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KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

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

ZONDAG 28 JUNI OPEN

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

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |

ITALIAANSE JERSEY
KATOEN 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!

-50%

*niet cumuleerbaar met andere kortingen

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

BR  BEX
SECURITY

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

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING
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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!

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

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

GEVRAAGD:
VAKANTIEWERK

VERKOOPSTERS 
voor bakkerij

Bakkerij Van hunsel
Patio Donk

03 645 04 47

Bijna 50 Brasschaatse koppels zien 
trouw in duigen vallen door Corona

2020, het was een begeerd jaar om te trouwen. Helaas gooide 
Corona roet in het eten van 49 Brasschaatse koppels. 21 koppels 
besloten hun datum te verzetten naar een later moment dit jaar, 
23 koppels besloten om hun huwelijk uit te stellen en 5 koppels 
annuleerde hun huwelijk. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid 
Shana Claessens opvroeg.
Trouwen in tijden van Corona, het is toch veel beperkter en een 
andere beleving. 23 koppels in Brasschaat besloten dan ook 
om hun huwelijk uit te stellen naar 2021. 17 van deze koppels 
hebben al een nieuwe datum geprikt, 6 moeten nog een nieuwe 
datum doorgeven. 21 koppels besloten om toch dit jaar nog te 
trouwen op een later moment. 5 koppels hebben hun huwelijk 
geannuleerd. Na contact met de gemeente besloten 5 koppels 
om hun huwelijk toch te laten doorgaan. 
Gemeenteraadslid Shana Claessens vroeg schepen Inez Ven op 
de gemeenteraad van 16 juni of er dan geen toename is van trou-
wers in het najaar en of er hierdoor geen data werden geweigerd. 
5 september bleek een populaire datum om naar te verzetten: 
3 koppels wilden deze datum. De gemeente gaf uitzonderlijk 
toestemming aan 2 koppels, die ondertussen besloten om hun 
huwelijk te verzetten naar volgend jaar. Een andere populaire 
datum was 27/06. Een koppel werd geweigerd, maar aangezien 
de andere koppels ondertussen de datum verzetten, is die datum 
nu toch vrijgekomen voor hen. 
“Uit de cijfers blijkt dat het najaar goed gevuld is. In september 
geven 22 koppels elkaar het ja-woord. Dat zijn er 6 meer dan in 
2019. Ook in oktober is het redelijk druk met 15 huwelijken. De 
datum 10 oktober is volzet.”, vertelt Shana Claessens. “Het is 
duidelijk een heel gepuzzel om iedereen op de gewenste datum te 
laten trouwen. Maar uiteindelijk is nog maar 1 datum écht volzet. 
De gemeente geeft aan dat een inhaalbeweging niet nodig is en 
dat er met iedereen gezocht wordt naar een geschikt moment.”.

Gevraagd:  Hu lp  b i j 
houtafwerking, trappen 
en meubelen met rijbewijs. 
Air-Concept 0475/467 060

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

ALLE RENOVATIEWER-
KEN: Bent u op zoek naar 
een vakman voor uw keu-
ken, badkamer, enz? Wij 
doen vloeren, gyproc, sa-
nitair, elektriciteit en schil-
deren. Ook kleine herstel-
lingen. Bel snel uw expert 
0493/94 68 26 IntraReno
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Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.beVELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Hip Hip Hoera

Nu ook bij Combidee:

verjaardagskronen van Liezelijn

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

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

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

Pedicure - Manicure - Waxen

Boek online via www.loungy.com
of bel naar 0474/40.41.49

Frilinglei 55, Brasschaat

IK KOOP IN BRASSCHAAT

KNUFFEL-
VROUWTJE 

IS WEER 
TERUG

Ik ben er voor een-
zaamheid, ik neem de 
tijd, en ik ben er voor 

huidhonger.

0484/405 791

Wij zoeken dringend 

MEDEWERKER 
BIJ ZANDSTRALEN 

geen ervaring vereist 
dagen overeen te komen 

rijbewijs is pluspunt
Bel ons

0475/467 060
of kom even langs

Emiellei 27, Brasschaat
Air-Concept

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be
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ohgreen.be

Oh’Green Ekeren - Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren

AARSCHOT  |  EKEREN  |  GOUVY  |  HOGNOUL  |  LOUVAIN-LA-NEUVE 
NANINNE  |  NINOVE  |  OLEN  |  SAINT-GEORGES  
SINT-KATELIJNE-WAVER  |  TOURNAI  |  ZWIJNDRECHT

®

ZONNEBLOEMEN 
5 VOOR 499

Ekeren 15 voor
999

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

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

Appartement te huur. 
Augustijnslei 153, Bras-
schaat ter hoogte Klina. 
Beschikbaar 1 juli 2020, 
instapklaar. Huurprijs: 
€760 + € 35 kosten. Woon-
kamer 30m², ing. keuken, 
badkamer, 2 slaapkamers, 
nachthal en terras, over-
dekte autostaanplaats, 2 
bergplaatsen, 1ste ver-
diep, lift aanwezig. Info 
0475/511 545

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

Alle dakwerken, Axie 
0494/642 965

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.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

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

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

Ref. Tel. 0496/084 168 of 
0496/637 978
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Kapellei 15 in Brasschaat 
Maria-ter-Heide

Elke donderdag om 20u. 
GRATIS! Start op 2/7 (gitaar)

Ontmoeting met respect
Covid 19-regels, max. 25 pers.

Enkel na inschrijving:
depolygoonvzw@gmail.com; 
0468 49 72 50 (aantal perso-
nen + alle namen vermelden).

REPETITIES
IN DE POLYGOON  

Voor max. 20 pers. in foyer + 
podiumzaal (zonder publiek); 

€ 30 per 3 uur.
Tot 31/8 mogelijk,

enkel na reservering.

LIVEMUZIEK
IN DE POLYGOON

www.depolygoon.com

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

Medische pedicure Eli-
ne. Behandelen kalkna-
gels, eelt en eksterogen... 
Aan huis vanaf €30. Gel-
lak 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 Kapit-
telloop van 2020 niet te 
laten doorgaan, dit om-
wille van de onzekere si-
tuatie t.g.v. Covid-19.

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

Zoekt u een loodgieter? 
Bel Koen 03/663 60 79.
Ook voor kleinigheden.
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Didier De Scheemaecker - Algemeen directeur                                     your_luxury_driver
WWW.STAR-DRIVERS.BE • 0495-368 222 • INFO@STAR-DRIVERS.BE sinds

2006

MONDMASKER VERPLICHT
VERKRIJGBAAR AAN € 2

www.antwerpmotorhomes.be

Antwerpsesteenweg 79, 
2940 Hoevenen-Stabroek

Kamperen in het comfort 
van je eigen bubbel?

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

Huur deze zomer een motorhome!

kasteelhoeve Nottebohm
is nu

Bistro Nottebohm
50 comfortabele geklimatiseerde binnenplaatsen

en meer dan 70 veilige terrasplaatsen
voor een maaltijd of een drankje

3 gangen keuze menu vanaf 19.90 euro

Voor het menu en meer info
bekijk onze website: Bistro-nottebohm.metro.rest

Reservaties mogelijk op het nummer:

Tel. 03 541 83 46
Open van dinsdag t/m zondag

Bistro 

Nottebohm

Tot gauw!

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)

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

Lokale politie Brasschaat 
vat minderjarige drugdealer.

De aanpak van drugs en de overlast die ermee gepaard gaat, 
wordt stevig aangepakt door de lokale politie van Brasschaat.
Op 15 juni controleerde onze interventieploeg een verdachte 
man. De man bekende dat hij cannabis en veel geld bij zich had. 
Daarna zette hij het op een lopen maar de inspecteurs konden 
hem alsnog vatten. De 17-jarige man uit Brasschaat werd aan-
gehouden en het geld, de drugs en zijn GSM werden in beslag 
genomen. Hij werd voorgeleid door het parket van Antwerpen. 

Aankoop antiek beelden, 
lusters, klokken, zilver-
werk, oude bestekken, 
porselein, alle prijsklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op www.
krisvoeten.be

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

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

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

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

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

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

Het gemeentebestuur trekt 150.000 euro uit om onze cultuur-, sport- 
en jeugdverenigingen te steunen. N-VA Brasschaat ijvert er zo voor 
ook de verenigingen bij te staan in deze moeilijke coronatijden.

Het gemeentebestuur heeft in overleg met de vrijetijdsdiensten, cultuurraad, 

nen aan niet minder dan 158 verenigingen. Op die manier bereiken we meer dan 
23 000 leden.

“Met deze maatregelen gaan we zeker niet alle kosten en verlies aan inkom-
sten dekken, maar deze steun is in eerste plaats een blijk van appreciatie voor 
de belangeloze inzet van zovele vrijwilligers in onze jeugd- en sportverenigin-
gen. In deze abnormale tijden bewijzen deze verenigingen meer dan ooit dat 
zij een onmisbare steunpilaar zijn voor het sociale weefsel in onze gemeente”,
stelt N-VA – schepen van Sport en Jeugd, Adinda Van Gerven.

Verschillende maatregelen werden genomen, hierbij een overzicht.
• Cultuur: de verenigingen krijgen een verdubbeling van hun werkingssubsidies
 toegekend en kunnen bepaalde niet-recupereerbare onkosten (bv: drukwerk
 voor geannuleerde voorstellingen) terugbetaald krijgen. 

BRASSCHAAT STEUNT VERENIGINGSLEVEN IN CORONATIJDEN
• Jeugd: zij krijgen een verhoging van 75% van hun werkingssubsidies.
 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 door de coronacrisis. 

• Sport: clubs met overdekte sportinfrastructuur krijgen hun concessievergoe-
 ding kwijtgescholden tot einde december 2020 en voor het jaarlijks onderhoud
 van hun velden wordt hun subsidie 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 ondersteu-
nen in tijden van crisis, steunen we op deze manier ook onze cultuurverenigingen.”,
zegt N-VA – schepen van Cultuur, Carla Pantens.

Schoonheidsinstituut 
Approaching Nature 
te Brasschaat Natuur-
l i j ke  verzorg ing  met 
Rainpharma producten 
- bel voor een afspraak 
0478/73.52.27 of per mail 
info@approachingnature.
be 

Te huur Costa Blanca 
Woning op golfdomein 
Vistabella - 2 slpk - 2 badk 
- privé zwembad - ruim 
dakterras met lounge/
ligzetels/zonnewering - op 
15 min van stranden Torre-
vieja - inl. + foto’s + prijzen 
sven.katleen@telenet.be

Te huur: Patio Donk app 
115 m2 front 1e verd 2slp 
1.5 badk( dub lav bad 
douche ) open leefr voll ing 
keuken, parket eik, ruime 
berg, alarm, terras onm 
besch 1200 € + kost (incl 
park garage) 0495 78 31 
00 tsn 9/12 gn agnt

Te Koop: Vespa GTS 125. 
windscherm, koffer rek, 
regenzeil : 2008, tip top 
in orde. Prijs O.T.K. 0495 
533 559

Ik verwen u... Ramen. Gla-
zenwasser Geert. Bel en 
in kom snel. 0477 962 551

GEZELSCHAPSDAME of 
BEJAARDEHULP met ref. 
en ervaring biedt hulp aan 
bij u thuis 24 op 24. Eigen 
vervoer. Zone 03 Tel 0477 
286 439

60 jarige man zoekt lieve  
vriendin, 0472/641 207
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Bredabaan 153
2930 Brasschaat

www.puursfeer.be

Tel: 0496 61 89 78

OPEN atelier dagen
zaterdag 27 juni en zaterdag 4 juli

van 10u tot 17 u

 inschrijvingen voor de workshops
 20% korting op decoratie

 extra kortingen op kussens en einde reeksen

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

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

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

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

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

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

Te koop elektrische step, 
nog in verpakking €200. 
0476/895 659

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

Te koop: Ford mobilhome 
oldtimer, te renoveren. 
Vraagprijs € 5000. Tel. 
0475/348 363

Te koop: Peugeot Tepee 
Outd. 1200 benz. 110PK 
12/06/”18, 22.500km, gps, 
cruisec., autom., airco, 
parkeerhulp, trekh., € 
14.600. 0496/761 260 - 
03/663 39 71

Eindelijk “Goed Nieuws” !
Zoals jullie weten stelde zich het probleem van de inter-

de living van 4 meter breedte, maar er mocht maar een 

wet door gemeentebesturen op verschillende manieren 

dat projecten waarbij rechtstreekse uitzichten mogelijk 
zijn op, de aanpalende erven, bv. vanuit vensters , bal-
kons of terrassen

scheidingswanden

Dankzij deze interpreta-

ruime terrassen.

we voor appartementen naar grotere terrassen moeten 

een goedkeuring geven voor een aangepast terras aan 
de schuifdeurramen van 4 meter, waarmee het bestuur 

ste

Hoe staat het met het afgebrand
winkelhuis en de plannen voor het

bouwen van een appartementsgebouw ?
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Van de Wiellei 33 • 2930 Brasschaat • 03-651 41 78 • www.klik-graphics.be

1,5 METER

in   rasschaatb

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”

m
OVERLIJDENSBERICHT

François Ceulemans, haar echtgenoot;

Marina Ceulemans en Guy Van Belle,

Martine Ceulemans en Frank De Vos, haar kinderen;

melden u, samen met de klein‐ en achterkleinkinderen,

het overlijden van zijn sjoeke, hun mama en bomma

Elza Janssens
echtgenote van François Ceulemans

Geboren te Brasschaat op 3 april 1938 en er
stil van ons heengegaan in de Kliniek De Mick

op 7 juni 2020.

In besloten kring hebben we op dinsdag 16 juni

van haar afscheid genomen.

We danken eenieder die in deze moeilijke dagen

met ons meeleeft en die haar in liefdevolle

herinnering zal bewaren.

Correspondentieadres : Fam. Elza Janssens

p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

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

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: 
- Groene gazpacho van komkommer, groene paprika 
 en tuinkers. (€ 4,50/0,5l of € 9/1l)
- Wortelgembersoep. (€ 3,5/0,5l of € 7/1l)
Warme Gerechten:
- Ravioli van zongedroogde tomaat met currysaus, 
 kerstomaatjes en scampi. (€ 15)
- Gekarameliseerde kip met gelakte worteltjes 
 en peterselieaardappeltjes. (€ 14)
- Aubergine gevuld met lamsgehakt, tomatensaus 
 en kruidige couscous. (€ 15)
- Mediterraanse groentetorentjes met halloumi 
 en Griekse pasta. (€ 14)
Salades: 
- Caesar Salade. (€ 9)
- Salade met gerookte zalm, dragondressing, boontjes, 
 groene aspergepunten, edamame en broccoli. (€ 14)
- Griekse salade met feta, watermeloen, tomaat, 
 komkommer, zwarte olijfjes en granaatappel. (€ 12)
DE GERECHTJES KUNNEN LICHT AFWIJKEN VAN HET MENU, AANGE-
ZIEN VOOR ONS OOK NIET ALLES GEMAKKELIJK TE VERKRIJGEN IS.

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 23 juni t.e.m. Zaterdag 27 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.

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

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

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen. verwij-
deren van coniferen en 
laurier. Tel. 0498/714 812

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

voortaan onder één dak in
De Mortel 

 Op 12 juni trok het gehele wagenpark van 
technisch centrum Ploegsebaan in stoet naar 

de nieuwe stek op De Mortel.

te houdt zich bezig met de bestrijding van 
bruine ratten op het openbaar domein. 

  

werken met een rattenval 
Als we een melding ontvangen van ratten 
op openbaar domein geven wij dit door 
aan een bestrijdingsfi rma. Zij zetten 
vallen en lokaas uit. Na een paar dagen 
kijken ze na of er ratten gevangen zijn 
en/of het lokaas is aangevreten. 
De behandeling gaat door totdat er geen 

ratten bestrijden
vraagt tijd  

Sinds 2018 gebruikt het 
gemeentebestuur geen pesticiden meer. 

We kiezen er dan ook voor om geen 
rattenvergif meer te gebruiken. 

Dat maakt dat we de ratten moeten 
bestrijden met een rattenval 

en dat vraagt tijd.  Door alle technische diensten (vervoer, afvalop-
haling, uitleen, groen …) te laten samenwerken op 
één plek verloopt het werk vlotter. Er is een snelle-
re en betere communicatie. Om de samenwerking 
te doen slagen, organiseerde de gemeente een 
interne workshop om de visie, missie en waarden 
van de technische diensten te bepalen. 
De leuze Toppers van Brasschaat vloeide hieruit 
voort en pronkt nu op een gigantische banner 
boven de inkom van het vernieuwde technisch 
centrum De Mortel.  

In het najaar van 2018 begonnen de werken. Het 
bestaande gebouw werd uitgebreid en er werd 
een nieuw gebouw bijgezet. Tijdens de coronacri-
sis werd er, in de mate van het mogelijke, verder 
gewerkt om het gebouw tijdig af te krijgen tegen 
de voorziene verhuisdatum, namelijk 12 juni. Het 
gehele wagenpark van de Ploegsebaan trok dan in 
stoet over de Bredabaan richting De Mortel.

Regelmatig signaleren inwoners dat er 
ratten in de tuin zitten. Geen pretje, want 
naast de materiële schade die ratten 
toebrengen, kunnen ze ook drager zijn 
van verschillende ziektes. Vooral de 
bruine rat is een grote verspreider van 
ziekten, omdat ze opdaagt in landbouw- 
en industrieterreinen en in gebouwen en 
daardoor de leefomgeving betreedt van 
vee, huisdieren en mens. 

Iedereen is wettelijk verplicht om ratten te 
bestrijden op zijn eigendom. De gemeen-

ratten meer gevangen worden of totdat 
we zien dat het lokaas niet meer opge-
geten wordt. Alleen als we op die manier 
de rattenpopulatie niet onder controle 
krijgen, gebruiken we rattenvergif. 
Dit doen we echter nooit in de buurt van 
waterlopen, speelterreinen … 

Omdat we met rattenvallen werken in 
plaats van vergif, zijn er meer plaatsbe-
zoeken nodig om de ratten te vangen 
waardoor de bestrijding langer duurt.  

  

tips om ratten
te voorkomen 
Waarmee kan je zelf rekening houden om 
ratten en ander ongedierte niet onnodig 
aan te trekken:

• Sluit tonnen met voedselvoorraden 
altijd af en laat er niets rondslingeren. 
• Voeder je huisdieren ’s morgens en 
doe dat beperkt, zodat de rat ’s nachts 
geen buff et vindt. 
• Bewaar huisvuil in een afgesloten 
container, en voer het zo snel mogelijk af. 
• Sluit buitenkraantjes goed af en 
vermijd stilstaand water. 

Leg tot slot in je groenbak of op je 
composthoop alleen groente-, fruit- en 
tuinafval. Door dat strikt toe te passen 
voorkom je ratten in je tuin, en in ons 
recyclagepark.

verdeling federale 
mondmaskers

De verdeling van de mondmas-
kers is een weekje aan de gang. 
Mocht je er nog geen opgehaald 
hebben, het kan nog steeds bij je 
plaatselijke apotheek.

Eén persoon komt de maskers halen voor 
het hele gezin om verplaatsingen te beper-
ken en wachtrijen te vermijden. 
Ben je niet in staat om ze zelf op te halen, 
kan de mantelzorger, thuisverpleegkundi-
ge of een andere zorgverlener aan huis dit 
doen.

De verdeling van de maskers gebeurt in 
dagelijkse golven. Er zijn minstens tien 
afh aaldagen voorzien in functie van het 
geboortejaar van het gezinshoofd.
Voor elke dag is de verdeling voorbehouden 
aan personen geboren in een bepaald jaar 
of vroeger en hun inwonende gezinsleden.

• ma 22 juni: 45 jaar en ouder
• di 23 juni: 40 jaar en ouder
• wo 24 juni: 35 jaar en ouder
• do 25 juni: 30 jaar en ouder
• vr 26 juni: iedereen

Wat breng je mee naar de 
apotheek?
De aflevering wordt geregistreerd op naam 
van het gezinshoofd dat de maskers afh aalt.
Je apotheker vraagt je eID en een attest 
gezinssamenstelling (via e-loket op 
www.brasschaat.be) of de eID van de 
gezinsleden. Geen eID ? Een Kids-ID of ISI+-
kaart kan ook.

Voor niet-Belgen is een Rijksregisternum-
mer (INSZ) of BIS-nummer nodig voor de 
registratie.

Koop nu 
je Brasbonnen!

De BrasBon is een 
nieuwe, tijdelijke 
cadeaubon uitsluitend 
voor Brasschaatse 
inwoners.

De bedoeling is de Brasbon op korte 
termijn bij lokale handelaars te be-
steden -bij voorkeur bij handelaars 
die tijdens de coronacrisis moesten 
sluiten- en hen zo die broodnodige 
extra boost te geven. 

Bij aankoop van twee bonnen -die 
geldig zijn tot einde november 2020- 
krijg je van het gemeentebestuur er 
één gratis bovenop!
Elke inwoner (18+) kan maximaal twee 
bonnen -plus één gratis- aanschaff en 
in het gemeentehuis of op zaterdag 

in de bib. De bonnen zijn te koop tot 
einde augustus of zolang de voorraad 
strekt.

We gebruiken nooit rattenvergif in de 
buurt van waterlopen, speelterreinen …
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Alle lessen worden gegeven in 
Antverpia, De Vroente 7, tenzij 
anders aangegeven. 
Voor de specifieke dagen 
en uren wanneer de lessen 
plaatsvinden, surf naar 
brasschaat.be/
programma-academie-noord

buitengewoon atelier 
tekenkunst 
tekenkunst voor volwassenen 
(+18) met psychische of fysi-
sche beperking. 
Iedereen is uniek. 

atelier tekenkunst 
Reikt een waaier aan tech-
nieken aan om een eigen 
beeldtaal vorm te geven.  

grafiek kunst 
een waaier aan grafische 
technieken om tot een eigen 
authentieke grafische beeld-
taal te komen. 

keramiek 
aanleren van keramische 
technieken, begeleiding in het 
onderzoek naar een authen-
tieke vormentaal in klei.

lessen in Sint-Michiel 

beeldhouwen en 
ruimtelijke kunst 
Alle mogelijkheden komen 
aan bod om tot een zinvol 
ruimtelijk beeld te komen. 

Ontdek het aanbod van Academie Noord. 

Bij Academie Noord kan je terecht voor een hele 
waaier aan toffe, artistieke cursussen. 

Op 1 september start het nieuwe academiejaar. 
Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven vanaf 27 juni. 
Een overzicht van het brede aanbod waarin je zeker 

je artistieke ei kwijt kan.

schilderkunst
Bestrijkt een hele waaier aan 
inhoud, mogelijkheden en 
technieken.

fotokunst 
Maak kennis met de ver-
schillende aspecten van de 
fotografiewereld.

projectatelier 
Diverse kunsten geven je de 
mogelijkheid om de grenzen 
tussen de traditionele ateliers 
te overschrijden. 

beeldatelier 1e en 2e graad
1e graad (1e + 2e leerjaar )
2e graad (3e tot 6e leerjaar) 

Antverpia op wo en za
Mariaburg op di
Maria-ter-Heide en Kaart op di 
Kaart en St-Michiel op wo
Driehoek en Bethanie op za 

beeldatelier 3e graad
• 1e en 2e middelbaar: 
algemeen beeldatelier 
• 3e tot 6e middelbaar: 
keuze tussen schilderkunst, 
tekenkunst, ruimtelijk atelier 
fotokunst, grafiekkunst,  
digitale beeldbeweging 

lessen in Antverpia 
op wo, vr en za
lessen in Sint-Michiel op za 

crossover 
individueel traject met mentor 

parkbodeactueel
Niet zwemmen 

in E10-plas! 

De zon schijnt, de temperaturen 
zijn hoog en we verlangen naar 
wat verfrissing. De E10-plas lijkt 
een ideaal plekje om te zwem-
men maar is het allerminst. Het 
is zelfs verboden. De politie doet 
regelmatig controles.

Het is de perfecte plaats voor een 
korte wandeling en picknick maar 
hou je wel aan de afspraken die 
er uithangen. 

Heb jij tijdens de lockdown ook 
je fiets (her)ontdekt? Het valt 
op dat er in Brasschaat flink 
wat meer gefietst wordt. Top! 
Dat kunnen we alleen maar 
aanmoedigen. De ideale en 
gezonde ontspanning om je 
hoofd leeg te maken.  

Vergeet files en parkeerstress. 
Fietsen is zoveel leuker en ont-
spannender, dat heb je nu zelf 
ontdekt! Samen met de politie 
doen we er alles aan om de fiet-
ser voldoende ruimte te geven 
in Brasschaat, zodat het veilig 
blijft voor iedereen. We hopen 
zo dat je blijft fietsen. 

De Vlaamse Stichting Verkeers-
kunde (VSV) pakt uit met een 
fietscampagne. Wij springen 
graag mee op de kar!
Print ook een affiche af om voor 
je raam te hangen. Te downloa-
den op www.vsv.be.
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Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

LUCHTHAVENVERVOER

ACS
Albert Car Services

Gsm: 0475 34 83 63
E-mail: albertmoerman1946@gmail.com

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


Lokale politie Bras-
schaat vat drugdealer.

De aanpak van drugs en over-
last die ermee gepaard gaat, is 
een van de fenomenen waar de 
lokale politie van Brasschaat de 
komende jaren prioritair werk 
van gaat maken.
Op 10 juni omstreeks 20:30u 
merkte een ploeg van de lokale 
recherche Brasschaat een man 
op die zich verdacht gedroeg. 
De man ging een pand binnen 
en kwam enkele minuten later 
terug buiten. De man werd 
gecontroleerd en was in het 
bezit van enkele tientallen 
grammen cannabis. Verder 
onderzoek in het pand leverde 
nog een hoeveelheid cannabis 
op. De 24-jarige inwoner van 
Brasschaat werd gearresteerd.
De betrokkene is voorgeleid bij 
de parketmagistraat. Hij mocht 
na verhoor beschikken, 
maar hij zal gedagvaard wor-
den voor de drugsopvolgings-
kamer, zodat zijn drugspro-
bleem grondig en onder bege-
leiding aangepakt kan worden.

Huiswerkbegeleiding 
lagere school aangebo-
den alsmede Duitse bijles 
secundair onderwijs. Ver-
talingen N/D en D/N Gsm 
0476 483 530

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, dou-
che. Ver groen zicht 
dorpsplein, vl licht, rus-
t i g  pe rs .  €580 /mnd. 
0474/409 223 - 0474/916 
121


Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

 

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  

Caravan te koop ge-
vraagd: l iefst  in gde 
s t .  M a g  o u d  z i j n . 
0495 529 527

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

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

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

Verkoop- of verhuurklaar 
zetten. Gratis off . Bel Klus 
& Zo 0499/103 000

Dringend gezocht, ap-
partement te koop ge-
vraagd rechtstreeks v.  eig. 
voorkeur glv, regio Brass. 
Kapellen. Ekeren , 2 slpk, 
gar. 0498/073 727

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

Te koop: Uniek pent-
house 2de verd. in karak-
tervol vrijstaand authen-
tiek pand. Zeer rustig ge-
legen. Opp.: 142m²(incl. 
terrassen) met veel licht-
inval. Volledig gereno-
veerd + instapklaar. Prijs: 
€ 337.000. Prijs garage 
20m²: € 25.000.
Tel. 0476 845 362


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

CORONA bracht u aan 
het klussen maar u komt 
er niet uit… Is uw keuken 
of badkamer aan een op-
knapbeurt toe? Kwaliteit 
vindt u bij IntraReno voor 
al uw renovatiewerken 
groot en klein. Voor gratis 
off erte, bel 0493/94 68 26

Alle renovatiewerken, 
schilderw., behang, la-
minaat, parket, gyproc, 
loodgieterij, gratis off erte. 
€ 10 p/u. 0484/282 857

���� �����������

0478 02 72 40
dakwerkendakambacht@gmail.com
Bethaniëlei 22   I   2930 Brasschaat

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burgerlijke stand”
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AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

www.travelcure.be

Nieuw onlineplatform Travelcure van Advox 
in Brasschaat biedt gratis juridisch reisadvies
Je bent nog niet op die langverwachte reis vertrokken en 
er duiken al meteen (een hoop) problemen op? Wat kan je 
doen? Wat zijn je rechten? En vooral, waar kan je terecht? 
Voortaan is er het onlineplatform Travelcure van advocaten-
kantoor Advox in Brasschaat, waar elke reiziger gratis en 
vrijblijvend onmiddellijk juridisch advies krijgt. Volledig op 
individuele maat gesneden.
Omdat Advox vandaag veel vragen krijgt over geannuleerde 
of uitgestelde reizen als gevolg van de Covid 19-pandemie, 
ontwikkelde het advocatenkantoor een handige tool om elke 
individuele toerist op eenvoudige wijze te informeren over 
zijn rechten. Als dat niet volstaat, biedt Advox eveneens de 
mogelijkheid om elk dossier persoonlijk op te volgen. “Er 
bestaan al een aantal diverse platformen waar reizigers 
terecht kunnen voor verschillende soorten informatie, maar 
het probleem is dat ze vaak door het bos de bomen niet 
meer zien. En als ze al info ontvangen, krijgen ze die vaak 
heel laat omdat de regels constant veranderen”, vertelt ad-
vocaat Werner Leyssens van Advox.
Kennis ter beschikking stellen
“Daarom zetten onze advocaten hun expertise graag in om 
ervoor te zorgen dat gedupeerde reizigers zoveel mogelijk 
worden terugbetaald. Op ons onlineplatform Travelcure kie-
zen die reislustigen de juiste ‘probleemoptie’ waarmee ze 
worden geconfronteerd. Onmiddellijk krijgen zij gratis en 

-
lijkt collega Ine Talpe van Advox.
Wanneer de reisaanbieder niet doet wat hij moet doen en 
alsnog in gebreke blijft, kan de gedupeerde reiziger Advox 
inschakelen om de verloren uitgaven te recupereren. Voor 
het beheer van een klantendossier, voorafgaand aan een 
eventuele gerechtelijke procedure, rekent het advocaten-
kantoor een vast bedrag van €75 aan, vermeerderd met 

Advox voor terugbetaling of geeft je een gemotiveerd advies 
over de slaagkansen van een gerechtelijke procedure.
Voor particuliere en zakenreizen
Met Travelcure richt advocatenkantoor Advox zich zowel tot 
particuliere als zakenreizigers die respectievelijk advies wil-
len over een geboekte vlucht, verblijf of pakketreis die uit-
eindelijk niet kan doorgaan. Achterliggend idee is dat het 
advocatenkantoor zijn parate kennis ter beschikking wil stel-
len van het publiek, zoals het dat ook al een tijdje doet met 

gratis, snel en correct professioneel advies krijgen.
Dat er tot slot nood is aan dergelijk advies, blijkt uit het feit 
dat de Travelcure Facebook-pagina na 2 weken al 11.000 
views telde en de website meer dan 1.500 bezoekers over 
de digitale vloer kreeg. En dan moet de eigenlijke zomer 
nog beginnen…

TERRASRENOVATIE
-Aaleg en heraanleg 

van terrassen
-Uitslijpen voegen 
en heropvoegen 

van terrassen
-Plaatsen van 
boordstenen

-Vervangen van 
kapotte putdeksels

en meer

0491/883 597

LAATSTE  KANS !!!   
DAKHUUS GEEFT MOOIE KORTING VOOR 

CURSUSSEN SCHOOLJAAR 2020-21
Nog tot 27 juni e.k. geeft het Dakhuus maar liefst 15 euro vroeg-
korting op zijn cursusprijzen voor de Talen en 10 euro vroegkor-
ting voor de andere cursussen die na de zomer van start gaan. 
Meer dan 70 Taalcursussen, groot aanbod computer, creativiteit, 
wellness,… Iedereen vindt zijn gading in het uitgebreide aanbod! 
Op de website van het vormingscentrum - www.dakhuus.org - 
vind je meer info over dit mooie aanbod samen met de voorwaar-
den. Voor meer info kan je ook bellen naar 03/633.16.96 (ma en 
do 13.30-16.30u) of mailen naar info@dakhuus.org

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

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

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

Tuinwerken Kanora:
aanleg, renovatie, 

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

ronny.kanora@telenet.be

Vakantiejob: persoon met 
opleiding houtbewerking, 
losse dagen. Air-Concept. 
0475/467 060

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

Casa Callenta
Een warm (t)huis voor 

en door lotgenoten.
Casa Callenta organiseert 
ontspannende en informa-
tieve ontmoetingsmomenten 
voor mensen met kanker en 
hun omgeving. Welkom! En… 
breng gerust iemand mee
Juli 2020
vrij 3 - 13u - Workshop ism 
KankerCounteren - Mindful
fotograferen 
di 7 - 13u30 - Wandelen in het 
Park van Brasschaat
di 14 - 13u - Introduct.: Qi-gong
ma 20 - 13u30 - Wandelen in 
het Park van Brasschaat
do 23 - 12u30 - Introductie: 
Zorgmassage
do 30 - 13u30 - Wandelen in 
de Uitlegger
Zwembadweg 5 – Brasschaat 
(gebouw naast zwembad 
Brasschaat) - 03 653 52 74
casacallenta@bielebale.be
www.casacallenta.be

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

Te huur: gerenov. app. 4e 
V. Bredabn 209, Brass. 
Lift, nieuwe kkn + inloop-
douche, 1 slpk, terras - € 
690. 03/652 17 12

Te koop jongensfiets 
8-12j als nieuw, € 45. 
0474/525 276

Te huur: glkv app. cen-
traal gel. aan park. 1 slk, 
water incl. €550, onmid. 
vrij. 0475/408 696

Te koop kinderreisbed + 
extra matras nw € 35. Tel. 
0476/664 204

Ik geef ontspanning/re-
lax massage (aziatische) 
0484/574 559

GEZOCHT: Sigarenband 
verzameling. 0495 655 
177

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

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

BELASTINGBRIEF !!!! 
Belastingadviseur komt 
bij u thuis en berekent uw 
voordeel. 30 j. ervaring . 
0486/38.22.28
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www.goetstouwers.be +32 3 225 50 00  info@goetstouwers.be

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTENEKEREN SCHOTEN

BRASSCHAAT
Vogelzangdreef 27
Gunstig gelegen hoekperceel 

atie met een grondopp. van ca. 
1600m². Ligging in een groene 

centr. Mog. bebouwing van max 

terras van 20 m². Geen domicilie 
mog. Geen bouwverplichting. EPC: 
49 kWh/m² - Vg, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 85.000

Gaspeldoornlaan 22-24/1ste

partement op de 1ste verdieping 

houden appartementsgebouw. 

stand van het Centrum, Winkels 

INSTAPKLAAR! 
EPC: 274 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 239.000

Neerhoeve 25
Modern appartement op de 1e 

legen in een doodlopende straat 

Schoten. 
EPC: 99 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv

€ 295.000

Kasteleinlaan 30 Ekeren
In een doodlopende straat gelegen 
woning met op het glvl een ruime 

put en toilet. Hoogte van 4.2 meter 

Oprit met parkeergel. voor 2 wagens 
en achteraan tuin met tuinberging. 
Op de 2de verd. een gerenov. app. 
met 2 slpks en bureel. Het app. is 
verhuurd aan € 700/mnd. EPC: 305 
kWh/m² - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 295.000

Leo van Hullebuschstr. 213/215

woning met 3 slaapkamers, ruime 

aanwezig met behoud van het 

EPC: 571 kWh/m² 
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 369.000

Hofstraat 67
Verzorgde, goed onderhouden en 
gerenoveerde gezinswoning met 
3 slaapkamers en tuin. Gunstig 

stand van Bredabaan, in directe 

openbaar vervoer. Voorzien van 

EPC: 326 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 345.000

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Last van de hitte?
Wij installeren uw

AIRCO!

Wacht niet langer en bel ons 
voor een vrijblijvende offerte 

0468/116 116

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690



Brasschaatse Film,     Nr. 26,    24-6-2020  16

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

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, woonkamer,ver-
nieuwde 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.

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

Te huur: gerenov. app. 4e 
V. Bredabn 209, Brass. 
Lift, nieuwe kkn + inloop-
douche, 1 slpk, terras - € 
690. 03/652 17 12

Te huur 
Kavelhof. Centraal gele-
gen aan binnenplein, 3de 
verdieping, gordijnen, ver-
lichting, Huurprijs 750 euro 
/ maand + servicekosten. 
0478 201 593

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

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

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

Te koop droog brandhout, 
gratis thuis gebracht 
0495/914 096

Uurwerkbat ter i j t jes 
vervangen: Juwelier De-
nys &Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-c .be

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Zegt de naam Louis Paulina van den Bergh u iets? 
Wellicht niet. Maar dan kent u deze man waarschĳn-
lĳk wel onder de naam Aster Berkhof. Deze bekende 
Vlaamse auteur verblĳft al enige tĳd in het Bras-
schaatse Woonzorgcentrum Buitenhof. Donderdag 
18 juni is de man 100 jaar oud geworden.
Aster Berkhof werd geboren in 1920 in Rĳkevorsel. In 
die gemeente werd hĳ in 2004 ereburger en vier jaar 
later opende er zelfs een Aster Berkhofmuseum. Het 
bekendste boek van Berkhof is “Veel geluk, profes-
sor”, geschreven in 1949. Later werd er een drama-
reeks van gemaakt die werd uitgezonden op VTM. 
In 1956 huwde Aster Berkhof met de gewezen tv-
omroepster Nora Steyaert. Zĳ overleed eerder dit 
jaar. Het koppel heeft één zoon.
Brasschaat heeft nog bekende inwoners en iedereen 
kent natuurlĳk de Pfaffs. Maar aan onze gemeente 
zĳn nog tal van anderen bekende figuren verbonden, 
al zal dat niet door iedereen geweten zĳn.
Wisten jullie dat sportjournalist Frank Raes in Bras-
schaat werd geboren? Zĳn geboortehuis, een mooie 
modernistische woning, staat op de hoek van de Si-
monslei en de Grotlei in Mariaburg. 
Ook Koen Geens, huidig minister van justitie sleet 
zĳn jeugdjaren in de parkgemeente. Hĳ woonde een 
hele tĳd in de Kampelaar naast het Sint-Michielscol-
lege. Geens opende nog mee het zwembad. “Ik her-
inner me nog altĳd de levensgevaarlĳke sprongen 
die we maakten van de tienmeterplank”, zo liet hĳ 
zich ooit ontvallen. 
Voor de iets jongeren onder ons: misschien kun-
nen jullie Tom Van Laere? Nee? Dan misschien wel 
Admiral Freebee? Wel, dat is dezelfde persoon. Van 
Laere werd geboren in 1975. Hĳ is vooral bekend van 
songs als Rags ’n Run en Einstein Brain. 
We halen en nog twee anderen bĳ: Auteur en acteur 
Alex Van Haecke en striptekenaar Rob Merho. Bei-
den zĳn geboren in Antwerpen in 1948 en hebben 
zich in Brasschaat gevestigd. 
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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

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

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

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

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

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

www.notaris-celis-brasschaat.be
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BURGERLIJKE 
STAND

Cyriel Vanden Ameele, 86 jaar, weduwe van Bertina Dom, Brasschaat

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):
27-28/06 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

27-28/06 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  

GFT

MAANDAG   29
DINSDAG   30
WOENSDAG   1
DONDERDAG    2
VRIJDAG     3
ZATERDAG     4

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil juni/juli

MAANDAG    22
DINSDAG     23
WOENSDAG  24
DONDERDAG   25
VRIJDAG      26
ZATERDAG   27

Ophaling huisvuil juni

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

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.

Gezocht voor versterking van ons team: 
PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN 

EN TERRASOVERKAPPINGEN

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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

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

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

Tuinonderhoud, 60+er, 
0471 726 667, Grasmaai-
en, Snoeien, Bladeren 
opruimen, Klussen in de 
tuin, Onderhoud, Spitten, 
Zaaien, Planten, Onkruid 
wieden, Bestelwagen, 
Aanhangwagen, Motor-
machines.

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

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

Ik zoek werk, eender wat 
(huishouden, poetsen, 
enz.) 0467/654 848

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

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   

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

Ik zoek werk, eender wat 
(huishouden, poetsen, 
enz.) 0467/612 883



BEL NU 
VOOR EEN 
GRATIS 
WAARDEBEPALING 

VAN UW
EIGENDOM 

03 653 01 01
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Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook opritten 
en terrassen met warm  
water hoge drukreiniger

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

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!

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




