Laat uw oude juwelen herleven
in een nieuw Spooren design
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
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GRATIS
SCHATTING
Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

Uw
stoffenwinkel !

=RQQHJODVDFWLH

-50%

ZOMERJURK SNEL GEMAAKT !

RS]RQQHJOD]HQ
PHWFRUUHFWLH

KATOEN VOOR MONDMASKERS
.DSHOVHVWHHQZHJ|0DULDEXUJ%UDVVFKDDW
GLWRWYULMYDQX]DWX

*niet cumuleerbaar met andere kortingen

'RNWHU5RRVHQVSOHLQ%UDVVFKDDW7HO

Wij maken er
iets moois van!
Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wekelijks welkom op de MARKT
0DDQGDJ%5$66&+$$7- Dinsdag: Bist-Wilrijk
Woensdag: Gitschotellei - Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem
Zaterdag: Schoten

DAMES
HEREN

3+1
GRATIS

WHOGDYHSDU\V#SUR[LPXVEH

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN
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schildtoph
Chris

Art & Design

GEZOCHT

Bredabaan, 715 - Brasschaat
Open : Di t/m Za van 10u tot 18u
Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

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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SAMEN BUITEN SPORTEN

GEVRAAGD:
VAKANTIEWERK

VERKOOPSTERS

2

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

voor bakkerij
Bakkerij Van hunsel
Patio Donk
03 645 04 47

Brasschaat heeft oog voor de gezondheid van haar burgers en
geeft ze een duwtje in de rug naar voldoende beweging. Heel de
zomer lang organiseert vzw Sport Plus Brasschaat gratis openlucht sportlessen.
Deze worden elke dinsdag en donderdag gegeven van 19u tot
20u op de grasweide naast het kasteel in het gemeentepark.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom om mee te
doen!

GRQGHUGDJ

¿WGDQV
%UHQGD
dinsdag
7/07/20
pilates
Emma
donderdag
9/07/20
zumba
Kati
dinsdag
14/07/20
yoga
yoga vzw
donderdag
16/07/20
body gym
Kaatje
dinsdag
21/07/20
pilates
Emma
donderdag
23/07/20
zumba
Kati
dinsdag
28/07/20
body gym
Kaatje
donderdag
30/07/20
pilates
Emma
dinsdag
4/08/20
yoga
yoga vzw
donderdag
6/08/20
zumba
Kati
dinsdag
11/08/20
fundans
Brenda
donderdag
13/08/20
body gym
Kaatje
dinsdag
18/08/20
yoga
yoga vzw
donderdag
20/08/20
zumba
Kati
dinsdag
25/08/20
pilates
Emma

GRQGHUGDJ

¿WGDQV
%UHQGD
Meer info: sportdienst Brasschaat | T 03 650 03 30
sport@brasschaat.be | www.brasschaat.be

ZKBM

Zakenkantoor Magerman bvba

Ruim 20 jaar ervaring in:
Leningen en beleggingen
Groepsverzekering
Brandverzekering

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO
AUDI
BMW
CITROEN
FORD
MERCEDES

Fiscaal sparen
Ondernemingsverzekering
en meer

Met garantie

OPEL
VW

A3-A4 1.6
A3-A4 DI
316 I
520 D
C1 1.4D
C3 1.4
Fiesta 1.2I
KA 1.3
C-E 220D
E 200
Astra 1.4
Corsa 1.3
Golf 1.4
Passat

74 kw
66 kw
90 kw
120 kw
40 kw
54 kw
60 kw
44 kw
85 kw
110 kw
81 kw
55 kw
77 kw
100 kw

ΦϮϰϲ͕ϳϱ
ΦϮϯϵ͕Ϯϭ
ΦϮϲϭ͕ϴϰ
ΦϮϵϬ͕Ϯϰ
Φϭϴϴ͕ϭϳ
ΦϮϮϳ͕ϲϲ
ΦϮϯϯ͕ϰϯ
ΦϮϬϬ͕ϲϬ
ΦϮϱϲ͕ϵϱ
ΦϮϴϬ͕ϵϭ
ΦϮϱϯ͕ϰϭ
ΦϮϮϴ͕ϱϱ
ΦϮϰϵ͕ϰϭ
ΦϮϳϭ͕ϭϲ

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN
/E>h^/&͕DϬͳϮd^͘ϮϰͳϳϬ:ZΎ
ΎŽŶĚĞƌǀŽŽƌďĞŚŽƵĚǀĂŶĂĐĐĞƉƚĂƟĞʹŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉǀƌĂĂŐďĂĂƌǀŝĂŬĂŶƚŽŽƌ

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.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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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT

WIN

bij Combidee

Héérlijk smullen met Combidee in samenwerking met Keurslager De Meulder.

Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

TWEE SCHEPEN(EN) TE WATER

Volledig wedstrijdreglement beschikbaar in de winkel en op onze webshop.
Woensdag 1 juli was het eindelijk zover. Zwembad Sportoase
Elshout heropende zijn deuren. Adinda Van Gerven, schepen
sport Brasschaat en haar collega van Schoten, Paul de Swaef
kregen de primeur. Voor Adinda is dit zwemwater het veiligste
plekje in Brasschaat, de hoge ontsmettingseisen voor het water
zijn een grote vijand van het coronavirus. Collega Paul was
enthousiast over de veilige aanpak van het geheel, van bij de
aankomst tot bij het vertrek.

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

GENIET VAN ONZE
ZOMER DEALS
ADVIESPRIJS
€ 1349
Nu aan:

€

999

A+++
-10%

1400t/m
9 kg

*

Argenta
blijft dichtbij.

CASH
BACK
€150

Ook vanop afstand.

+
€100
ZOMER
*
CASHBACK

TWINDOS

Wasmachine
WEG675WPS
• TwinDos • CapDosing
• SoftCare-trommel
• WiFiConn@ct
• Waterproof-systeem
*Je betaalt € 1249 aan de kassa en ontvangt € 150 cashback via Miele + je krijgt € 100
terug na registratie op www.selexion.be/nl/summer-cashbacks. Geldig tot 31/07/2020.

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

Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.be

QQQQQQQQQQQQ
Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
QQQQQQQQQQQQ
Dak herstel./vernieuwen, karweien, isolatie.
0489/717 125



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

Meer informatie vind je op:
argenta.be/corona

#samentegencorona

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

@ rap moet gaan bel:
Klus&Zo 0499/103 000
Uurwerkbatterijtjes
vervangen: Juwelier Denys &Co. Bredabaan 246
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-cz.be

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Man zoekt schilder- en
tuinwerk. 0487/856 864

Zie ook www.argenta.be



Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924
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TE HUUR:

MAGAZIJN/OPSLAGRUIMTE
ca. 400 m²

Gelegen op het bedrijventerrein Campus Coppens te Brasschaat.
Vrij vanaf 1 september 2020

Verdere info tel. 0475 38 69 58
NATUURTHEATERVOORSTELLING KUDDE KOMT NAAR
GRENSPARK KALMTHOUTSE HEIDE DEZE ZOMER

Het was even spannend door de coronacrisis:
zou ‘KUDDE’ deze zomer naar het Grenspark
Kalmthoutse Heide komen voor hun unieke
natuurtheatervoorstelling met de schapen op
de heide? Gelukkig lijkt de crisis net voldoende
bezworen om dit bijzondere evenement toch te
kunnen laten doorgaan. Een mooiere manier
om het 5-jarig bestaan van het stiltegebied te
vieren bestaat er alvast niet.
Het verhaal van Zenon
Van 26 t/m 30 aug. en van 2 t/m 6 sept. 2020
nemen theatermakers Heleen Van Doremalen
en Leonie Muller je mee op de heide voor een
unieke ervaring. Tijdens zonsondergang krijg je
het verhaal te horen van Zenon, een moedige
man die besluit de kudde te verlaten. Kudde is
een sprookje voor volwassenen over de moed
die het vergt om te worden wie je werkelijk bent.
Wat is de aantrekkingskracht van een kudde en
waarom is het zo moeilijk om los te breken?
En willen we dat eigenlijk wel? Theatermaker
+HOHHQWRRQWZHONH௺HFWNXGGHJHGUDJNDQKHE
ben. Beeldend kunstenaar Leonie verwerkt de
bomen, de heide, het zand en water in het verhaal
om het gevoelsleven van Zenon weer te geven.

Mystiek kader
Samen met de schaapskudde wandel je in
de schemering door Grenspark Kalmthoutse
Heide. Ondertussen ervaar je hoe verstikkend
kuddegedrag kan zijn. Het Grenspark fungeert
daarbij als mystiek kader, de schapen en de
zonsondergang op de heide doen de rest.
Corona proof Cultuur
Deze voorstelling is uniek in zijn opzet. Ze gaat
buiten door, mensen kunnen tijdens de voorstelling 1,5 meter afstand houden en toch een
erg intieme voorstelling meemaken. Het is een
complete cultuur- en natuurbeleving die zelfs in
tijden waar veel theaterproducties moeten geannuleerd worden, kan doorgaan.
Heleen Van Doremalen (theatermaker): “Ik ben
zo enthousiast dat onze productie naar Vlaanderen kan trekken. We hebben goed gekeken
naar wat mogelijk is en de voorstelling waar
nodig aangepast. De voorstelling bleek in zijn
geheel vooraf al erg ‘corona-proof’ als kleinschalige productie in de buitenlucht.”
Horde fans
Met deze voorstelling zijn theatermakers Leonie
en Heleen niet aan hun proefstuk toe. Eerder
waren er al voorstellingen in heidegebieden in
Brabant, Drenthe, Zuid-Holland en Overijssel.
Die waren stuk voor stuk uitverkocht en ondertussen sleept Kudde een stevige horde fans
met zich mee.
Tickets en vrijwilligers
Deze interactieve voorstelling is geschikt voor
bezoekers van 16 jaar en ouder. Afhankelijk van
het weer bevelen we gepaste kledij en dichte
schoenen aan. Bij regen is een waterdichte kap
of capuchon verplicht om de hoofdtelefoons niet
te beschadigen. Een goede fysieke conditie is
vereist en gezien het parcours is de voorstelling
helaas niet geschikt voor mindervaliden. Honden zijn uiteraard niet toegestaan vanwege de
schapen in de buurt. Meer informatie vind je op
www.kudde.org.
KUDDE wordt mede mogelijk gemaakt door
Grenspark Kalmthoutse Heide, Gemeente
Kalmthout, Agentschap voor Natuur & Bos,
Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en
Milieu De Vroente, Natuurinvest en IVN.
Tickets kosten € 35 (+ ticketkosten) en boek je
via www.kudde.org. Pper voorstelling worden
slechts 50 mensen toegelaten.
Heb je zin om mee te werken achter de schermen van deze unieke theaterproductie? Kudde
zoekt nog vrijwilligers die mee helpen tijdens,
voor en na de voorstellingen. Voor meer info,
contacteer petra.vijncke@vlaanderen.be

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

Te huur: Vakantie ZuidFrankrijk app. zeer gd
gelegen. 0477 456 770


KLIK HIER
voor je meldingin
onze rubriek
“BurgeUlijke stand”


Of kom langs op ons kantoor:
Bredabaan 358, Brasschaat

Het mosselseizoen is begonnen!
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

u
Tot ga

w!

Bistro
bohm
o
N tte

Reservaties mogelijk op het nummer:

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

TE HUUR
Licht gerenoveerd Appartement
Regenbooglei 43, 2100 Deurne.

Rustig gelegen app. vlak aan het Rivierenhof. Winkels, scholen
en openbaar vervoer in directe omgeving. Leuk app. met veel
lichtinval en pas volledig gerenoveerd. 1 grote slpkr, 1 kleine slpkr,
bdkr met regendouche, ruime living met aangrenzende keuken
en apart toilet. Kelderruimte is ook beschikbaar ter uwer gebruik.
Huurprijs is €690 + €90 algemene kosten.
Interesse? 0476 65 99 23.

Te huur Costa Blanca
Woning op domein Vistabella Golf - 4 pers - 2 slpk
- 2 badk - privé zwembad - ruim dakterras met
lounge/zonnewering - op
15 min van stranden Torrevieja - inl + foto’s + prijs:
sven.katleen@telenet.be


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

Te koop: hummuston tegen verg. van deze advert.
Duo koelkast-diepvries,
microgolfoven.
0479/308 805



Te k o o p b o u w g r o n den 1423m² en 1397m²
naast elkaar liggend.
Hoogboom-Kapellen. 0476/973 667
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AL[LSILKYPQM
Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

NIEUWE
WEBSITE
 OLYZ[VќLYPUN
• maatwerk

 NVYKPQULU
• stores
• IPUULUaVU^LYPUN

“Voor uw comfort en gezondheid kan u

 [HWPQ[UHHYTHH[ vanaf heden enkel terecht na afspraak”
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22

www.HERFIL.be
Ik zoek allerlei soorten
werk, tuinwerk, bouw.
0466/335 164



Hotel-restaurant
KLOKKENHOF

Zoekt

Ontbijtdame
5 dagen in de week
contract 20 à 25 uur

Bij interesse stuur uw
cv per mail of bel ons op

03/663 09 27

info@klokkenhof.be
www.klokkenhof.be
Bredabaan 950
2930 Brasschaat

Ik koop: alles van Nintendo, Sega, Playstation.
Ook oud speelgoed, verzamelobjecten allerhande, strips, blu-ray, CD’s,
curiosa, multimedia enz...
Kortom, hebt u iets leuk
in de aanbieding, geef me
een seintje: 0487 365 100

Ik zoek strengen borduurwol voor Goblin. 0473/923
578



Te huur mod. gemeub.
studio n. Palfijnz. €630,
Vrij. 0495 214 041

Zoek niet verder schilderwerken de Marcel.
Specialiteit appartementen, trapzalen, enz. correcte uitvoering aan nog
betaalbare prijzen. Tel.
0477/696 478

Ik geef ontspannende
relax massage. 0484/574
559



Te k o o p v o u w f i e t s ,
als nieuw €175. Gsm
0473/126 205

VZW SPORT PLUS STEUNT VEILIG SPORTEN



Twijfel zeker niet om ons
te contacteren. Indien u
uw wagen wenst te verkopen. • Snelle en correcte
afhandeling • Ook met
schade of Zonder keuring • Contante betaling •
Steed bereikbaar (7d7 en
24h/24h) Tel. 0476/345
800


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



Klokkenspecialist J.
Bouten. 03/663 33 73.
Durentijdlei 15 MtH



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

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

0475/259 545
of 0472/233 044
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Leerkracht geeft bijles
wiskunde-fysica-chemie-biologie-toelatingsexamen art/tandarts.
0484/767 774



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

Veilig sporten is steeds een prioriteit geweest in het sportbeleid van Brasschaat. Naast de ruime
¿QDQFLsOH&RURQDVWHXQGLHGHJHPHHQWH]HOIDDQELHGWJHHIWGHY]Z6SRUW3OXVQRJHHQGXZWMHLQ
GHUXJDDQVSRUWFOXEVPHWHLJHQLQIUDVWUXFWXXU0HWHHQXLWJHEUHLG&RURQDSDNNHWEHVWDDQGHXLW
HHQGLVSHQVHU]XLOPHWHOOHERRJEHGLHQLQJUHVHUYHDOFRKROJHOYORHUVWLFNHUVHQVWLFNHUVµKDQGHQ
ZDVVHQ¶HQµDIVWDQGKRXGHQ¶ZLOGHY]Z6SRUW3OXVGHFOXEVEHGDQNHQYRRUDOKXQLQVSDQQLQJHQ
GLH]LMGHODDWVWHPDDQGHQJHGDDQKHEEHQRPRQ]H%UDVVFKDWHQDUHQYHLOLJWHODWHQVSRUWHQ

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
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
De jaren 20 van de vorige eeuw in Brasschaat. Het
waren bewogen dagen. Het zĳn de jaren van de Velodroom en het Zwemdok in Mariaburg en het begin
van de Acht van Brasschaat. Dat is intussen allemaal
al bĳna honderd jaar geleden.
Gedurende enkele jaren lag er in Mariaburg een
houten velodroom. Ze werd gebouwd door de familie Wouters in 1923, op een stuk grond in de SintAntoniuslei. Het oude bord met de vermelding SintMariaburg Velodroom herinnert aan de constructie
van toen. Het bord staat aan café Blueprint dat deze
zomer heropent onder de naam Velodroom. Terug
naar de roots dus.
De wielerbaan was 250 meter lang en zeven meter
breed. Van 1923 tot 1926 werden er wedstrĳden gereden. Lang heeft de Velodroom er niet gestaan. Na
enkele jaren werd hĳ alweer afgebroken.
Behalve het naambord is er niets dat aan de velodroom herinnert. Dat is niet zo met het zwemdok
dat in diezelfde tĳd ook in Mariaburg aanwezig was.
De Zwemdoklei leidt naar de plek waar nu een tennisclub is gevestigd. Dat zwemdok werd in 1900
geopend. Het kreeg zeer veel bezoekers uit de stad
Antwerpen. Het stoomtreintje had er dan ook haar
eindbestemming. Er was trouwens veel meer dan
een zwembad alleen. In het gebouw was er een hotel, een feestzaal en zo meer.
In 1922 kwam er zelfs nog een ﬁlmzaal en een dancing bĳ. Van Wim Van Rossem weten we dat het er
tĳdens de zomermaanden zeer druk kon zĳn. Hĳ
schrĳft in het tĳdschrift van de heemkundige kring
Breesgata dat er geruchten gingen dat het water
ĳzerhoudend was omdat het uit de Kaartse beek
kwam. De hotelgasten konden het zwembad tĳdens
de wintermaanden ook gebruiken als roeivĳver. Als
het water bevroren was, werd er geschaatst. Na een
periode van verwaarlozing kocht de gemeente in
1973 het hele complex op en werd het afgebroken.
Vandaag blĳft er dus niets meer van over, behalve de
straatnaam.

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

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

€

250
€

5

€ 750

10
€ 1250

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

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


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

PA S F O T O
in brasschaat

graphic solutions 4 you

€

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.

Van de Wiellei 33 • 2930 Brasschaat
03-651 41 78 • info@klik-graphics.be

www.klik-graphics.be
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Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 7 juli t.e.m. Zaterdag 11 juli
Gratis levering voor ouderen in Brasschaat en Ekeren.
Dit is het laatste weekmenu voor onze jaarlijkse vakantie.
Vanaf zondag 12 juli zijn we gesloten, we zien jullie graag terug
YDQDIGLQVGDJDXJXVWXV+RSHOLMNWRWGDQHQ¿MQHYDNDQWLH
Soep:
- Klassieke gazpacho met komkommer, paprika
 HQWRPDDW ½ORI½O
 .HUYHOVRHS ½ORI½O
Warme Gerechten:
- Aziatisch getinte waterzooi met veel groentjes, kokosmelk
 HQNDEHOMDXZ ½
- Ravioli van spinazie en ricotta met spinaziesaus, verse
 EODGVSLQD]LHHQDPDQGHOWMHV ½
- Vol-au-vent met groene aspergepunten
 HQZDWHUNHUVSXUHH ½
- Mediterraans gehaktbroodje met oregano, gegrilde paprika,
 NHUVWRPDDWMHVHQJHEDNNHQ]RHWHDDUGDSSHO ½
Salades:
 &DHVDU6DODGH ½
- Pulled pork met kool en wortelsla, yoghurtmieriksdressing,
 NULHOWMHVHQUDGLMV ½
- Buffelmozzarella met kerstomaatjes, gegrilde paprika,
 JUDQDDWDSSHOSDSULNDWDSHQDGHHQEXOJXU ½
BEKIJK OOK ZEKER OP ONZE WEBSITE ONZE NIEUWE
ZOMERSE TAARTJES EN IJSTAARTEN.
9HUVURRPLMVHQVRUEHW ½ORI½O YDQLOOHVWUDFFLDWHOOD
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.

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



QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers

Te koop gevraagd: Postzegelverzamelingen/munten/strips/alles van kuifje,
hoogste prijs en contante
EHWDOLQJ7HO

Kurt 0495 571 383

Schoonheidsinstituut
Approaching Nature
te Brasschaat Natuurlijke verzorging met
Rainpharma producten
- bel voor een afspraak
0478/73.52.27 of per mail
LQIR#DSSURDFKLQJQDWXUHEH

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



Martens Bestratingen bvba

QQQQQQQQQQQQ

Te huur: gelijkvloers appartement Hofstraat 47
Brasschaat 2 slpk, douche. tel. 0497/172 108

MEISJES GEVRAAGD
Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u TOT…

TE HUUR - ZUID TENERIFE



Te huur app op de Oude
Baan, 1 slaapkamer met
ondergrondse staanplaats
en berging. € 750 + € 50
kosten. 0497/148 419

Te huur: gerenoveerd
DSSDUWHPHQWH9%UHGD
baan 209, Brasschaat Lift,
nieuwe keuken + inloopdouche, 1 slpk, terras - €
690. 03/652 17 12


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


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

Bijles wiskunde, fysica,
DOOHQLYMDUHQHUY#KXLV
0474/976 466

Appartement in 1ste linie van dit mooie complex
te huur. Zwembad naast de zee! 5 sterren matrassen,
JURWHÀDW79799ODDQGHUHQ:L¿HQ]
Nog enkele maanden vrij! Prijs: buiten alle concurrentie
€ 845/maand. Ook nog enkele andere appartementen
1ste linie op andere locaties te huur.
9RRUDOOHLQIRSDWULFN#YDQQRWHQQHW



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



Alle schilderwerken binnen en buiten door Poolse
PDQQHQ 7HO 
168 of 0496/637 978



Medische pedicure Eline. Behandelen kalknagels, eelt en eksterogen...
Aan huis vanaf €30. Gellak mogelijk. Na afspraak
7HO



Huiswerkbegeleiding
lagere school aangeboden alsmede Duitse bijles
VHFXQGDLURQGHUZLMV9HU
talingen N/D en D/N Gsm
0476 483 530



ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
OOK VOOR UW
OLDTIMER

60
GARAGE

www.candlelightbar.be

00

DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

Brasschaatse kinderopvanginitiatieven ontvangen ‘corona’subsidies

Het college besliste onlangs om in het kader van hun maatschappelijke dienstverlening een kleine 10 000 euro subsidie uit te keren aan de Brasschaatse kinderopvanginitiatieven. Hiermee wil
het bestuur uitdrukkelijk alle kinderopvanginitiatieven bedanken,
in de bloemetjes zetten én extra ondersteunen voor hun blijvende
inzet in deze moeilijke tijden. Een gegarandeerde en vertrouwde
opvang van de kinderen is voor elke (groot)ouder en opvoeder bijzonder belangrijk en betekent, zeker nu, een grote geruststelling.
“Tijdens de coronacrisis zijn kinderopvanginitiatieven in Brasschaat open gebleven. Ook zij hebben de voorbije maanden het
onmogelijke gepresteerd. Zij stonden paraat ondanks het risico
RSEHVPHWWLQJHQGH¿QDQFLsOHRQ]HNHUKHLG´DOGXVVFKHSHQYDQ
Gezin Karina Hans. De gemeente Brasschaat zorgde eerder ook
al voor mondmaskers voor de werking van de kinderopvangplaatsen. Momenteel hebben bijna alle crèches en onthaalouders terug een voltallige bezetting en zijn er ook door Kind en Gezin de
QRGLJH H[WUD ¿QDQFLsOH PDDWUHJHOHQ JHQRPHQ 9LD HHQ GLJLWDDO
loket kinderopvang zet de gemeente binnenkort een volgende
JURWHVWDSRPRXGHUVHQNLQGHURSYDQJLQLWLDWLHYHQYORWWHUHQHFL
enter te informeren en te begeleiden in hun zoektocht naar kinderopvang.Tenslotte staat ook de realisatie van een fysiek Huis
van het Kind in Brasschaat in de startblokken, een plaats waar
heel wat verschillende organisaties samenwerken met één en dezelfde missie: ouders, kinderen en tieners uit Brasschaat op elk
moment en onvoorwaardelijk informatie en ondersteuning bieden.

ƉŽƚŐƌŽŶĚĨĂďƌŝŬĂŶƚͻĐŽŵƉŽƐƚͻ
ŵŽůŵŵĞƐƚͻĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶŵĞƐƚͻ
ďŽŽŵƐĐŚŽƌƐͻƚƵƌĨͻ
ƐƚĂůŵĞƐƚͻ

ǌǁĂƌƚĞŐƌŽŶĚͻ
ďŝŐďĂŐƐͻďŝĞůǌĞŶͻ
ĚŽůŽŵŝĞƚͻ͘͘͘͘

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

:ŽƐDĞĞƵƐƐĞŶΘŶ
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
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parkbodeactueel
Deze zomer op vakantie
in Brasschaat?
Brasschaat is veel meer dan een aangename
plek om te wonen. Ontdek het met ons
pakket vakantie in eigen dorp!

Spoorfietsen, picknicken, wandelen, terrasje
doen, bootje roeien en nog veel meer!
Je kan het dit jaar allemaal combineren op één of
meerdere dagen. Het pakket is beschikbaar zolang
de voorraad strekt.
Vraag het aan via toerisme@brasschaat.be
of brasschaat.be (zoek op vakantiepakket)
of bel 03 650 03 01.
De vrijwilligers van het infopunt toerisme
(Oud Gemeentehuis, Bredabaan 182) maken het
pakket met plezier voor je klaar voor afhaling.
»
»
»
»
»
»
»

pakket 2 volwassenen: 107 euro
pakket 2 volwassenen en 1 kind: 115 euro
pakket 2 volwassenen en 2 kinderen: 123 euro
pakket 2 volwassenen en 3 kinderen: 131 euro
pakket 1 volwassene en 1 kind: 94 euro
pakket 1 volwassene en 2 kinderen: 98,5 euro
pakket 1 volwassene en 3 kinderen: 103 euro

De nieuwe Kempengids is er!
Ook in de brede regio
rond Brasschaat is er
heel wat te beleven.
De Kempengids staat
vol verrassende activiteiten voor jouw ideale
zomervakantie. Gratis
te verkrijgen op het
infopunt toerisme of
online te bestellen via
kempen.be/brochures.

Check onze
zomerbrochure!
Binnenkort in je
brievenbus én op
brasschaat.be
(zoek op
zomerbrochure).

Lokale dienstencentra
openen terug de deuren.

Gemeente
verkoopt fietsen
en materiaal.

Het gaat voornamelijk om goederen
die afgeschreven zijn of gestolen en
teruggevonden zoals fietsen, brommers, kantoormateriaal, werkgereedschap, wagen/motor, hondentrainingspakken, transportkooien …

De gemeente verkoopt
in samenwerking met
veilinghuis Hammertime
verschillende loten.

De veiling loopt van 7 tot 28 juli op
www.hammertime.be. Er is ook een
kijkdag op maandag 27 juli van 12
tot 13 uur in het voormalig technisch
centrum aan de Ploegsebaan 51.
Heb je interesse in iets? Registreer je
op hammertime.be en breng een bod
uit.

Twijfel je nog om terug te komen? We nemen alle mogelijk voorzorgsmaatregelen
om besmetting te voorkomen. We hanteren ook de reeds gekende vuistregels:

We hopen je snel terug te zien in één van
onze ldc’s. Omdat elk dienstencentrum
zijn specifieke eigenheden heeft, verloopt
de opstart overal een beetje anders.
Informeer goed bij het dienstencentrum
waar je heen wil gaan.

Toegewezen goederen haal je af op
maandag 3 augustus tussen 10 en
12 uur, eveneens op de Ploegsebaan.

Brasschaat betaalt
156.000 euro aan
verhaalbelasting terug.

Hou je aan de basisregels
Op maandag 29 juni gaan de drie
lokale dienstencentra (ldc) terug open.
Sinds 12 maart waren ze gesloten
wegens corona.
Vanaf 8 juni kon je al terecht voor
één op één dienstverlening op afspraak.
Dat aanbod breidt nu stap voor stap uit.
Elke activiteit, maaltijd en bezoek aan de
cafetaria reserveer je nu vooraf.
Vrije inloop in de cafetaria is nog steeds
niet mogelijk. Het restaurant heeft minder
plaatsen dan voorheen, en mogelijk kan
je niet alle dagen komen eten. Reserveren
is dus de boodschap. Dit doe je door te
bellen of mailen naar je lokale dienstencentrum.

• Kom niet naar het dienstencentrum
als je je ziek voelt (koorts, diarree, veelvuldig hoesten,...).
• Draag verplicht een mondmasker als
je het gebouw binnengaat. Alleen als je
aan tafel zit, mag het mondmasker af.
• Hou steeds 1,5m afstand.
• Was je handen regelmatig met water
en zeep.
• Als je niest of hoest, draai je je hoofd
weg van anderen en gebruik een wegwerpzakdoekje om je neus en mond te
bedekken.
• Volg de looprichting van de pijlen.

Remise
Ook de cafetaria van de Remise gaat terug
open op maandag 6 juli. Voorlopig zal
alleen het buitenterras open zijn.

Meer weten?
brasschaat.be
(zoekterm dienstencentrum en Remise)

Meer dan 450 begunstigden
krijgen een bedrag terug dat ze in
het verleden betaalden als
zogenaamde verhaalbelasting.

Op 1 januari 2020 stopte het gemeentebestuur met het systeem van verhaalbelasting.
Het werd aangerekend bij openbare werken
waarbij je als buurtbewoner ook voordeel
had, zoals bij een betere straat.
Belastingplichtigen konden ervoor kiezen
om in één keer te betalen of via jaarlijkse
aflossing gespreid over maximaal 20 jaar.

ldc Vesalius | T 03 650 25 72
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

jaarlijkse aflossing vervalt

ldc Antverpia | T 03 660 58 00
dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Die jaarlijkse aflossing moet dus sinds
begin dit jaar niet meer betaald worden.
Sommige belastingplichtigen die in het verleden kozen voor een éénmalige betaling,
betaalden ook een deel van die belasting
voor na het jaar 2020. En die bedragen
worden weldra terugbetaald.
De gemeente heeft de rechthebbenden
reeds gecontacteerd.

ldc Maria-ter-Heidehove | T 03 663 77 07
dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be

Vrije inloop in de cafetaria is nog
steeds niet mogelijk.
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
OVERKAPPINGEN • CARPORTS

NIEUWE TOONZAAL 300M²

Kleur, een passie...
Goordijk 29
Gsm 0496 426 823
johan@vanderzijp.be

Ontruimingen van huis,
app., magazijnen, enz. Bel
.OXV =R

I nkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cz
%UHGDEDDQ
%UDVVFKDDW
www.denys-co.be



Zaaien van nieuwe
gazons, gratis offerte


2930 Brasschaat
Fax 03 653 39 85
www.vanderzijp.be

QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken Kanora:
aanleg, renovatie,
onderhoud van tuinen,
snoeiwerken, ontmossen
gazon. Vrijblijvende prijsRႇHUWH
ronny.kanora@telenet.be
QQQQQQQQQQQQ
Te huur ondergrondse
autostaanplaats. Gsm


GRATIS
MOTOR

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

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.
Gezocht voor versterking van ons team:
PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

DIEFSTAL MET GEWELD

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

Algemene dakwerken

Vrijdag 26 juni 2020 kreeg de lokale politie Brasschaat een oproep voor een diefstal met geweld.
+HWVODFKWR௺HUZDVRQGHUZHJQDDU]LMQVFKRROWH%UDVVFKDDW7RHQKLMXLWGHEXVVWDSWHZHUGKLM
DFKWHUYROJGGRRUHHQMRQJHPDQGLHRRNRSGHEXV]DW+LMGZRQJKHWVODFKWR௺HU]LMQSRUWHIHXLOOH
DIWHJHYHQVDPHQPHW]LMQEDQNNDDUWHQGHFRGH%LMDDQNRPVWYDQGHSROLWLHEOHHNGHYHUGDFKWH
UHHGVJHYOXFKWWH]LMQ'HORNDOHSROLWLHYDQ%UDVVFKDDWNRQHFKWHUDOVQHO]LMQLGHQWLWHLWDFKWHUKDOHQ
HQGHEXLWUHFXSHUHUHQ'HYHUGDFKWHZHUGJHDUUHVWHHUGHQWHUEHVFKLNNLQJJHVWHOGYDQKHWSDUNHWZDDUGHMRQJHPDQZHUGYRRUJHOHLG1DYHUKRRUGRRURQGHU]RHNVUHFKWHUZHUGGHYHUGDFKWH
in vrijheid gesteld mits het strikt naleven van de voorwaarden.

Gevelbekleding
Zolderafwerking
Dakterrassen
Groendaken
Isolatiewerken

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

AANNEMER ZOEKT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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
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CkåÅâ¯Åk³¸¢{³
BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

Vogelzangdreef 27
Gunstig gelegen hoekperceel bouwİƎŨŝĐɆ ǁŨŨƎɆ ǁėƎĈŒǛįƖƎėĉƎėëƢļėɆ śėƢɆ
ėėŝɆ İƎŨŝĐŨƋƋșɆ ǁëŝɆ ĉëșɆ ǤǩǣǣɆ śȍșɆ
ëŝİėŝëśėɆ ŒļİİļŝİɆ ļŝɆ ėėŝɆ İƎŨėŝėɆ
ǂŨŨŝŨśİșɆŨƋɆŏŒėļŝėɆëįƖƢëŝĐɆǁëŝɆķėƢɆ
ĉėŝƢƎƪśșɆ nŨİșɆ ĈėĈŨƪǂļŝİɆ ǁëŝɆ śëǇɆ
ǩǣɆśȍɆśėƢɆĈǛŏŨśėŝĐɆǁėƎĐļėƋļŝİɆėŝɆ
ŏėŒĐėƎșɆ½ļƢĈƎėļĐļŝİɆśŨİėŒǛŏɆśėƢɆƢėƎƎëƖɆǁëŝɆǥǣɆśȍșɆEėėŝɆĐŨśļĉļŒļėɆśŨİșɆ
Geen bouwverplichting.

Gaspeldoornlaan 22-24/1ste
åĘĘƎɆİƪŝƖƢļİɆėŝɆƎƪƖƢļİɆİėŒėİėŝɆëƋƋëƎƢėśėŝƢɆ ŨƋɆ ĐėɆ ǤƖƢėɆ ǁėƎĐļėƋļŝİɆ
ǁëŝɆ ėėŝɆ ŏŒėļŝƖĉķëŒļİİŨėĐɆ ŨŝĐėƎķŨƪĐėŝɆ ëƋƋëƎƢėśėŝƢƖİėĈŨƪǂșɆ
ëŝİėŝëśėɆ ŒļİİļŝİɆ ŨƋɆ ŏŒėļŝėɆ ëįƖƢëŝĐɆ ǁëŝɆ ķėƢɆ ėŝƢƎƪśȚɆ ÕļŝŏėŒƖɆ
ėŝɆƖĉķŨŒėŝɆļŝɆĐėɆĐļƎėĉƢėɆŝëĈǛķėļĐșɆ
INSTAPKLAAR!

Schomheide 8
nŨŨļɆ ƋėƎĉėėŒɆ ǁëŝɆ ǥǫǧǨɆ śȍɆ ǁŨŨƎɆ
ǁėƎĈŒǛįƖƎėĉƎėëƢļėșɆ EėėŝɆ ŝƪƢƖǁŨŨƎǒļėŝļŝİėŝɆ ȩǂëƢėƎȚɆ ėŒėŏƢƎļĉļƢėļƢɆ ŨįɆ
İëƖȪɆ ëëŝǂėǒļİșɆ ëŝİėŝëśėɆ ŒļİİļŝİɆ ŝëĈǛɆ ,ǤǣȯɆ ƋŒëƖɆ ȩ©ĉķŨƢėŝƖėɆ
ǂëƢėƎƖŏļȯɆ ĉŒƪĈȪɆ ŨƋɆ ŏŒėļŝėɆ ëįƖƢëŝĐɆ
ǁëŝɆķėƢ
ėŝƢƎƪśș

€ 85.000

€ 239.000

€ 115.000

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

Hofstraat 67
ÔėƎǒŨƎİĐėȚɆ İŨėĐɆ ŨŝĐėƎķŨƪĐėŝɆ ėŝɆ
İėƎėŝŨǁėėƎĐėɆ İėǒļŝƖǂŨŝļŝİɆ śėƢɆ
ǦɆ ƖŒëëƋŏëśėƎƖɆ ėŝɆ ƢƪļŝșɆ EƪŝƖƢļİɆ
İėŒėİėŝɆļŝɆėŝƢƎƪśɆŨƋɆǂëŝĐėŒëįƖƢëŝĐɆ ǁëŝɆ ƎėĐëĈëëŝȚɆ ļŝɆ ĐļƎėĉƢėɆ
ŝëĈǛķėļĐɆǁëŝɆƖĉķŨŒėŝȚɆǂļŝŏėŒƖɆėŝɆ
ŨƋėŝĈëëƎɆ ǁėƎǁŨėƎșɆ ÔŨŨƎǒļėŝɆ ǁëŝɆ
ëŒŒėɆķėĐėŝĐëëİƖɆĉŨśįŨƎƢș

Koekoeklaan 19/1ste verd.
EƪŝƖƢļİɆİėŒėİėŝɆëƋƋëƎƢėśėŝƢɆśėƢɆ
ǥȦǦɆ ƖŒëëƋŏëśėƎƖɆ ļŝɆ ŏŒėļŝɆ İėĈŨƪǂɆ
ŝëĈǛɆ ƎëƖƖĉķëëƢɆ EŨŒįșɆ ëŝİėŝëśėɆ ǂŨŨŝŨśİėǁļŝİɆ ŨƋɆ ŏŒėļŝėɆ
ëįƖƢëŝĐɆ ǁëŝɆ ƎėĐëĈëëŝɆ ėŝɆ ëƎŏɆ
ǁëŝɆ ƎëƖƖĉķëëƢșɆ ÔėƎƋŒļĉķƢɆ ëĉķƢėƎİėŒėİėŝɆ İëƎëİėɆ ĈǛɆ ëëŝɆ ƢėɆ ŏŨƋėŝɆ
ǁŨŨƎɆǥǣșǣǣǣȚȯɆėƪƎŨș

Weegbree 11
åĘĘƎɆ İƪŝƖƢļİɆ İėŒėİėŝɆ ƎƪļśėɆ L{Ɇ
śėƢɆ ǦɆ ƖŒŏƖȚɆ ļŝƋëŝĐļİėɆ İëƎëİėɆ ėŝɆ
åÕȯɆ ƢƪļŝșɆ EėŒėİėŝɆ ļŝɆ ĐėɆ ǂǛŏɆ Ȼ$ėɆ
¡ļėƢĈėėśĐėŝȼɆśėƢɆėŝŏėŒɆƋŒëëƢƖėŒǛŏɆ
ǁėƎŏėėƎȚɆŝëĈǛɆėŝƢƎƪśɆėŝɆëƎŏɆǁëŝɆ
ƎëƖƖĉķëëƢșQĐėëŒėɆ ǂŨŨŝŨśİėǁļŝİɆ
ǁŨŨƎɆİėǒļŝɆśėƢɆŏļŝĐėƎėŝșɆåŨŝŝėƋëŝėŒėŝɆëëŝǂėǒļİȞ

€ 345.000

€ 220.000

€ 375.000

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

EPC: 49 kWh/m² - Vg, Gmo, Gvkr, Gvv

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

www.goetstouwers.be

EPC: 140 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo,
Gvkr, Gvv

+32 3 225 50 00

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW

EPC: 1705 kWh/m² - Gvr, Gvkr

EPC: 320 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo,
Gvkr, Gvv

info@goetstouwers.be

Last van de hitte?
Wij installeren uw

AIRCO!

Wacht niet langer en bel ons
voor een vrijblijvende offerte

0468/116 116

*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren
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Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

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

0487 286 430
Ophalen van oude elektrische toestellen en oude
metalen. 0495/789 031



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


www.Bomenpatrickgeerts.be

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



Verzamelaar koopt oude
munten en bankbiljetten.
0475/342 118



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



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



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


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


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

Te huur: Moderne vakantiewoning Rojales
Spanje max 8 pers, 4 slpk,
3badk.douces, zwembad,
 whirlpool, solarium, open
Te koop: GDNNRႇHU7KXOH keuken, wasmach en
Vision 850, €200 goede droogkast, TV. 0473 710
staat. 0473/871 038
515 - marc@avps.be
 
Te koop VW POLO 1200 Dame wenst te babybenzine 3-deurs, Bj 2011, sitten of oppassen op u
57.000 km, zwart met., kindjes week weekend
el.ruiten, airco, radio. Tel. vakantie tel 0472 495 697

0475 267 245
Geert
 Ruitenwasser
Te koop hometrainer in BEL EN IK KOM SNEL !
goede staat €60. gsm 0477 96 25 51

0479/194 849
 Te koop: tandem, Sparta
Tuin- en schilderwerken. als nieuw. Tel. 03/664
0497/231 373
09 17
Te huur: rustig app. a. oud
gemeentehuis Brass. 1e
V., lift, terr. en kl. glvl app.
Tel. 03/651 77 68



Top onderhouden villa
te koop in Rodonya,
Catalunya, Spanje. Op
15min van Reus Airport,
Strand, Tarragona. Foto's
op aanvraag, vaessen@
telefonica.net



Leuke man, ongehuwd
zoekt vriendin (50-60j.)
Snelle reactie. 0479/407
578

Te koop jacuzzi 203x224,
kost €12.500 nieuw nu
€700. T. 03/646 48 03



60 jarige man zoekt lieve
vriendin, 0472/641 207



Aanleg & onderhoud van
uw tuin, graszode mol- en
hondvriendelijk, snoeien en vellen van bomen.
Dave 0497/284 395



Zachte teddybeer van 44
jaar zoekt lieve dame voor
relatie. 0486 065 285



Algemene afbraak, opruimingswerken en rioOHULQJVZHUNHQ JU RႇHUWH
0499 817 663



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



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

PA S F O T O

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
rtingen
aantrekkelijke ko

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

in brasschaat

Rolluiken
Zonnetenten
Screens
Verandascreens
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

graphic solutions 4 you

25 jaar ervaring

-

zelfwerkend patroon

Van de Wiellei 33 • 2930 Brasschaat
03-651 41 78 • info@klik-graphics.be

www.klik-graphics.be

Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e

•

info@poor tencentrale.be
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SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE

DAKWERKEN

-10% KORTING

GRATIS
OFFERTE
0479 946 932

50
JAAR
FA M I L I E B E D R I J F
Goedons,
Gregoire,
Goedons,
GregoireStoffels
VOF
I N D U S T R I E PA R K 2 0 – U N I T 6
2900 SCHOTEN
Bezoek
showroom
Bezoekonze
onze showroom
Brechtsebaan
459c
- 2900 Schoten
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

NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
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

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



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

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



Moto te koop gevraagd
(Dirk) 0496/533 827

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

•

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

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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PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE
STAND

Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op
ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek
“Burgerlijke Stand”, naast de wachtdiensten.
Op de startpagina van onze website is een opvallende
knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com
Verkoop of verhuurklaar
zetten. *UDWLVRႇHUWH%HO
Klus&Zo. 0499/103 000

Adams bvba



Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

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

4de

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Gratis opruimen van inboedels bel vrijblijvend
0478 536 719



STOEL KAPOT OF LOS
GEKOMEN? Ambachtelijk
vakman herstelt vakkundig uw houten stoelen en
antiek. 0496/390 423



Te koop of huren: Spaans
appartement m. terras, 2
slpk, liv., keuken, 2 badk.,
berg., garage, lift. Tel.
0473/730 224



LP’s 45t, ik koop uw collecties jazz, pop, ect. Ook cd’s,
strips, boeken, pick-ups.
%HVWHSULMV

Ik zoek werk, gypr.,
schiild., lamin., bezet.w.,
t u i n w. m . e r v € 1 3 / u
0492/148 886

Te huur: appartement %UDVVFKDDW /HRSROGVOHL
 /LIW JURWH NHXNHQ
berging, 3 slaapkamer,
garage.
Tel. 0497/172 108


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


TOONZAAL (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

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

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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):
11-12/07 Bart Danneels 03/290 63 27
Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind
(weekenddienst):
11-12/07 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

Ophaling huisvuil juli
MAANDAG
6
DINSDAG
7
WOENSDAG 8
DONDERDAG 9
VRIJDAG
10
ZATERDAG 11

RestAfval
oranje
straten

GFT

Papier
Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

VLAAMSE FEESTDAG - RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN

Ophaling huisvuil juli
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

13
14
15
16
17
18

RestAfval
rode
straten

GFT

PMD

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

www.poortenhersteller.be
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Zo ga je veilig op horecabezoek

5HVSHFWHHUGHYHLOLJKHLGVUHJHOV
YRRUMRXZYHLOLJKHLGHQGLHYDQGH
DQGHUHNODQWHQ
9ROJDOWLMGGHDDQZLM]LQJHQYDQKHWSHUVRQHHO

%OLMIWKXLV DOVMH]LHNWHV\PSWRPHQKHEW

+RXPHWHUDIVWDQG
YDQSHUVRQHHOHQDQGHUHNODQWHQ

%HSHUNMHYHUSODDWVLQJHQLQHHQKRUHFD]DDN
9HUSODDWVMHHQNHOYDQMHWDIHO
QDDUGHWRLOHWWHQ

+RHVWRIQLHVLQMHHOOHERRJRILQHHQ
SDSLHUHQ]DNGRHN GLHMHRQPLGGHOOLMN
ZHJJRRLWLQHHQYXLOQLVEDNPHWGHNVHO
EYDDQGHWRLOHWWHQ 

2QWVPHWMHKDQGHQ ELMKHWELQQHQJDDQ
+HUKDDOGLWUHJHOPDWLJ WLMGHQV
MHEH]RHN

%HWDDO]RYHHOPRJHOLMNPHWGH
NDDUW ELMYRRUNHXUFRQWDFWORRV

Geef het voorbeeld, stop het virus.
Meer informatie op economie.fgov.be of 0800 120 33
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Metaal- en houtatelier StudioTank
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

Uw tafel voor binnen of buiten volledig op maat.
Maak even een afspraak via info@studiotank.be en bespreek met ons uw wensen!
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

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
E P C / E l e k t r. k e u r i n g
energie-epc@telenet.be
of 0475/606 404



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

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

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging
Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be

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

Verkoop • Service
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

