopt, komt onder meer de Annadreef en de Carolinalei
tegen. Op het eerste gezicht kunnen dit ﬁctieve namen
zĳn, maar dat is niet zo. Anna en Carolina zĳn de dochters van Mie Laureyssen die samen met haar echtgenoot
Cornelius Leemans de Meulenberghoeve uitbaatte. Die
hoeve bevond zich in de Molenweg.
We hebben in Brasschaat ook nog de Elisalei, Emmalei,
Antoinettalei Charlottalei, Magdalenalei en de Mariettalei.
In het Ekerse deel van Mariaburg bevinden zich nog enkele merkwaardige straatnamen. Zo is er vlakbĳ het tuincentrum Oh’Green, vroeger Van Gastel genoemd, de Moeder
Sarovstraat. Deze Moeder Sarov heette Everina Borst. Zĳ
was de echtgenote van een joodse diamantair die in de
Bist in het huidige Ekeren woonde. Deze man werd gedeporteerd naar Auschwitz. Everina werd bĳ de arrestatie
eerst gemarteld en nadien vrĳgelaten. Ze kreeg een huldegraf op de begraafplaats aan de Alfredlei in Brasschaat.
“Doodgemarteld voor de democratie” staat er te lezen op
haar grafmonument.
Het zal Soﬁe Lemaire van de VRT plezieren als ze verneemt
dat er in Mariaburg en dus voor een groot deel in Brasschaat niet minder dan twaalf straten naar vrouwen zĳn
vernoemd.

jaar

Kinderkoor

Woord

Muziek

&

&

oF

p

INSCHRIJVINGEN vanaf MAANDAG 1 JUNI
Hoofdschool Brasschaat
Ploegsebaan 144
2930 Brasschaat

Een initiatief van de Belgische overheid

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

8

start direct met
een instrument!

Voor meer informatie kan je de QR-code scannen
of surfen naar WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

GEEF HET VOORBEELD,
STOP HET VIRUS.

jaar

Domeinoverschrijdende initiatie

* verdeelschema
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni

6

Gemeentelijke
academievoor
muziek en woord

filiaal kapellen
Antwerpsesteenweg 146
2950 KApellen

MEER INFO: WWW.ACADEMIEBRASSCHAAT.BE

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

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

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

Goedkoop verwijderen
YDQFRQLIHUHQJUDWLVRႇHUWH
0465 431 906

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




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

INFO: 0496/70.80.80
QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken Kanora:
aanleg, renovatie,
onderhoud van tuinen,
snoeiwerken, ontmossen
gazon. Vrijblijvende prijsRႇHUWH
ronny.kanora@telenet.be
QQQQQQQQQQQQ
Ophalen van oude elektrische toestellen en oude
metalen. 0495/789 031

Dakherstel, vernieuwen
dakgoten en isolatie, karwei. 0489/717 125

Gezocht: Poetsvrouw
voor 2 dagen per week
0495 182 116

Te huur VHUYLFHÀDW 3ULQV
Kavelhof. Centraal gelegen aan binnenplein,
3de verdieping, gordijnen,
verlichting, Huurprijs 750
euro / maand + servicekosten. 0478 201 593



Ik zoek werk, gypr., schiild., lamin., bezet.w., tuinw.
m. erv €13/u 0492/148 886





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



Uurwerkbatterijtjes
vervangen: Juwelier Denys &Co. Bredabaan 246
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-cz.be

ZOMEROPRUIMING
Vanaf zaterdag 20 juni
50% korting bij aankoop van min 2 stuks
op de volledige zomercollectie
Women - Men - Kids
Bredabaan 328, Brasschaat,

Paddestoel Brasschaat
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DE DAMES VAN LIONS CLUB ANTWERPEN
BELPAIRE SCHENKEN PAASEIEREN EN
MONDMASKERS

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 16 juni t.e.m. Zaterdag 20 juni
Gratis levering voor ouderen in Brasschaat en Ekeren.

De dames Lions Club
Antwerpen Belpaire heeft
haar thuis in Brasschaat
en heeft corona aangegrepen om haar sociaal
doel aan te passen. Met
de opbrengst van hun
jaarlijkse Kaas-en Wijnavond schonken ze naast
Paaseieren aan verschillende
zorginstellingen
ook 1500 mondmaskers
FFP2 aan respectievelijk
Klina, De Leerexpert op
Dullingen en sportvereniging voor andersvaliden,
Wapper.

Soep: (€3,5/0,5l of €7/1l)
- Gazpacho tomaat/watermeloen. (€ 4,5/0,5l of € 9/1l)
- Venkel/broccolisoep. (€ 3,5/0,5l of € 7/1l)
Warme Gerechten:
- Gegratineerd vispannetje met zalm, kabeljauw,
garnaaltjes, tomaat, wortel en puree. (€ 16)
- Witte lasagne met gerookte zalm, ricotta, spinazie,
prei en selder. (€ 14,50)
- Groene thaïse curry met kippendijen, courgette, broccoli,
aubergine en rijst.(€ 14,50)
- Portobello gevuld met bulgur, tomaat, paprika en geitenkaas. Geserveerd met zoete aardappelpuree. (€ 15)
- Gehaktbal in tomatensaus met groentestokjes
en basilicummayo. (€ 14)
Salades:
- Caesar Salade. (€ 9)
- Thaïse steaksalade met mango. (€ 14,50)
- Quinoasalade met buffelmozzarella, gegrilde groentjes,
basilicumolie en hazelnoot. (€ 12,50)
DE GERECHTJES KUNNEN LICHT AFWIJKEN VAN HET MENU, AANGEZIEN VOOR ONS OOK NIET ALLES GEMAKKELIJK TE VERKRIJGEN IS.

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.

LANDELIJKE GILDE WUUSTWEZEL

ZOMERZOEKTOCHT ‘IN HET SPOOR VAN DE EEKHOORN’
Van 13 juni t/m 13 september 2020 in het provinciaal groendomein Rivierenhof (2100 Deurne)
'H]H]RPHU]HWKHW5LYLHUHQKRIYROXLWLQRSEHWDDOEDUHVWD\cation-activiteiten voor een veilige vakantie dichtbij huis. Tijdens de zomerzoektocht ‘in het spoor van de eekhoorn’ beleef je uren speurplezier in de tofste tuin van de Antwerpse
metropool.
Voor speurneuzen vanaf 6 jaar
Eekhoorn Skwirrel viel uit een boom en lijdt aan geheugenverlies. Help jij de onfortuinlijke pluimstaart weer op weg?
Via deze boeiende zomerzoektocht ontdek je de mooiste en
meest verrassende hoekjes van het Rivierenhof. Voor slechts
vijf euro ontzettend veel natuurspeurplezier verzekerd!
Zomerzoektocht ‘in het spoor van de eekhoorn’
• van 13 juni tot 13 september 2020
• aankoop en startpunt: Infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne
• 5 euro per boekje (gepast betalen)
• voor kinderen vanaf 6 jaar
Meer info nodig?
De domeinwachters van het Rivierenhof staan je graag te
woord via T 03 360 52 18.

De Landelijke gilde van Wuustwezel organiseert (ism Toerisme vzw) tijdens de zomervakantie een fotozoektocht langs
de Pleckskesroute. De zoektocht loopt van 01/07/2020 tot
31/08/2020.
Deelnemingsformulieren kunnen (gratis/tijdens de openingsuren) afgehaald worden bij:
1) Poort naar het Platteland Dorpsstraat 36 Wuustwezel.
2) Groenten en fruit Eric Delcroix Kalmthoutsesteenweg 10,
Wuustwezel.
3) ’t Snoepwinkeltje (Leonida) Dorpsstraat 61, Wuustwezel.
Ingevulde deelnemingsformulieren kunnen tot 06/09/2020 binnengebracht worden bij de Bib/Poort naar het Platteland of bij
Karel Breugelmans Noordwateringsweg 36, Wuustwezel (brievenbus aub).
Deelname aan de zoektocht is gratis.
We werken met 2 reeksen:
1) Volwassenen vanaf 12 jaar.
2) Kinderen tot 12 jaar.
Voor beide reeksen voorzien we een prijs. De winnaars worden
per reeks geloot (onschuldige hand) uit de inzenders, die alle
antwoorden goed invulden.
De fotozoektocht loopt langs de Pleckskesroute en vertrekt aan
de Poort naar het Platteland (Dorpsstraat 36, Wuustwezel).
Daar staat bord nr. 1.
De bewegwijzering (gele LLP pijlen op de weg) brengt je automatisch bij de volgende borden. Het 2e bord dat je tegenkomt is
nr. 2, het 3e is bord 3 ..enz…tot bord 24.
Er werden 26 (detail)foto’s getrokken. Ieder detail is terug te
vinden op een bord. Van ieder bord werd minstens 1 detailfoto
genomen. Ieder foto kreeg een letter van het alfabet (van A tot
Z). Het is de bedoeling dat op het antwoordformulier vermeld
wordt welke foto(‘s) bij welk bord hoort (horen).
Veel succes!
 'HGHHOQHPHUVRQWYDQJHQRRNHHQÀ\HUZDDUGHURXWHRS
staat en waarop staat aangeduid waar de borden zich bevinden.
2) Wees voorzichtig. Respecteer de verkeersregels. De Landelijke Gilde is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
3) De Pleckskesroute is 23,5 km en loopt volledig over verharGHZHJHQ9RHWJDQJHUVHQ¿HWVHUVNXQQHQRYHUDOGRRU0HWGH
auto zal je tussen bord 1 en 2 een ‘ommetje’ moeten maken
langs de Biest, Bredabaan, Schutsdijk en Beersgat.
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Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Massage vanuit mijn hart
Verpleegkundige geeft professionele massage

MASSEREN MAG NU WEER.

De praktijk wordt na elke klant zorgvuldig gekuist
en verlucht en verder volg ik de nodige
veiligheidsvoorschriften. Mondmaskers zijn voorradig.
Veilig en rustig, no stress.

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Kamperen in het comfort
van je eigen bubbel?

Huur deze zomer een motorhome!

www.massagevanuitmijnhart.com
praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be
Praktijk is rolstoeltoegankelijk

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



De Haan: kamer te huur
vr tijdel verblijf of vakantie.
10 min. van strand. Inl.
0476 422 692



Garageverkoop
Bredabaan 849 Brasschaat
(juist voor Bowling Blue
Ball) Zaterdag 20 Juni
vanaf 10u tot en met 16u.
Meubelen, bibelots, keukengerief. Mondmasker
verplicht

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



Gevraagd: Poetsvrouw
voor onderhoud van trappen en inkomhal. Gsm:
0471/267 049



Te koop: Tandem Sparte
comfort 600 euro. Gsm
0486/890 428



Te koop: go-cart + kar(Berg) Prst. nw €480 nu
€150. Tel. 0476/664 204



Te koop: MRQJHQV¿HWV
jaar € 45. Tel. 0476/664 204

Te huur: Wuustwezel Rerum Novarumlaan: mooi
dakappartement met 1
slaapkamer, badkamer,
ingerichte keuken, terras
en garage. Vrij 1/09 Tel
0498/727 345


Grondwerken met minigraver, omspitten van
tuinen. Gratis offerte.
0487/715 534


Te h u u r : a p p a r t e ment-Brass. Leopoldslei
26. Lift, gr. keuken, , berging, 3 slpk, garage. Tel.
0497/172 108



› de veiligst manier om te reizen
› volledige reiniging na elk gebruik
› Betrouwbare reisbijstand

˂˙Ё˖˜̽˟˘
˜ˡ˩ˢ˘˥˗˘˥
˩˔ˡ

Antwerpsesteenweg 79,
2940 Hoevenen-Stabroek

www.antwerpmotorhomes.be

AZ KLINA BEDANKT
ARTSEN EN MEDEWERKERS
MET GRAFFITIKUNSTWERK

Te huur gemeub. studios
Merksem, Schoten. Vrij
0495/214 041



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

Appartement te huur.
Augustijnslei 153, Brasschaat ter hoogte Klina.
Beschikbaar 1 juli 2020,
instapklaar. Huurprijs:
€760 + € 35 kosten. Woonkamer 30m², ing. keuken,
badkamer, 2 slaapkamers,
nachthal en terras, overdekte autostaanplaats, 2
bergplaatsen, 1ste verdiep, lift aanwezig. Info
0475/511 545


Aankoop antiek beelden,
lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prijsklassen. Tel. 0495/574 852. U
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op www.
krisvoeten.be

T

TERRASRENOVATIE

AZ Klina liet vorige week een boodschap van appreciatie vastleggen
GRRUJUDWLNXQVWHQDDU%DUW%RXGHZLMQVDOLDV602.+LMWRYHUGHLQ
KHWSDUNHHUJHERXZHHQJULM]HPXXURPLQHHQNOHXUULMNHQHQHUJLHN
EHHOGGDWKLMFUHsHUGHRSEDVLVYDQRQ]HVORJDQµ9ROXLWYRRU]RUJ¶
+HWLVHHQXQLHNHEOLMNYDQGDQNDDQDORQ]HDUWVHQHQPHGHZHUNHUV GLH WLMGHQV GH YRRUELMH PDDQGHQ HHQ XLW]RQGHUOLMNH LQ]HW HQ
ÀH[LELOLWHLWWRRQGHQ
$OJHPHHQGLUHFWHXUGU-RRVW%DHUW³'HLPSDFWYDQGHFRURQDFULVLV
RSRQ]HDUWVHQHQPHGHZHUNHUVZDVJURRW1LHWDOOHHQRSKHWYODN
YDQZHUNRPVWDQGLJKHGHQRRNGHHPRWLRQHOHZHHUVODJYDOWQLHWWH
RQGHUVFKDWWHQ:H]XOOHQGH]HSHULRGHQLHWVQHOYHUJHWHQ:HYRQGHQKHWSDVVHQGRPHHQIRUPHOHXLWLQJYDQGDQNLQRQ]HRUJDQLVDWLH
LQ WH EHLWHOHQ +HW NXQVWZHUN VWUDDOW HQHUJLH HQ YUROLMNKHLG XLW +HW
LVHHQYHUHHXZLJLQJYDQGHPRHLOLMNHSHULRGHGLHZHVDPHQGRRUPDDNWHQ :H ZLOOHQ RQ]H PHQVHQ KLHUPHH QRJPDDOV XLWGUXNNHOLMN
EHGDQNHQ´

-Aaleg en heraanleg
van terrassen
-Uitslijpen voegen
en heropvoegen
van terrassen
-Plaatsen van
boordstenen
-Vervangen van
kapotte putdeksels
en meer

*UDWLVDGYLHVHQRႇHUWH

0491/883 597

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet
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Ook corona-steunmaatregelen
voor sociaal zwakkeren

Het gemeentebestuur van Brasschaat heeft een hele waslijst
aan maatregelen, ondersteuningen en acties ondernomen geGXUHQGHGHKXLGLJHFRURQDFULVLV2RNVSHFL¿HNYRRU%UDVVFKD
tenaren die in een zwakkere positie stonden en komen, worden
extra inspanningen geleverd. Daarvoor werd zowat 300.000
euro bijkomend budget voor maatschappelijke dienstverlening
vrijgemaakt.
Na een initiële stijging bij de start van de coronacrisis is het aantal hulpvragen dat bij de gemeente binnenkomt gestabiliseerd in
de afgelopen 14 dagen. Er zijn momenteel niet méér vragen dan
voorheen, de aanleiding om een hulpvraag te stellen is wel vaak
coronagerelateerd.
Schepen voor maatschappelijk welzijn Karina Hans verwacht
wel dat er meer ondersteuning zal nodig zijn voor werkzoekenden en sociaal kwetsbaren tegen de wintermaanden. Daarom
wil ze ook een reserve opbouwen om de noodvragen dan te kunnen ondersteunen.
Actiepuntenplan
Wat bij de aanvang van de coronacrisis startte als een plan met
verschillende actiepunten, is ondertussen uitgegroeid tot een
21-puntenplan. Telkens met een sociale insteek en een eigen
gebudgetteerd bedrag. Zo zijn er middelen vrijgemaakt voor onder andere:
• Extra ondersteuning van vrijwilligers
• Organiseren van groepsgesprekken
(psychologische ondersteuning)
• Vervroegde en in een latere fase een extra uitbetaling mantelzorgpremie
• Kinderopvang (ook voor werkzoekenden)
• Aankoop laptops voor kwetsbare kinderen
• Belrondes naar potentieel eenzamen
• Ondersteuning voor vaste kosten (bvb huur en energie)
• Maaltijdbonnen
Een belangrijke groep Brasschatenaren die hulpvragen stellen,
zijn vaak mensen die digitaal of telefonisch niet meteen meekunnen. Daarbij wordt in eerste instantie ingezet op een persoonlijk gesprek, dat aanvankelijk telefonisch verliep omwille van de
coronamaatregelen. Ook mensen met een beperkte kennis van
het Nederlands, raken niet door de telefooncentrales van andere
diensten zoals vakbonden of mutualiteiten en kunnen hun aanvragen niet online regelen.
YRRUDO¿QDQFLsOHYUDJHQ
'H PHHVWH KXOSYUDJHQ GLH HU ]LMQ KHEEHQ HHQ ¿QDQFLsOH NDQW
voor de betrokkenen:
 9UDDJRPHHQYRRUVFKRWRSHHQXLWNHULQJPDDURRNOHHÀRRQ
 ELMSDVVLQJ WRW DDQ KHW OHHÀRRQ ELM HHQ QX EHSHUNWHU LQNRPHQ
(tijdelijke werkloosheid)
• Ongerustheid bij mensen of hun dossier tijdelijke werkloosheid
of werkloosheid wel ‘tijdig’ in orde komt.
• ‘Nieuwe’ werklozen (ontslagen of zonder vast contract), waar
nog moet nagekeken worden of ze recht hebben op een uitkering en hoe veel en vooral wanneer?
 0HQVHQ ]RQGHU ¿QDQFLsOH UHVHUYH  PHHVWDO PHQVHQ GLH QHW
rondkomen - dus het sowieso al krap hebben, veel leningen
hebben af te lossen, en daardoor nu mogelijk in de problemen
komen omdat er gewoon geen inkomsten zijn.
• Mensen die werkten met interimcontracten die zijn stopgezet
en die (nog) geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering
• Huursubsidies
• Zoektocht naar werk/woonst lag quasi stil. Voor werk is gebrek
aan eigen mobiliteit een probleem, voor wonen zijn er weinig
bezichtigingen van woningen mogelijk

RESPECTEER DE VEILIGHEIDSREGELS,
VOOR JOUW VEILIGHEID
EN DIE VAN DE ANDERE KLANTEN

Blijf thuis-Ѵvf;b;h|;vlr|ol;m_;0|ĺ
(u--]=-lbѴb;o=0u;mom je boodschappen te doen
of bestel online.

o1,5 meter afstand van andere klanten
en w
h inkelpersoneelķoohbm7;-1_|ubf
0b|;m7;bmh;Ѵĺ

Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkelĺ

;|bv--m0;oѴ;mol;;m mondmasker te dragen

Ontsmet je handen 0bf_;|0bmm;m]--m;mraak
alleen de producten aan die je nodig hebtĺ

o;f;0oo7v1_-rr;m niet langer dan nodig
;m0Ѵbf= maximaal 30 minutenbm7;bmh;Ѵĺ

Betaal zoveel mogelijk met de kaart,
0bfvoorkeur contactloos.

(oѴ]-Ѵঞf77;aanwijzingen-m_;|r;uvom;;Ѵĺ

03 663 44 53 - WWW.PUREPAUZE.BE PURE PAUZE MAAKT DEEL UIT VAN OLO VZW: WWW.OLO.BE

IK KOOP IN
BRASSCHAAT

Brasschaat bruist dankzij jou!
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Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende
Vriendelijke en verzorgde uitstraling,
teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

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

10

HET NIEUWE BOEK VAN FRACOIS BENNEKE
MAN VAN
VERWONDERING



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

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

Afspraak voor sollicitatie:

0477 469 972

Het ongewone
verhaal van een
verlichte krĳger

BESTEL DIT BOEK OP WWW.BOEKSCOUT.NL

LOKALE POLITIE BRASSCHAAT
VAT DRUGDEALER

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

De aanpak van drugs en overlast die ermee gepaard gaat, is een van de fenomenen waar de
lokale politie van Brasschaat de komende jaren prioritair werk van gaat maken.
Vrijdagnacht 5 juni 2020 werd een voertuig gecontroleerd tijdens een verkeersactie te Brasschaat. Bij de doorzoeking werd een kleine hoeveelheid cannabis gevonden. Bij de huiszoeNLQJGLHGDDURSYROJGHZHUGHFKWHUZHOHHQJURWHKRHYHHOKHLGGUXJVDDQJHWUR௺HQDOVRRN
verboden wapens. De man, een 25-jarige uit Wuustwezel werd opgepakt en voorgeleid door
het parket van Antwerpen. De drugs werden in beslag genomen. De onderzoeksrechter heeft
de man niet aangehouden

SOPHIE GEEFT DE BESTE PRIJS
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder
van uw huis, appartement, villa, kantoorgebouw, ...

SNELLE AFHANDELING - CONTANTE BETALING!

0477 701 234

Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
QQQQQQQQQQQQ
GEZOCHT: Sigarenband
verzameling. 0495 655
177



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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald
Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!



Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€

QQQQQQQQQQQQ

250
€
€

5

750

10
€ 1250
€

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.

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

I nkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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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Klaar om je
u in te
schrijven?
Prins Kavellei 98 - 2930 Brasschaat
T 03 651 55 71 - www.ktabrasschaat.be

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



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

F O N O P L AT E N. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house,
60-70-80. Betaal beste
prijs! GSM 0475/768 188



Ik zoek werk, alle schilderw. en kl. klusjes. Veel
erv. 0487/740 335

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

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

WORDT
Beste Klanten,

We zijn weer open!
Weliswaar onder een andere naam, maar met 100% volle goesting om er terug
in te vliegen. Na veel nadenken tijdens de lockdown hebben Raphaël en ikzelf
beslist om terug op te starten onder een nieuwe naam en met een licht gewijzigd
concept. Zo zullen wij ons vooral focussen op het hele koffie- en thee-gebeuren
in al zijn variëteiten en uiteraard onze gekende ontbijtformules en zoetigheden
zoals pannenkoeken, wafels, ijscoupes, enz... De snackskaart wordt beperkt.
Wij verwachten jullie met open armen op 1,5m afstand!
Tot binnenkort!
Patrick en Raphaël
BREDABAAN 232 | 2930 BRASSCHAAT | TEL: 03/651.48.62

MIEL EN IVO SPEELDEN VOOR
DE BRASSCHAATSE SENIOREN

De Brasschaatse collega’s en muziekvrienden Miel Pieters en Ivo
Côme brachten de afgelopen coronatijd een beetje verlichting in
de dagelijkse blijf-in-uw-kot-sleur bij de senioren van Vesalius, Het
Buitenhof, De Mick en deze week ook nog bij OLO. Ivo, Brasschatenaar in hart en nieren, trakteerde zichzelf (en hopelijk velen)
op zijn eerste professionele opname. ‘Zomer en Winter’ is een
¿MQHDDQHHQVFKDNHOLQJYDQ]HVQXPPHUVZDDUYRRUKLM]HOI]RZHO
tekst als muziek schreef en vier eigen vertalingen/bewerkingen
van bestaande Angelsaksische nummers. Een mooie combinatie
van dromerige, melancholische, soms lichtvoetige liedjes, pretentieloos en zeer genietbaar. De eerste bewerking: ‘Een morgen vol
dromen’ is een vrije vertaling van het overbekende ‘Morning has
broken’, gevolgd door een ‘ De Zolderkamer’, vol heimwee naar
de voorbije jeugdjaren. Aan de nieuwsgierigen onder u om de
rest te ontdekken en ervan te genieten op uw zomers terras… en
waan u in Griekenland, aan zee, of… Voormalig muziekrecensent
aan BRT radio - afd. jazz/lichte muziek, Johan Vandenbossche,
omschreef de muziek op de CD als volgt: “De muziek zelf biedt
een aangename, goed gedoseerde afwisseling tussen melodieën
van bekende songs en songs van eigen vinding. Onder deze laatste vind ik ‘Zolderkamer’, ‘Speciaal voor jou’, ‘Op het water’ en
‘Als zomer en winter’ zonder meer geslaagd.”
Een voorsmaakje van de CD is te beluisteren op onze website:
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP
Liefhebbers kunnen de CD bestellen bij Ivo Côme via 03 -653 22
33 of 0475 97 153 of via mail naar ivo.come@telenet.be De cd kan
opgestuurd worden na ontvangst van €15 op rek BE90 3200 4716
7332 van I. Come, (adres niet vergeten!) of af te halen bij Ivo zelf à € 10
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BRECHT
VERKOOP UIT DE HAND AAN
DE MEEST BIEDENDE
van een

WONING met GARAGE

IK KOOP IN BRASSCHAAT

UIT DE HAND TE KOOP

te Brecht, Kerkhovenakkerlaan-D 22

Brecht - 3de afd., sct. D, nr. 86/N/2P0000, kad. opp.: 3a 59ca,
K.I.: € 647,00 - CV op aardgas - EPC: 440 kWh/m² - Elektr.
Inst. is niet conform - blanco bodemattest dd. 12/02/2020
stedenb. uittr. dd. 11/03/20 – GRUP Nollekens : zone voor
vrijst., halfopen, aaneengesl. Eengezinsw. - Vg - Gmo - Gvkr *YY*Q$VEXLOWDWWHVW±JHOLQHႇHFWLHIRYHUVWURPLQJVJHYRHlig gebied + recent overstroombaar gebied/niet in risicozone
- niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed,
landschapsatlas, inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, de inventaris van historische tuinen/parken of in
een vastgestelde archeologische zone.
Bezichtigingen mogelijk na afspraak met mevr. Kelly Nuytemans (SHVM De Voorkempen-h.e.), tel.: 03/690.09.36 of email : kelly.nuytemans@devoorkempen-he.be.

BIEDINGEN

kunnen schriftelijk gedaan worden tot en met maandag 6 juli
2020 per e-mail naar hans.duyck@vlaanderen.be of schriftelijk naar Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen tav. Dienst vastgoedtransactie, Dhr. Hans Duyck. Kortelings na het verstrijken
van de termijn waarbinnen geboden kan worden, zullen wij
een bijeenroeping organiseren van de bieders. We vangen
aan bij het hoogste bod. Het goed wordt toegewezen aan degene die op de bijeenroepingsdag het hoogst aanvaardbare
bod uitbrengt.
Verdere inlichtingen en foto’s op www.immoweb.be

VLAAMSE OVERHEID, AFDELING
VASTGOEDTRANSACTIES te ANWERPEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIND

S

S

HAP
SC

KMAN
VA

Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen
Hans DUYCK, Vlaams Commissaris Vastgoedtransacties
Tel.: 02/430.81.83 of 02/430.81.67
E-mail : hans.duyck@fb.vlaanderen.be

1938

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken,
vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

GROENE
DAKEN

DAKGOTEN

DAKISOLATIE

DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

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

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

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

erkende professionele plaatser van
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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

CkåÅâ¯Åk³¸¢{³
www.goetstouwers.be

Een bezichting of schatting inplannen?
Contacteer ons dan via +32 3 225 50 00 of info@goetstouwers.be

QTD Interieurarchitecten zet nieuwe stap
met opening aparte lifestylewinkel in Brasschaat
1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Roekstraat 1 : half open bebouwing, instapklare woning met : glvl ; ruime living, woonkamer,vernieuwde keuken met uitzicht en toegang tot zuid-gerichte
tuin, traphal, toilet - 1e verdiep ; 2 ruime slaapkamers en 1
kleinere, washok met vernieuwde hoge rendementsketel,
badkamer met ligbad, 2 lavabo’s en toilet - 2e verdiep ;
1 hele grote slaapkamer met verwarming en elektriciteit,
ingemaakte kasten - 2 zolderkamers waarvan 1 met
aansluiting voor droogkast - verwarming op aardgas vraagprijs bespreekbaar.
Bijkomende info en foto’s:

www.notarisdeferm.be

QTD Interieurarchitecten & Lifestyle liet zich niet
afschrikken door de coronacrisis en opende zopas
een aparte lifestylewinkel in Brasschaat Maria-terHeide. Het nieuwe verkooppunt bevindt zich naast
het kantoor van interieurarchitecte Britt Van Aken
aan de Bredabaan. De smaakvol ingerichte winkel
met betaalbare decoratiestukken is organisch gegroeid vanuit haar activiteiten als gedreven interieurarchitecte.
Het aanbieden van lifestyleartikelen startte ongeveer 3 jaar geleden heel geleidelijk aan. Op vraag
van de klanten begeleidden Britt en collega Isy Van
Houtven hen al eens op hun zoektocht naar mooie
stukken om hun interieur mee in te richten. Dat gaf
toen aanleiding tot de opstart van een kleine shop
in shop in het kantoor van QTD Interieurarchitecten zelf.
“We zijn toen klein begonnen met enkele decoratiestukken, zoals een mooie lamp waarvoor we dan
ook exclusief verdeler werden. Deze activiteit begon hoe langer hoe meer te groeien met een ruimer
aanbod van lifestyleartikelen in verschillende prijsklassen. Bij de renovatie van hun woning durven
mensen tot het uiterste te gaan qua budget, zodat
de aankleding van het interieur er soms overschiet.
Met de artikelen waar wij naar op zoek gaan, kan
ook die mooie inrichting binnen het budget gebeuren”, legt Britt Van Aken enthousiast uit.
Onbekende merken
Toen het hoekpand naast haar kantoor aan de
Bredabaan in Maria-ter-Heide vrijkwam, greep de
interieurarchitecte meteen deze kans. De voorbije
weken werd het interieur van de winkel grondig
aangepakt en verbouwd om er alle artikelen mooi
en smaakvol te kunnen uitstallen. Ruim 80 procent
van het aanbod is heel betaalbaar. Naast enkele

klassiekers zijn er bewust ook heel wat merken te
vinden die echt niemand kent.
QTD Interieurarchitecten & Lifestyle wil met de
aparte winkel vooral ook lokaal denken. Zo zijn er
geurkaarsen die in de regio worden gemaakt. Verder is het de bedoeling om in de eerste plaats met
Belgische leveranciers te werken. Naast interieuren lifestyleartikelen bestaat het aanbod in beperkte
mate ook uit meubels en tapijten.
Drempelverlagend
“De nieuwe interieurwinkel is in feite een aanvulling op onze ontwerpactiviteiten in het kantoor. In
de aparte winkel kunnen we nu een nog grotere
collectie tonen en dit tijdens ruimere openingsuren. Het is bovendien handig dat we de winkel
konden openen naast ons kantoor ook op een
hoek. Bovendien is er geen andere interieurwinkel in Maria-ter-Heide. Ik ben vrijwel zeker dat de
winkel drempelverlagend zal werken. Tegelijkertijd
bekijken we alle artikelen in ons aanbod wel vanuit het oogpunt als interieurarchitecten waarmee
we voor zijn op de trends. We overzien het grotere
beeld en niet alleen de lifestyleartikelen op zich”,
aldus nog Britt Van Aken.
Het kantoor van QTD Interieurarchitecten aan de
Bredabaan 810 wordt terug strak maar ook uitnodigend, terwijl de winkel ernaast uitpuilt met
mooie spullen. Hier worden de klanten verder
geholpen door de nieuwe collega Lotte Verhoeven
die zelf interieurarchitecte is en deels ook in het
ontwerpkantoor werkt. De winkel van QTD Interieurarchitecten & Lifestyle is geopend op woensdag,
donderdag en vrijdag van 11.30u tot 18.30u en na
afspraak. Elke zaterdag en elke eerste zondag van
de maand staan de deuren ook open van 10u tot
16u.

QTD interieurarchitecten & Lifstyle
Bredabaan 810 - 2930 Brasschaat Maria-ter-Heide - www.qtd.be
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PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Luc geeft reeds 20 jaar de

Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door zandstralen,
gommen, logen.
Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
*UDWLVRႇHUWHRIEHVWHN
info@air-concept.be

BESTE PRĲS

voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.
Snelle afhandeling, contante betaling!

0487 286 430
Wesley Reestman
UW SCHILDERBEHANG- &
GYPROCSPECIALIST
Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75 | 0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

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

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

Ik zoek werk, schoonmaak, elektronica, tuinwerk. 0466/256 056

Martens Bestratingen bvba




Gevraagd: deftige
poetshulp, bvk dienstencheques, centr Brass, woe
of vrijd vmd, aantal uren
ovt, tel. 0478/222 307

Oprit of parking
in klinkers

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


www.Bomenpatrickgeerts.be

Vellen en snoeien van gevaarlijke bomen, coniferen
m. eig. hoogtewerk, frezen
van stronk. 0495/223 863



LOODGIETERIJ - VERWARMING



+32(0)486/354.763
Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be

Alle tuinwerk, scheren
van hagen. 0487/856 864

Verzamelaar koopt oude
munten en bankbiljetten.
0475/342 118

Man zoekt alle tuinwerk,
hagen scheren. veel ervaring. 0474/453 834



QQQQQQQQQQQQ

Te koop gevraagd: Postzegelverzamelingen/munten/strips/alles van kuifje,
hoogste prijs en contante
betaling. Tel. 0475/622 978

Goedkoop snoeien en
vellen van bomen. verwijderen van coniferen en
laurier. Tel. 0498/714 812

Dame zoekt werk,
poetsen. Verantw., eerlijk, werkt heel netjes.
0465/754 471

Kurt 0495 571 383

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking
Dakterrassen
Groendaken
Isolatiewerken

0478 02 72 40
info@dakambacht.be
Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat




Investeer € 25.000 in

gegrade gouden munten
kwaliteit ms70 met gegarandeerde jaarlijkse
meerwaarde vanaf 1,75%
tot 3%, looptijd 5 jaar. Voor
info 0494/618 612 of mail
naar marc@verzekerdinvesteren.be


Patineren en schilderen
van al uw kleine meubelen. Bel 0496/456 802


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


Gezocht: fulltime groenarbeider. bedrijfsparken.
Kunnen werken met kettingzaag is een must.Je
scheert hagen,onderhoudt
de perken, maaien gazons, verzagen van boomstammen.In bezit rijbewijs
B. T. 03 658 45 20 info@
dustrico.be



Moto te koop gevraagd
(Dirk) 0496/533 827


Bezetten, tegelen, afbraak, schild., tuinwerk,
betonneren. 0483/720 562

Zelfwerkend patroon

BE 0897.708.571/02.25.10

potgrondfabrikant • compost •
molmmest • champignonmest •
boomschors • turf •
stalmest •

zwarte grond •
bigbags • bielzen •
dolomiet • ....

Verheyen Bart

Geregistreerd installateur

www.meeussen.be
Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31
ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn
Verkoop- of verhuurklaar QQQQQQQQQQQQ
zetten.*UDWLVRႇ%HO.OXV GOLD COMPANY te Ant& Zo 0499/103 000
 werpen koopt: oud goud,
Alle renovatiewerken, gouden & zilveren munschilderw., behang, la- ten, zilveren voorwerpen,
minaat, parket, gyproc, juwelen, diamant, oud paORRGJLHWHULMJUDWLVRႇHUWH piergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwer€ 10 p/u. 0484/282 857
 ken, enz. Di-vr. 11-17.30
Ik geef ontspannings- u., za 11-16 u. Paardenmassage, Aziatische markt 27. Tel. 03/233 24
dame. 0484/574 559
 32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be
Ik zoek werk, alle schilderw. en kl. klusjes. Veel QQQQQQQQQQQQ
erv. 0487/740 335
 Voor een klus groot of
Dringend gezocht, ap- klein moet je bij Klus & Zo
partement te huur ge- zijn. 0499/103 000
vraagd rechtstreeks v. eig. 
voorkeur glv, regio Brass. Ik zoek werk, poetsen,
Kapellen. Ekeren , 2 slpk, tuinwerk, restaurant. Eng.
0467/769 176
gar. 0498/073 727



Poolse mannen doen
renovatiew.: bezetting,
gyproc, betegelen, parket,
schilderen, afbr. werk.
1/VWDOLJ *UDWLV SULMVRႇ
Ref. Tel. 0496/084 168 of
0496/637 978



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



Alle dakwerken, Axie
0494/642 965
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ramen & deuren

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

rijf
miliebed
40 jaar fa
ductie
eigen pro naservice
de
uitsteken

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

www.groven-ramen.be



Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

Te koop: Uniek penthouse 2de verd. in karaktervol vrijstaand authentiek pand. Zeer rustig gelegen. Opp.: 142m²(incl.
terrassen) met veel lichtinval. Volledig gerenoveerd + instapklaar. Prijs:
€ 337.000. Prijs garage
20m²: € 25.000.
Tel. 0476 845 362


KLIK HIER
voor je meldingin
onze rubriek
“BurgeUlijke stand”

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.
GSM 0495/51 77 14
Gratis prijsofferte Tel. 03/653 21 56

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren
Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

www.poortenhersteller.be
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 onmog. lijkt. Vergeet niet het
H. Hart te danken met de
belofte dit ber. te public. vr.
de bekomen gunst. Dank.
a. H. Hart v. de bekomen
gunst. B.R.

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

AANNEMER ZOEKT

appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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DARMOISE R.

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
OVERKAPPINGEN • CARPORTS

raymond.darmoise@telenet.be

NIEUWE TOONZAAL 300M²

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

 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
Kom langs in onze
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
zonwering van het
kwalitatieve merk
Verano

0497/71 19 79

GEEN VELO CLASSIC IN 2020

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

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

I

'HRUJDQLVDWLHKHHIWQDDUDDQOHLGLQJYDQGHRQ]HNHUHVLWXDWLH
WJYFRYLGEHVOLVWRPGH9HOR&ODVVLFGLWMDDUQLHWWHODWHQ
GRRUJDDQ$DQJH]LHQDOOH]RPHUDFWLYLWHLWHQLQ%UDVVFKDDW]RDOV
GHMXOLYLHULQJ'RUSVGDJHQ1YDQ%UDVVFKDDWUHHGVJHVFKUDSW]LMQLVKHWYRRUGHRUJDQLVDWLHORJLVFKRPGLWMDDUJHHQ
9HOR&ODVVLFWHRUJDQLVHUHQ

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

IK KOOP IN BRASSCHAAT

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com
Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR ONZE FIETSBIEB!

Beweging.net Brasschaat gaat van start met de opstart van een Fietsbieb! De
)LHWVELHELVHHQELEOLRWKHHNYRRUNLQGHU¿HWVHQ2PDOOHVYORWRSWHVWDUWHQ]LMQ
ZHQRJRS]RHNQDDUKHOSHQGHKDQGHQHQWZHHGHKDQGVNLQGHU¿HWVHQ
2XGHUV ZHWHQ KHW DO ODQJHU (HQ NLQG RQWJURHLW ]LMQ ¿HWVMH ELM]RQGHU VQHO 'H
SRUWHPRQQHHYROJWQLHWDOWLMG/HGHQYDQGH)LHWVELHE]XOOHQ]LFKGDDULQGHWRHNRPVWJHHQ]RUJHQPHHURYHUKRHYHQWHPDNHQ=LMNXQQHQYRRUKXQNLQG WRW
MDDU HHQMDDUODQJHHQ¿HWVOHQHQ
5HSDUHHUMHJUDDJ¿HWVHQHQZLOMHPHH]RUJHQYRRUHHQUXLPDDQERGDDQYHLOLJHNLQGHU¿HWVHQ"'UDDLMHMHKDQGQLHWRPYRRUHHQFRUUHFWHDGPLQLVWUDWLHRI
]HJWKHWMHZHOLHWVRPGH)LHWVELHEHQNHOHXUHQSHUPDDQGRSHQWHKRXGHQ":LO
MHGH)LHWVELHEPHHSURPRWHQRIKHEMHFUHDWLHYHLGHHsQ"'DQEHQMLMZHOOLFKWGH
JHNQLSWHYULMZLOOLJHUYRRUGH)LHWVELHE'H)LHWVELHELVXXUSHUPDDQGRSHQ
GZ]GDWKHWHHQHQJDJHPHQWLVGDWQLHWWHYHHOYDQMHWLMGRSVORUSW
'H)LHWVELHEOHHQWWZHHGHKDQGVNLQGHU¿HWVHQXLW+HEMHWKXLVQRJHHQNLQGHU¿HWVMHVWDDQGDQNDQMHGH]HDDQGH)LHWVELHEVFKHQNHQ-H¿HWVNULMJW]RHHQ
WZHHGHOHYHQELMHHQDQGHUNLQG
:LO MH YULMZLOOLJHU ZRUGHQ RI KHE MH HHQ WZHHGHKDQGV NLQGHU¿HWV" 1HHP GDQ
FRQWDFW RS YLD ¿HWVELHEEUDVVFKDDW#JPDLOFRP RI     &DULQD
9HUVWHU5RWWKLHU

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden
en zoveel meer
Al 30 jaar ervaring, geven prima service
en goede kwaliteit
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Maryam Souaré, 2 juni 2020, Schoten

Renée Elza Welander, 9 juni 2020, Brasschaat

Problemen met uw
verwarming, gas of
mazout?
Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7
HQJUDWLVSULMVRႇHUWH
Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren
BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
Kwaliteitsvolle
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

Investeer €25.000 in gegrade gouden munten
kwaliteit ms70 met gegarandeerde jaarlijkse
meerwaarde vanaf 1,75%
tot 3%, looptijd 5 jaar. Voor
info 0494/618 612 of mail
naar marc@verzekerdinvesteren.be

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

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

Dak herstel./vernieuwen, karweien, isolatie.
0489/717 125

Ik zoek werk, schoonmaken, tuinwerk, schilderen,
tegels. 0467/676 420

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

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

Caravan te koop gevraagd: liefst in gde st. Mag
oud zijn. 0495 529 527


Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

Toonzaal en werkhuis:

de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

0475/259 545
of 0472/233 044

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

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Ophaling huisvuil juni
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

15
16
17
18
19
20

RestAfval
rode
straten

GFT

PMD

Ophaling huisvuil juni
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

22
23
24
25
26
27

RestAfval
oranje
straten

GFT

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
'RNWHUYDQGLHQVW
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):
20-21/06 Haemels Karin 0475/846 436
Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind
(weekenddienst):
20-21/06 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
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Ontdek de Health Mate infraroodsauna
ĞĻƭƒĞĥÚåĻƐƽ±ĻƐŇŹŇĻ±ũ
:åĻĞåƒƐƽ±ĻƐŇĻǍåƐǍŇķåŹÏŇĻÚĞƒĞåžƐ
ƽ±ĻƐíƐƒŇƒƐƞƆƐĥƣĻĞũ

Wist u dat een Health Mate
ĞĻüŹ±ŹŇŇÚž±ƣĻ±ƐžŤĞåŹŤĞĥĻƐ
ƽåŹĚåĮŤƒØƐƣƾƐĮĞÏĚ±±ķƐŇĻƒďĞüƒƐ
åĻƐƣƾƐĞķķƣĻĞƒåĞƒ
åĻƐÆŇŇžƒƐďååüƒũ

Health Mate infraroodsauna’s,
Ļ±ƐċŐƐĥ±±ŹƐĻŇďƐžƒååÚžƐÚåƐĻŹũŐ

THERAPEUTISCHE INFRAROODSAUNA’S MET LEVENSLANGE GARANTIE
Luxueuze
Health Mate
massagezetel
HM-5000 L-Track

ONTDEK WAT HEALTH MATE VOOR JOUW GEZONDHEID KAN DOEN & VRAAG EEN GRATIS PROEFSESSIE !

Health Mate® Shop
Paalstraat 76 | 2900 Schoten
Tel.: 03 685 44 50
info@healthmateshop.be
www.healthmateshop.be

7/7 OPEN
Altijd op afspraak.Voor het
maken van een afspraak kunt u
telefonisch contact opnemen via

03 685.44.50
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Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

sinds

2007

BOUWKUNDIGE BADEN - MONOBLOKBADEN - MASSAGEBADEN

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

INSTALLATIE • RENOVATIE • ONDERHOUD

WINKEL MET UITGEBREIDE KEUZE

UW ZWEMBAD IN FULL VINYLESTER

UNIEK IN B

Levenslange garantie | Hoogste kwaliteit | 100% osmosebestendig

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
YULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
Wij reinigen ook opritten
en terrassen met warm
water hoge drukreiniger
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQQ

ST
TAY HOME ACTIEE: GRATIS WARM
MTEPOMP

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

Actievoorwaarden: geldig bij plaatsing voor 14/12/2020

√ Volledige installatie op slechts 5 werkdagen inbegrepen
√ Fabriekswaarborg van 35 jaar
√ Uitstekende dienst na verkoop



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

LPW FULL VINYLESTER POOLS

QQQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQQ

STYLE

Rechthoekig bad

Romeinse trap

8m50 x 4m x 1m50

9m55 x 4m x 1m50

Hoektrap
Rolluik inbegrepen
2 overloopskimmers

Romeinse trap
Rolluik inbegrepen
2 overloopskimmers

€ 46.594

€ 47.394

7m50 (Hoektrap) x 3m20 x 1m50

NIEUW!

ZWEMKANAAL

CARRÉ

NIEUW!

CITY+

LA PLAGE 9

XL

12m x 3m60 x 1m50

9m x 4m x 1m50

12m x 4m60 x 1m50

Recht inlopend
Rolluik inbegrepen
2 overloopskimmers

Recht inlopend
Rolluik inbegrepen
2 overloopskimmers

Recht inlopend
Rolluik inbegrepen
2 overloopskimmers

€ 52.145

€49.294

€58.432

Rechthoekig bad Zwembad met plage Rechthoekig bad

va.€ 42.995 va.€ 43.795 va.€ 48.595 va.€ 45.395 va.€ 53.495

- Geïntegreerde trap en verlichting
- Filter- en pompinstallatie
- Granieten boordstenen
- Overloopskimmers
water juist onder boordsteen
- Automatisch ingebouwd thermisch rolluik
- Uitgraven en installatiekosten inbegrepen

PROMOTIE

€ 42.535

va.€ 39.495

*Prijzen voor pakket Value Line exclusief BTW, opties en mogelijk werfafhankelijke kosten. Meerprijs Advanced Line en Top Line evenals de gedetailleerde voorwaarden op aanvraag beschikbaar.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Direct je GRATIS gedetailleerde offerte per e-mail via

www.noppe.be

Vraag ook onze andere afmetingen,
meer dan 25 verschillende modellen!

Krijgsbaan 36 I 2110 Wijnegem I Tel: 03/354 12 21 I Fax: 03/354 23 21 I info@noppe.be
OPENINGSUREN: ma - vr: 8u30 - 18u00 I za: 10u00 - 16u00 I zondag gesloten

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Gold Partner &
Officiële verdeler van :

www.asluc.be

www.lpwcorporate.com

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigotechniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

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

Centrale verwarming
'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

ELGIË

Verkoop • Service
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

