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Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

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

Art & Design

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  H E R FST  -

schilderwerk !   

Christoph

GEZOCHT
ervaren

ploegbaas
en 

schilders

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

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Onmetelijk kijk- en luisterplezier.

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |
Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

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

Zaterdag: 10u-17u

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

SOLDEN

TOT -50%!!

Bredabaan 1003 • 2930 Brasschaat
T. 03 633 09 88

info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

VIER MOEDERDAG!

DE LAATSTE WEEK !

Goudsmid - Juwelier

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

Ook wij hebben
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Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM
    www.facebook.com/mrboobrasschaat           mrboo_opticiens           mr-boo.be

Back to school!
€ 195,-

montuur
+ glazen*

* € 195 kids & €245 volwassen
*geldig op Ray Ban, Ray Ban junior, Chloë kids,

Bbig, Etnia Barcelona & Mr. Boo.
1.6 unifocale glazen met premium clean coating.
Sterkte mogelijk van +6.00 tot -6.00, cil. -2.00.
Actie geldig van 01/08/2020 t/m 30/09/2020

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

K&M

schoen- en
slotenmakerij

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

CLEANING VAN 
ALLE SCHOENEN
MEESTER SCHOENMAKER

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten.

bijmaken van sleutels

Leopoldslei 3  2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 97

U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen 

en riemen

NIEUW

WINKELDAME
voor droogkuis te Brasschaat

Mag gepensioneerd zijn - 2,5 dagen per week

GEVRAAGD:

Voor afspraak: 0475 240 888

Het Rode Kruis, afd. Brasschaat huldigde op de bloedinzameling van juli Monique 
Boucquey, zij heeft maar liefst voor de 175ste keer bloed gegeven! Dat is een 
fantastische prestatie, als men weet dat om dit aantal bloedgiften te halen, men 
al minstens 44 jaar heel trouwe bloedgever moet zijn! Monique geeft niet alleen 
bloed, maar is ook een trouwe plasmagever. Om de twee weken gaan we vanuit 
Brasschaat met een vaste groep naar het bloedtransfusiecentrum om plasma te 
geven. Ook daar heeft Monique al heel wat giften op haar tellen staan. En of dit 
alles nog niet voldoende is, is ze ook nog vrijwilliger bij het Rode Kruis, op de 
bloedinzamelingen ontvangt zij de donoren altijd met de glimlach voor een kopje 

ontelbare patiënten die jij al geholpen hebt een heel welverdiende "DANKJEWEL" 
zeggen voor al jouw inzet en om steeds weer opnieuw het beste van jezelf te 
geven.
Wil jij net als Monique patiënten in nood helpen, kom dan bloedgeven op een van 
onze volgende inzamelingen: maandag 7 september of maandag 5 oktober in de 
refter van het GIB - Door Verstraetelei 50 - Brasschaat, telkens van 17.30u tot 
20.30u. Vanwege de Corona-maatregelen dient u wel een afspraak te maken op
donorportaal.rodekruis.be en breng zeker uw identiteitskaart, mondmasker en ei-
gen pen mee. Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij Anita Van Rossem, ver-
antw. bloed- en plasmageven Rode Kruis, afd. Brasschaat bloed@brasschaat.be 
of 0485 66 54 03. Hopelijk mogen wij jullie verwelkomen op onze bloedinzameling!

PROFICIAT MONIQUE BOUCQUEY VOOR 
175 BLOEDGIFTEN!

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

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

Kapelsesteenweg 247 • 2180 Ekeren 
            • T +32 3 644 40 13 

OPEN Ma. van 12.00u - 18.30u; 
Di. t/m Zat. van 10.00u - 18u30

GESLOTEN op zondag & feestdagen

SOLDEN

TOT -50%

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

Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.beVELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

SOLDEN

%

Zie ook www.argenta.be

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

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

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

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

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

Argenta

blijft  dichtbij.

Ook vanop afstand.
Meer informatie vind je op: 

argenta.be/corona

#samentegencorona

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

A+++
-50%

9 kg

1600
t/m

Wasmachine
L8FSE96B 
• Groot display
• Ökomix 
• ÖkoPower
• ProSense-technologie® 
• ProSteam-programma®

• Aquacontrol

ADVIESPRIJS

949

799
5J
AA
R

ga
ra
nt
ie

OPGEFRISTE WOUDLOPER 
KRIJGT MEER PROMINENTE PLEK

Met een beetje uitstel door corona wordt het kunstwerk Woudlo-
per deze week op zijn nieuwe plek geplaatst. Het in Brasschaat 

krijgt een meer prominente plek tegenover de Torenpoort in De 
Mik.
Voor de kunstentriënnale in 2005 werd het kunstwerk Woudlo-
per gemaakt door kunstenares Winke Bésard en aangekocht 
door de Gemeente Brasschaat. Initieel werd dit werk ter plaatse 
opgebouwd in park De Mik, maar het beeld werd verhuisd naar 
het gemeentepark bij de opening van Sportoase in 2006. In 
2019 werd opdracht gegeven om de Woudloper te herstellen. 

ren, maar het werd toen uitgesteld door de eerste piek van de 
Covid-19 besmettingen. Vrijdag 7 augustus 2020 werd Woudlo-
per uiteindelijk weer geplaatst. Het college van schepenen en 
burgemeester besloten eerder al om het beeld een meer zicht-
bare plaats te geven. In overleg met Dienst Groen en Natuur 

gevonden in Parkdomein De Mik. Woudloper zal voortaan te be-
zichtigen zijn op de hoek in het groen tegenover de Torenpoort.

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Of kom langs op ons kantoor: 
Bredabaan 358, Brasschaat

Foto: Gemeente Brasschaat
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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

MOEDERDAG TAKE AWAY MENU
Zaterdag 15 augustus.

Beste Klanten,

Wij bieden jullie graag volgend menu aan voor moederdag. 
Bestellen kan tot en met woensdag 12 augustus. Zaterdag 15 
augustus zal de winkel geopend zijn van 10u tot 13u.
Alles wordt klaargemaakt in opwarmbakjes, buiten de hap-
jes en de voorgerechtjes deze komen tegen een waarborg in 
glaasjes. Heeft u graag uw eigen presentatiemateriaal, breng 
dit dan tijdig binnen. Saladekommen kan u tegen een waarborg 
eventueel ook van ons gebruiken. Maak er een mooie dag van!

Soep: 
- Groene gazpacho met tuinkers, groene paprika 
 en komkommer. (€4,50/0,5l of €9/1l)
- Vissoep. (€6/0,5l of €12/1l)
Salades voor bij de BBQ: 
- Griekse salade met feta, watermeloen, komkommer, 
 tomaat, granaatappel, olijfolie en balsamico. (€12)
- Couscoussalade met pompoen, granaatappel, groene 
 groentjes en bieslookyoghurtdressing. 
 (€10, of met extra kip €12)
- Salade met gebakken perzik, vijg, buffelmozzarella, 
 walnootpesto, boontjes en rucola. (€12,50)
Hapjes/voorgerechten:
- Worstenbroodje (€1,70)
- Mini-quiche (€1,70)
- Vitello tonato (€2,50 als hapje of €7 als voorgerecht)
- Scampi met een paprika/mangosalsa en 
 een fris currysausje. (€2,50 als hapje, of €7 als voorgerecht)
- Burratta met verse vijgen, balsamico en notencrumble. 
 (2,50€ als hapje, of €7 als voorgerecht.)
- Gerookte forel met parelcouscous, yoghurtmieriks-
 dressing, komkommer, avocado en edamame. 
 (€2,50 als hapje, of €7 als voorgerecht)
Hoofdgerechten:
- Tongrolletjes met waterkerspuree, worteltjes, prei, 
 groene aspergepunten en vissaus. (€20)

 krieltjes uit de oven.  (€19)
- Voor de kids: Spaghetti Meatballs (€11)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Moederdagtaart
Bretoens zanddeeg met vanillecrème en vers rood fruit.
Keuze uit:
o framboos, gemengd rood fruit of aardbei.
o Individueel hartje €4,5 - 5 personen €22,50

Neem een kijkje op de website voor 
al onze andere taarten, roomijs en sorbet.: 

www.patisseriecharlotte.be 

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, 
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be

Graag bestellen voor woensdag 12 augustus.

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 met tuinkers, groene paprika 
 en komkommer. (€4,50/0,5l of €9/1l)
- Vissoep. (€6/0,5l of €12/1l)
Salades: 
- Caesar Salade. (€9)
- Salade met gebakken perzik, vijg, buffelmozzarella, 
 walnootpesto, boontjes en rucola. (€12,50)
- Couscoussalade met kip, pompoen, granaatappel, 
 groene groentjes en bieslookyoghurtdressing. (€12) 
Warme Gerechten:
- Ravioli van prosciutto met kaassaus, krokante pancetta 
 en radicchio. (€12,50)
- Risotto van tomaat met gegrilde paprika en scampi. (€15)
- Varkenshaasje met peperroomsaus, zomergroentjes 
 en puree. (€15)
- Paprika gevuld met gewokte groentjes en pindanootjes, 
vergezeld van rijst en een gele currysaus. (€13,50)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 11 augustus t.e.m. vrijdag 14 augustus

Gratis levering voor ouderen in Brasschaat en Ekeren.

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, of op 
03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be

Graag vermelden van telefoonnummer, 
naam en dag van afhaling/levering.

Voor leveringen graag bestellen voor 10u30.

Beste klanten, deze week loopt ons menu 
enkel tot en met vrijdag. Zaterdag 15 augustus bieden we graag 

een speciaal moederdagmenu aan. Fijne week!

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)

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

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM

4-DELIGE CURSUS BREI-
CAFÉ
Data: 3/09 - 1/10 - 12/11 en 
3/12. De lessen gaan door in 
“Ons Middelheem” van 19.30u 
tot 22u. Prijs: € 20 leden, € 
32 niet leden. Inschrijven bij 
Christel Claes, Bredestraat 40, 
03/651.65.72, 0496 693 839.
6-DELIGE CURSUS BEZIGE 
BIJTJES
Data: 8/09 - 22/09 - 6/10 - 20/10 
- 10/11 en 24/11. De lessen 
gaan door in “Ons Middelheem” 
van 8.30u tot 12u. Prijs:€ 30, 
leden € 48 niet leden. Inschrij-
ven bij Frieda Bresseleers, 
Hofstraat 48, 03/65158 82
4-DELIGE CURSUS BLOEM-
SCHIKKEN
Data: 15/09 - 13/10 - 17/11 en 
8/12. De lessen gaan door in 
“Ons Middelheem” om 19.30u 
tot 22.30u. Prijs: € 20, leden € 
32 niet leden. Inschrijven bij 
José Stessels-Driesen, Prins 
Kavellei 104, 03/651 47 28
4-DELIGE CURSUS NAAI-
SALON
Data: 17/09 - 22/10 - 19/11 en 
17/12. De lessen gaan door in 
de Emaüszaal van 19.30u tot 
22.30u. Prijs: € 20 leden, € 32 
niet leden. Inschrijven bij Annie 
Van de Velde, Peter Benoitlei 
69, 03/652 03 74
SCHOTLAND, LAND VAN 
CONTRASTEN 20 tot en met 28 
mei 2021 Er is nog 1 tweeper-
soonskamer in optie. Vlug zijn 
is de boodschap. Voor meer in-
lichtingen: Monique Boucquey, 
03 651 48 93, 0479 37 04 91
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FLORENZA
by Sylvie Van Gastel

Onze winkel zal speciaal geopend zijn 
van 07u00-19u00

 Bestel nu online en laat je boeket leveren. 

www. .net

ZATERDAG 15 AUGUSTUS

FLORENZA by Sylvie Van Gastel
Turnhoutsebaan 171 | 2970 Schilde | 03 383 00 01 | schilde@florenza.net
Kapelsesteenweg 227 I 2180 Ekeren I 03 647 00 72 I ekeren@florenza.net
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Het ANPR netwerk in de gemeente Brasschaat wordt uitgebreid met drie sites. De lokale politie Bras-
schaat werkt hiervoor samen met buurzone Schoten. De ANPR camera op de Elshoutbaan is een 
gemeenschappelijke project, een camera die zowel op grondgebied van de gemeente Brasschaat 
als van de gemeente Schoten registreert. De camera op de Elshoutbaan wordt dan ook gefinancierd 
door de beide gemeenten.
Wat registreert nu zo’n camera? Een ANPR-camera is een slimme camera die nummerplaten herkent 
van de voertuigen die de paal passeren. Ze worden bij de lokale politie van Brasschaat vooral gebruikt 
voor verder onderzoek, de herkenning van gestolen of geseinde wagens en verkeersdoeleinden (bij-
voorbeeld snelheid meten (in geval van trajectcontrole) vervallen keuring en niet-verzekerd rijden).
Het ANPR project is permanent in ontwikkeling. In 2013 traden de slimme camera’s op de Sint-Job-
sesteenweg in Brasschaat in werking. In 2015 kwam er een bijkomende ANPR site op de Bredabaan 
ter hoogte van de Zwaantjeslei en de grens met Wuustwezel bij. Een jaar later  werden ook ANPR 
camera’s, gekoppeld aan trajectcontrole, geplaatst op de Essensteenweg. Sedert 2017 zijn er op de 
Kapelsesteenweg en de Hoogboomsesteenweg eveneens camera’s opgesteld.
Naast de camera op de Elshoutbaan, zijn er ook nieuwe camera’s bij gekomen op De Lage Kaart en 
de Donksesteenweg. Deze uitbreiding kadert in de intentie van het bestuur om het ANPR-netwerk 
rond de gemeente helemaal sluitend te maken.

BRASSCHAAT EN SCHOTEN BREIDEN HUN ANPR-NETWERK VERDER UIT

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

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

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

Te huur 1e verd. Rerum 
novarumlei  16 Bras-
schaat, onm.vrij, 2 slpk, 
garage, groot terras
800€  tel 0470/313 126

Casa Callenta
Een warm (t)huis voor 

en door lotgenoten. 
Casa Callenta organiseert 
ontspannende en informatieve 
ontmoetingsmomenten voor 
mensen met kanker en hun om-
geving.  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 - Introductie: 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 – 2930 Bras-
schaat (gebouw naast zwem-
bad Brasschaat)
03 653 52 74 - casacallenta@
bielebale.be
www.casacallenta.be
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www.gevelendakreinigen.be - T +32 497 43 09 09 - +32 475 23 68 86

Ontmossen van daken onder
hoge temperatuur en lage druk 

Contacteer ons voor 
vrijblijvende offerte.

Drukloos stomen 140° 
van eiken bijgebouwen

Reinigen gevels en hydrofoberen  
Vochtwerende en 

vuilafstotende behandeling

BEAUTY LOUNGE

OPEN  VAN  1 SEPTEMBER

HAARSTUDIO
DAMES & HERENKAPPER • BREDABAAN 352

0468 27 22 80

Permanente Ontharing

Laserontharing

Hydrafacial

Gezichtsbehandeling

Cryolipolyse

Bevriezen van vetcellen

Skincare

Huidanalyse

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 woensdag t/m zondag

Bistro 

Nottebohm

Tot gauw!

Het mosselseizoen is begonnen!

Bredabaan 180 • Brasschaat • 03 651 49 71 • www.lingeriean.be • info@lingeriean.be

Wij blijven de hele zomer open van dinsdag tot zaterdag

-30%-50%
SOLDEN

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

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

FONOPLATEN. 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

Te koop: Triford trekkracht 
3200kg - 3000kg - 800kg. 
Tel. 0486/503 194

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

Te huur app HOB 1v. 3 
kamers + gar. Vuurkrui-
senlei 50, vrij sept. €900 
en 0 kosten. martineds6@
hotmail.com 

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

Te koop: stroomgenerator 
2000W - 220Vmono wa-
tergekoeld. 
Tel. 0486/503 194
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Prins Kavellei 98  -  2930 Brasschaat
T 03 651 55 71  -  www.ktabrasschaat.be

Sta je te 
springen om 
je  u in te 
schrijven?
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Love you 
to the moon

and back
LM/G0023
€209

LM/G0075
€199

LM/G0031
€219

LM/G0092
€99

LM/G0102
€59

real size I 14K goud  – or I zirconia

LM/G0073
€59

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

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM

“EEN KROON VOOR MAMA”, 
KINDERBOEK ROND HET CORONAVIRUS
De Brasschaatse kinderboekenauteur Katelijne Depoortere 
heeft een verhaal rond corona geschreven. Het gezin van 
Jorn moet in quarantaine, omdat mama door het virus ge-

En wat doet het met kinderen? Zeer herkenbaar. Voorle-
zen vanaf 7 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar. Te verkrijgen bij de 
boekhandel voor € 9,95 

WINKELDAME
voor droogkuis te Brasschaat

Mag gepensioneerd zijn - 2,5 dagen per week

GEVRAAGD:

Voor afspraak: 0475 240 888

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

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

Te koop: steen-tegelzaag-
machine. tel. 0486/503 
194

Man van 63 zoekt lie-
ve vriendin, hou niet van 
dansen wel van reizen en 
een etentje buitenshuis. 
0476/443 707
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GEMEENTE 
WUUSTWEZEL
WERFT AAN
DIENSTHOOFD SCHOONMAAK

TECHNISCH MEDEWERKER BOUW - SCHILDER

Als diensthoofd schoonmaak geef je leiding aan al het schoonmaakpersoneel van lokaal bestuur 
Wuustwezel. Je staat in voor de verdeling van de taken, de opmaak van de planning en de aankoop 
van alle schoonmaakmaterialen.

Profiel: niveau B1-B3 - contractueel - 38/38e onbepaalde duur
Je bent hulpvaardig en vriendelijk en hebt de nodige vakkennis. Je beschikt over een bachelordiploma 
of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld. Je bent houder van 
een rijbewijs B.

De selectieprocedure
Inschrijven kan t.e.m. 30 september 2020, bekwaamheidsproeven gaan door op 12 en 19 oktober 2020.

Als vakman sta je mee in de goede uitvoering van werken in eigen beheer, in hoofdzaak schilder-
werken.  Daarnaast sta je mee in voor het onderhoud en de herstellingen van de gebouwen en 
wegeninfrastructuur van de gemeente.

Profiel: niveau D1-D3 - contractueel - 38/38e onbepaalde duur
Je bent hulpvaardig en vriendelijk mét de nodige vakkennis én in het bezit van rijbewijs B.

De selectieprocedure
Inschrijven kan t.e.m. 8 september 2020, bekwaamheidsproeven gaan door op 21 en desgevallend 
28 september 2020.

Samen met collega’s sta je in voor de goede uitvoering van groenaanleg en onderhoud en voor het 
grafdelven (sporadisch te werken op zaterdag).

Profiel: niveau D1-D3 - contractueel - 38/38e onbepaalde duur
Je bent hulpvaardig en vriendelijk mét de nodige vakkennis én in het bezit van rijbewijs B.

De selectieprocedure
Inschrijven kan t.e.m. 17 september 2020, bekwaamheidsproeven gaan door op 3 oktober 2020.

Wij bieden je werk dicht bij huis en een hartelijke werkomgeving met fi jne collega’s.  Naast je loon 
ontvang je maaltijdcheques, fi etsvergoeding, hospitalisatieverzekering en een verzekering tweede 
pensioenpijler. Overname van alle relevante anciënniteit is mogelijk!
Er wordt een wervingsreserve aangelegd.

Ben je enthousiast voor één van deze functies? Solliciteer dan door je motivatiebrief, het standaard 
sollicitatieformulier, een uitt reksel uit het strafregister (bij de dienst burgerzaken van je gemeente), 
een kopie van het gevraagde rijbewijs en een kopie van het gevraagde diploma (enkel voor diensthoofd 
schoonmaak) te bezorgen aan de personeelsdienst, Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel.

De volledige aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen en examenprogramma’s zijn te bekomen 
bij de personeelsdienst, 03 690 46 19, personeel@wuustwezel.be of op
www.wuustwezel.be bij vacatures

TECHNISCH MEDEWERKER GROEN

WAT BIEDEN WIJ JOU AAN?

BEN JE ENTHOUSIAST VOOR ÉÉN VAN DEZE FUNCTIES?
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Moederdag = 
Rodenburgdag!

Voor alle moeders en oma’s
Omdat ze het verdienen!

Zaterdag 15 augustus geopend van 08.00 t/m 18.00 uur 
Dinsdag 18 augustus extra geopend.
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m
OVERLIJDENSBERICHT

      

      Lieve schat, mama, bomma,
      Je hield van het leven
       Je hield van het samen zijn
      Rust nu zacht,
      Je blijft voor altijd in ons hart

     Annie Pont
Echtgenote van Arthur Verheyden

Geboren te Antwerpen op 1 oktober 1947 en
overleden te Brasschaat op 3 augustus 2020.

Dit melden u met droefheid:

Arthur Verheyden,                                       haar echtgenoot;

Peter en Gisele Verheyden ‐ De Meirsman,
Magaline, Hanne, Lotte,

Erik en Eva Verheyden ‐ Claes,
Oscar, Louisa,

haar kinderen en kleinkinderen.

Omwille van de huidige omstandigheden zal
het afscheid in beperkte kring plaatsvinden op

dinsdag 11 augustus 2020.

Wij danken bij voorbaat eenieder die op die dag
speciaal aan haar zal denken en die ons in de

komende periode een blijk van steun zal geven.

Correspondentieadres : Fam. Annie Pont
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

m
OVERLIJDENSBERICHT

   

   Wij wisten dat het onvermijdelijke zou komen
   maar wij wisten niet dat het zo snel zou zijn.
    Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel.
   Moegestreden, maar omringd door onze liefde
   ben je vredig van ons heengegaan...

  Francine Milbau
Echtgenote van Louis Van der Wildt

Geboren te Hoevenen op 14 december 1933 en
overleden te Brasschaat op 2 augustus 2020.

Dit melden u met droefheid:

Louis Van der Wildt, haar echtgenoot;

Jef (†) Van der Wildt ‐ Arlette (†) Van der Aa
‐ Nicole Vermeulen,

Frank en Ria Van der Wildt ‐ Roelandt,
haar kinderen;

en haar klein‐ en achterkleinkinderen.

Op maandag 10 augustus 2020 nemen wij
ten gevolge van de huidige maatregelen,

in besloten kring van haar afscheid.

Graag danken wij allen die in deze moeilijke dagen
met ons meeleven en die haar samen met ons

in dankbare herinnering zullen bewaren.

Correspondentieadres : Fam. Francine Milbau
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

m
OVERLIJDENSBERICHT

  Op 3 augustus 2020 overleed
  in ZNA Middelheim te Antwerpen

  

  Frankie Deleersnijder
 Stichter van
  “Bouwwerken Deleersnijder bvba”

  Hij werd geboren te Brasschaat
  op 25 april 1958.

Dit melden u met droefheid:

Sophie Deleersnijder en Steven Geeroms,
zijn dochter en schoonzoon;

André (†) en Suzanne Deleersnijder ‐ Abbeel,
zijn moeder;

Zijn broers en zussen en hun gezinnen,

Zijn partner Christine en haar kinderen.

Omwille van de huidige omstandigheden zal
het afscheid in beperkte kring plaatsvinden 

op woensdag 12 augustus 2020.

Correspondentieadres :
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
mét vermelding van de geadresseerde aub :
t.a.v. Sophie Deleersnijder of t.a.v. zijn partner Christine

demeyeruitvaart.be

m
OVERLIJDENSBERICHT

     Haar kinderen
     Lisette en Eddy,
     Andre en Bernadette,
     Berre en Ria,
     Nick en Kathy,

     melden u, samen met haar
     klein- en achterkleinkinderen,
     het heengaan van hun Moeke

Jeanne Oostvogels
Weduwe van René Van Mechelen

Omringd door onze liefde en zorgen ging ze op 31 juli 2020
zachtjes heen te Ekeren op de leeftijd van 94 jaar.

Op donderdag 6 augustus 2020 namen wij,
genoodzaakt door de huidige maatregelen,

in besloten kring van haar afscheid.

Langs deze weg stellen wij u, de vele vrienden,
buren en kennissen die er aldus niet bij konden zijn,

in kennis van ons Moeke haar overlijden.

Wij danken u allen die haar hebben gekend
en gewaardeerd voor uw blijken van medeleven,

alsook om haar samen met ons te blijven gedenken.

Correspondentieadres : Fam. Jeanne Oostvogels
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

Hotel-restaurant
KLOKKENHOF

Zoekt
Flexwerkers

Voor de keuken

Bredabaan 950 
2930 Brasschaat  

03 663 09 27 
info@klokkenhof.be  
www.klokkenhof.be

Bij interesse stuur uw 
cv per mail of bel ons op 
03/663 09 27

Topligging te huur Brass. 
a oud gemeenteh. 1eV. 
lift, terr. en kl. glvl app. tel. 
03/651 77 68

Te koop Alu ladders. Tel. 
0486/503 194

Te huur: Prins Kavelhof, 2 
slk gelijkvloers, veel speel-
ruimte voor kleinkinderen, 
led-verlichting, gordijnen. 
€890 + ass. kost. 03/652 
02 42 - 0477/983 275

60 jarige man zoekt lieve 
vrouw. 0472/641 207

Te koop gevraagd: Mer-
cedes van voor 1992. 
0485/874 687

Te koop gevraagd: oude 
berkel snijmachine. tel. 
0496/533 827

Te koop: groen stoffen 
salon: 3-zit, 2-zit en 1-zit 
in goede staat. Geen door-
zaksalon. €300. 0493/598 
540 (in Brasschaat)

Te koop: stripreeksen. 
Tel. 0486/503 194

Fiets te koop. 
Tel. 03/651 67 72

Hulp nodig voor bejaar-
den bij u thuis? Gezel-
schap? Verpleegster op 
pensioen biedt je graag 
hulp(dag en nacht), veel 
ervaring. 0479/554 267 - 
03/454 14 62

Geef uw voeten de aandacht 
die ze verdienen !

Nagels knippen en lakken
Eelt verwijderen - Ingegroeide nagels 

Lakdoorns - permanente nagellak

Martha Troost - 0498/300  652
martha.troost@hotmail.com

Dakwerken, vernieuwen, 
herstellen goten, isolatie, 
karwei. 0489/717 125

I k  z o e k  t u i n w e r k . 
0485/646 066 (Mavine) - 
0485/190 556 (Myasnik)

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.

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

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

Schilderw.,  gypr. ,  la-
min., All., sorten bezet-
t e n  s c h i l d e r k l .  G r a -
t is  off .  0467/327 615

Ik zoek werk als chauf-
feur, rijbewijs B-C-D. 40j. 
erv.  0484/777 417
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Houten blinds & Raamdecoratie

Handelslei 102 | 2980 Zoersel
03 501 31 18 | info@woonplus.be

Wij
komengratis aan huisvoor opmetingen advies!

Fitnessapparatuur 
voor thuis en bedrijven

• specialistisch advies
• deskundige installatie
• officieel dealer
•  nieuwe en gebruikte  

fitnessapparatuur

steunt startende handelaars

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

Ik ben Lukas, student, 
15 jaar en zoek een bij-
verdienste als tuinman. Ik 
heb ervaring in het werken 
met een kooimaaier, zit-
maaier, kantensnijder,... 
U kunt mij bereiken op 
lukasleyssens2@gmail.
com of 0478 740 639.

Lieve vrijgezel van 44 zon-
der kids zoekt lieve vrouw 
voor relatie. 0486 065 285

Te huur 2de verd.  Mee-
slaan 11 Brassschaat, 
onm.vrij, 2 slpk, terras, 
garage, 700€
Tel 0470/313 126

Te huur  n ieuwe ser-
viceflat Prins Kavelhof. 
Mooi zicht op binnenplein, 
3de verdieping, gordij-
nen, verlichting, € 750/
maand + zorg € 13/dag. 
info 0478 201 593

Te huur: gerenov. stu-
dio-app. Bdn 294 3v, 
Centr. Bras. Living met 
slaapruimte, apart kkn + 
berg., apart bdk, douche. 
Ver groen zicht dorpsplein, 
vl licht. Rustig pers., gn 
huisdier, gn lift, vrij. €580/
mnd. 0474/409 223

Te koop: Kettingzaag 
Elektr. 1600W zelfsme-
rend. Tel. 0486/503 194
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Alle dagen open van 10 tot 18u   OOK OP ZON- EN FEESTDAGEN OF OP AFSPRAAK
Vlaamse Kaai 35-39 / 2000 Antwerp / www.divani.be / www.camerich.be

FLAGSHIPSTORE EUROPE 

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

NU SOLDEN
OP UW DROOMINTERIEUR

AIRCONDITIONED SHOWROOM



Brasschaatse Film,     Nr. 33,    12-8-2020  17

parkbodeactueel

In mei 2016 openden de huizen van TEJO Brasschaat en TEJO 
Schoten voor het eerst hun deuren. In juni 2019 kwam daar 

een derde huis bĳ , TEJO Kalmthout.

In de TEJO-huizen kunnen jongeren van 
tien tot twintig jaar oud kosteloos en 
anoniem terecht voor psychotherapeutische 
gesprekken. Zowel de onthaalmedewerkers 
als de psychotherapeuten werken op 
vrijwillige basis. In juni 2020 overschreden we 
de kaap van duizend jongeren.    

Hoewel TEJO het liefst overbodig zou zijn, 
zijn we ook blij dat er al meer dan duizend 
jongeren de weg vonden naar onze huizen. 
Duizend jongeren die we terug in hun kracht 
konden zetten. Duizend jongeren die hun 
vragen konden stellen en hun worstelingen 
konden delen. Duizend jongeren die een 
luisterend oor en een helpende hand vonden. 
Dat is niet niks.  

meer info
www.tejo.be

1000e jongere over de 
vloer bĳ  TEJO

Draag je graag jouw steentje bij? Dat kan op 
vele manieren. Momenteel zijn we op zoek 
naar onthaalmedewerker die op zaterdag ons 
team in TEJO Schoten kan komen versterken. 

Ook naar psychotherapeuten zijn we 
steeds op zoek voor onze drie huizen.  
Op de website www.tejo.be vind je onze 
vrijwilligersprofi elen, neem gerust een kijkje. 
Geef je graag fi nanciële steun? Ook daar zijn 
we heel blij mee. Samen dragen we zorg voor 
jongeren. 

renovatie 
kasteelbrug

Het bruggetje, gelegen naast het Kasteel van 
Brasschaat aan de Ruiterweg, krijgt een gron-
dige renovatiebeurt. 

Het wordt volledig afgebroken en terug 
opgebouwd in haar oorspronkelijke staat. 

De werken starten begin augustus en duren 
ongeveer tot einde januari 2021. 

De brug is in deze periode tijdelijk buiten 
gebruik, fi etsers en voetgangers volgen een 
omleiding.

geschiedenis
De brug werd al op plannen uit 1897 vermeld. 
Ze  werd toen samen met het kasteel en het 
park opgebouwd. 

De brug vormde ter hoogte van het kasteel de 
verbinding naar de vroegere brede hofgracht 
over de volledige lengte van de Miksebaan. 

Deze gracht werd gevoed door de Heislag-
sebeek die tussen de tuinen van Bloemenlei 
en Vagevuurvelden loopt. 

Begin jaren tachtig werd de hofgracht gedempt 
voor de aanleg van riolering. 

Over de voormalige gracht werd een fi etspad 
aangelegd.

meer info voor senioren
LDC Antverpia

03 660 58 00
LCD Maria-ter-Heidehove
 03 663 77 07
LDC Vesalius
 03 650 25 72

coronamaatregelen

De maatregelen die werden opgelegd zijn niet 
altijd eenvoudig. Toch zijn ze bedoeld om iedereen 
te beschermen en snel uit deze crisis te komen. 
Senioren die een beroep doen op thuishulp of 
vrienden en familie, kunnen die nog altijd blijven 
inschakelen. Dag & nacht. 

Dus ga je in het midden van de nacht nog langs bij 
een hulpbehoevende? Dan wordt dat ook aanzien 
als een essentiële verplaatsing.

geen avondklok voor hulp aan huis

BUBBEL VAN 5 MONDNEUSMASKER

AVONDKLOK RESTAURANT OF CAFE

GEEN EVENEMENTEN SHOPPEN

SPORTEN KAN

Bovenop je gezinsleden zie je 
tot maximum 5 

andere personen. 

Ga je buitenshuis? Draag dan 
ALTIJD een mondneusmasker 

vanaf 12 jaar.

Tussen 23:30 en 06:00 zijn 
enkel essentiële verplaatsingen 

toegelaten.

Genieten van een hapje of 
drankje doe je met je gezin of 
met maximum 4 personen aan 
één tafel. Restaurants en cafés 

sluiten om 23:00.

Alle evenementen in Brasschaat 
worden geschrapt. 

Winkelen in jouw favoriete 
supermarkt, boetiek, markt,... 

doe je alleen en maximum 
30 min. 

Samen sporten kan tot max. 10 
personen, steeds met dezelfde. 
Voor -12 jaar kan dat tot max. 50 

in georganiseerd verband.

NOG VRAGEN?
www.brasschaat.be/coronavirus

info@brasschaat.be | 03 650 29 30

MAXIMUM 10

Samenscholingen van meer dan 
10 personen zijn verboden in de 

openbare ruimte.

zoektochten
& hinkelpad

Nog tot eind augustus kan je op speurtocht 
doorheen onze gemeente. En maak je kans 
op een prijs! Meer info via de jeugddienst of
brasschaat.be/los-de-mysteries-op

hinkelplezier
Ook  zijn er verschillende hinkelparcoursen. 
De eerste vind je langs de Kerkedreef in 
Maria-ter-Heide. Maar er zijn er nog!  
Hinkel jij ook mee? 

afb raak kiosk

De kiosk achteraan het dienstencentrum 
Maria-ter-Heidehove wordt afgebroken. Eind 
augustus staan die werken gepland. De 
afb raak duurt ongeveer 2 tot 5 dagen. 

De kiosk werd de laatste jaren niet meer 
gebruikt. Omdat de kosten voor het herstel-
len ervan torenhoog zouden oplopen, is nu 
beslist om ze af te breken. We proberen de 
hinder tot een minimum te beperken.

Den Toren 
is open

Tijdens de zomermaanden juli en augustus 
kan je op dinsdag, donderdag, zaterdag of 
zondag een bezoekje brengen aan mini-mu-
seum Den Toren.

De vrijwilligers van vzw toerisme Brasschaat 
verwelkomen je graag tussen 11 en 16 uur.

Waar? 
Lichtvliegwezenlaan (aan het vliegveld).

Beste horeca-uitbater van Brasschaat:

Vergeet niet om je Braspremie aan te vragen. 
Dit kan tot en met 31 augustus via
brasschaat.be

De gemeente geeft  deze premie ter 
ondersteuning van je heropstart in deze 
moeilijke periode.

Braspremie voor horeca
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Op zaterdag 18 juli was het feest ten huize Camelia 
François. De in het Nederlandse Helmond geboren 
Camelia vierde immers haar 101ste verjaardag. Ze 
werd namens het gemeentebestuur door schepen 
Carla Pantens in de bloemetjes gezet. 
De familie van Cornelia stichtte in Helmond de fi rma 
Betterfood. Cornelia’s vader was echter meer actief 
in de horeca. Hĳ  had verschillende restaurants, ca-
fés en hotels. Cornelia liep school tot haar 16de. 
Dan ging ze voor Betterfood werken. Op 18-jarige 
leeftĳ d kwam ze in België terecht, in Kapellen naast 
de Betterfood-fabriek. Ze was meteen actief bĳ  de 
scouts. In 1941 werd ze akela. Het was ook bĳ  de 
scouts dat ze haar toekomstige echtgenoot leerde 
kennen. 
In 1946 huwde ze. Later trok ze met haar echtge-
noot en de twee kinderen naar Congo. Daar werden 
er nog vier kinderen geboren. De oudste dochter 
overleed echter in Congo in een verkeersongeval. 
Het gezin woonde in Congo is wel tien verschillen-
de huizen. 
In 1960 vluchtte het gezin weg uit Congo. Cornelia’s 
echtgenoot die werkzaam was bĳ  de RTT keerde 
kort daarna op vraag van de Congolese overheid 
nog even terug.
In 1961 vestigde het gezin zich dan defi nitief in 
Brasschaat. Hier heeft ze op verschillende adressen 
gewoond. Cornelia’s echtgenoot overleed in 1993, 
op 75-jarige leeftĳ d. Het gezin heeft 14 kleinkinde-
ren.
“Mĳ n moeder is een zeer moderne vrouw”, zegt 
zoon Lode Verbruggen. 
“Ze is bĳ zonder geïnteresseerd in kunst en geschie-
denis. Architectuur boeit haar zeer sterk. Twintig 
jaar geleden trok ze nog met al de kleinkinderen 
naar Italië. Zĳ  gidste hen doorheen Firenze”, gaat 
Lode verder.
Cornelia woont nog steeds zelfstandig. De familie 
zorgt er wel voor dat er altĳ d iemand bĳ  haar is. 
“Ze is geestelĳ k nog zeer goed. Ze volgt alles op 
de voet. Fysiek gaat het een beetje moeilĳ ker”, zo 
voegt zoon Lode er nog aan toe.

Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Bredabaan 153 - 2930 Brasschaat
0496/61.89.78 • www.puursfeer.be

 Moederdag geschenken aan diverse prĳ zen
 Lekkere wĳ ntjes proeven van Wine O’clock

OPEN ATELIER DAGEN
donderdag 13 augustus van 10u-18u

vrĳ dag 14 augustus van 10u-18u

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
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Wij zijn op zoek naar

ERVAREN DAKWERKER / CHEF KANTOOR BELGIË
met zowel praktijk- als management ervaring op het gebied van ambachtelijke 
dakwerken in zink. koper, lood, natuurleien, alsmede platte (bitumen-epdm) en

hellende (lei-pannen) daken.
Uw functie voert u deels uit op het dak en deels in het management van uw eigen 
Belgische afdeling.
• Samen met een collega of geheel zelfstandig stuurt u een ploeg van 5 dakwer-
 kers/vaklieden aan vanuit ons prachtige nieuwe kantoor aan de E19 te Breda,
 op amper 5 minuten van de grens.
• Uitvoering, service, opname hij de klant, marketing en acquisitie op alle fronten,

• Het betreft hier dakwerken van een hoger niveau, zowel op het dak als op kan-
 toor. De combinatie vakman op het dak, correctheid, ervaring en commerciële
 vaardigheden zijn een vereiste.
• We bieden u een gigantische uitdaging, zeer goed salaris, goede secundaire 
 arbeidsvoorwaarden en een voertuig van de zaak.

Pak je kans en bel naar

+31 612 646 899
of stuur een e-mail naar

jurgen@jvkdaken.nl
voor uitgebreide toelichting

en meer informatie.

www.jvkdaken.be

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

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

WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE • GSM: 0476-940 567

Gratis opruimen van in-
boedels bel vrijblijvend 
0478 536 719

Ruitenwasser Geert. Of 
ander jobkes. Bel en ik 
kom snel. 0477 962 551

Gezocht: poetsvrouw 
voor tandartsenpraktijk, 
5u/w (zaterdag). Vast 
contract. Contact: ddca-
re278@gmail.com

Te koop: garage Donkse-
steenweg 4 Brasschaat 
tel. 0475 842 772

Te koop: Jeep Rene-
gade, Longitude 103 kW, 
Wit, 3 j oud met trekhaak 
en winterbanden op velg. 
Rookvrij. Onderhou-
den met abonnement 
Cardoengarage. Tot nu 
51.320 km gereden. Tip 
top in orde. € 14.500. 
Particulier. 0468 344 621

Te koop: VW POLO 
1200 benzine Bjr 2011 
57.000 km, Zwart, airco, 
el. ruiten. Prijs otk. Tel 
0475/267 245

Uit dank voor de beko-
men gunst. Dat het Hei-
lig Hart van Jezus wordt 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd door de hele 
wereld in de eeuwen der 
eeuwen amen. RDC

Brommertjes gezocht. 
heeft u nog een oude 
brommer in de garage 
staan waar u niets meer 
mee doet? Als jonge gast 
zoek ik brommertjes om 
aan te sleutelen en wat 
bij te leren. U mag me 
steeds opbellen. 
0498 189 014

Te koop: Ford Kuga 
8/2017 15.000 km 1.5 
benz 150 pk Vele opties 
trekhaak sync3 navi m 
spraak € 18.250,- 
0484 102 500 

Te koop: stijgermateriaal 
Travhydro. 
tel. 0486/503 194

Ervaren Duitse studente 
geeft bijles duits-engels/
engels-duits A1-C2 Prijs 
te bespreken: hangt vn 
situatie af. 0485 782 813

App. te huur, Heislag-
sebaan 86 1V zonder ga-
rage, 2slpk, gr. terr., liv., 
open kkn. € 650 incl. gem. 
kost. 0495/210 858
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0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

www.candlelightbar.be
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…

AZ Klina heeft half juli de fast 
track in gebruik genomen. Het 
gaat om een gloednieuwe uit-
breiding van de dienst Spoedge-
vallen met drie behandelruimtes 
en een wachtzaal. De fast track 
is er voor patiënten met kleine 
letsels, voor wie de wachttijden 
dalen van gemiddeld drie uur tot 
minder dan een uur.
“Deze uitbreiding was nodig, 
want met onze spoedgevallen-
dienst botsten we op onze limie-
ten”, zegt hoofdverpleegkundige 
Marco De Ceuster. “Gemiddeld 
zien we dagelijks 109 patiënten, 
waarbij de dringendste gevallen 
voorrang krijgen. Mensen met 
kleine letsels - denk aan de klas-

sieke huis-, tuin- en keukenongevallen, verstuikingen en kleine oog- en NKO-problemen - moeten 
daardoor gemiddeld drie uur wachten alvorens ze geholpen worden, hoewel de behandeling vaak 

track worden zij binnen het uur geholpen. Zo creëren we rust op de hele spoedgevallendienst en 
neemt de drukte in wachtzalen af, wat in coronatijden erg belangrijk is. Op deze manier is het veel 
aangenamer voor patiënten en ook voor artsen en medewerkers, die meer tijd krijgen om mensen 
nog beter te informeren. We vermijden ook onbegrip bij patiënten, die soms niet snappen waarom 
iemand anders voorrang krijgt.”
De fast track telt drie behandelruimtes – de spoedgevallendienst van AZ Klina heeft er nu in totaal 
negentien. Tot 25 procent van de patiënten kan via de fast track worden behandeld. Extra voordeel: 
ook voor dringende gevallen komt er op deze manier meer ruimte vrij. “Met deze uitbreiding willen 

-
pen”, zegt Christine Cuyt, hoofdarts van AZ Klina.

kempvis.

AZ KLINA MAAKT WACHTTIJDEN OP 
SPOED KORTER MET FAST TRACK

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

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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

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

Te koop domme kracht 
20T, 5T, 2T. Tel. 0486/503 
194

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

Air-Concept
zoekt

WERKNEMER
met rijbewijs BE

WERKNEMER/
HULP 

bij zandstralen of kennis 
van houtbewerking

dagen o.v.t.k.
0475/467 060
0495/224 225

Te huur: Moderne va-
kantiewoning Rojales 
Spanje max 8 pers, 4 slpk, 
3badk.douces, zwembad, 
whirlpool, solarium, open 
keuken, wasmach en 
droogkast, TV. 0473 710 
515 - marc@avps.be

Poolse mannen doen 
renovatiewerken, schil-
deren. binnen & buiten, 
badk., parket, ramen, ter-
ras, bepleisteren.
0484/100 359



Brasschaatse Film,     Nr. 33,    12-8-2020  21

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 
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“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

NIEUWE 
WEBSITE

Beste klanten van Ha-Ra
Bij deze willen wij jullie hartelijk bedanken voor het vertrouwen in onze producten. 
Op 30 september 2020

15 augustus 2020

Het origineel

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

tuinaannemer

Scheren van hagen

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

Ook Coda hospice huist nu mee in de nieuwe gebouwen van Coda Palliatieve zorgen in Wuust-
wezel, een intense samenwerking tussen vzw AZ Klina en vzw Coda. Dit pilootproject is een in-
novatieve en geïntegreerde zorgvorm waar palliatieve zorgbehoevenden en hun naasten intensief 
begeleid worden: thuiszorg, dagcentrum, hospice en rouwzorg voor nabestaanden.  
 Het Coda hospice is een verblijf voor 8 gasten (8 erkende palliatieve bedden van 
AZ Klina) met een ongeneeslijke ziekte en met een beperkte levensverwachting. Het is een omge-
ving die voldoet aan de hoogste ziekenhuisnormen, gecombineerd met maximale aandacht voor 
een huiselijke sfeer en intimiteit. De nieuwe kamers zijn groot, licht, kleurrijk en hebben allemaal 
zicht op de tuin. Elke kamer heeft een overdekt buitenterras waar elke gast met zijn naasten kan 
genieten van de buitenlucht in een weidse groene omgeving. Ook de keuken is ultramodern én 
tegelijkertijd huiselijk om de gasten te bieden wat ze wensen, op elk moment van de dag. Coda 
Hospice heeft grote leefruimtes en biedt zo een totaalervaring waar alles draait om comfort, rust 
en harmonie. Het hele ontwerp stimuleert gasten en hun bezoek om elkaar te ontmoeten. 
Ludo Van Kets, voorzitter Raad van bestuur AZ Klina: 
“vzw AZ Klina en vzw Coda zijn bijzonder trots op dit geïntegreerd zorgmodel. Onze palliatieve 
patiëntenzorg gaat naadloos over van thuiszorg, dagcentrum naar opname en eventuele nazorg 
voor nabestaanden. Deze zorg wordt volledig gecoördineerd en vindt plaats onder één dak, een 
unieke en innovatieve vorm van zorgcontinuïteit.” 
Christine Gonnissen, voorzitter Raad van bestuur Coda:
“Coda wil als palliatief zorgverlener voluit kiezen voor “intens leven”. Nergens en nooit wordt er 
zo voluit geleefd als in een palliatieve context. We willen zoveel mogelijk leven toevoegen. Deze 
prachtige omgeving en dit huiselijke, warme én professionele huis kan hier alleen maar meer toe 
bijdragen. Goede architectuur draagt bij aan goede zorgverlening.”
Dit nieuwe “bijna-thuis-huis” in een groene omgeving heeft alvast alle troeven om intens leven 
voor haar bewoners en hun naasten te realiseren.

M

GLOEDNIEUW “BIJNA-THUIS-HUIS” VOOR CODA

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Te koop  scootmobiel 
Calypso, 500 euro. Tel. 
0495/321 939

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

Te huur: Spanje, Vila-
fortuny (Cambrils), voll. 
vern.app., 6 p. 3 slk. 2bdk. 
gr. liv. met tv, wifi, bal-
kon en privétuin, 50m v 
strand, vrij: aug. 2020: € 
980/15 dg. vrij: sept. 2020: 
€ 890/m. T.: 03 651 63 57 
Gsm 0474 409 435

Tuinwerken, schilderen en 
loodgieter. 0497/231 373

Te huur: 2 mod. studios 
a. Palfijnz. €630, vrij. 
0495/214 041

Man van 70 zoekt lieve 
dame om samen van het 
leven te genieten, groet-
jes. 0491/316 439

Weduwe zoekt vriend. 
Wandelen, fietsen, enz. 
03/633 09 84

Vellen van gevaarlijke 
bomen, gratis offerte. 
0487/715 534
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Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 309.000 € 435.000

€ 295.000 € 515.000 € 310.000

€ 500/mnd

TE KOOP:
Schoten, Liebiglaan 110

TE KOOP:
Ekeren, Marcel De Backerstr. 20

TE KOOP:
Brasschaat, Kapelsestnwg 122

TE KOOP:
Brasschaat, Bevrijdingslei 4

TE KOOP:
Ekeren, Veltwycklaan 170

TE HUUR:
Antwerpen, Sperwerlaan 2

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

EW 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:336 kWh/m²

OB 3 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:529 kWh/m²

App 1 slpk

EW 2 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:511 kWh/m²

landhuis 3 slpk dubbele gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg

HOB 4 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvv,Gvkr,Wg,EPC:475 kWh/m²

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

 WOONKREDIET

Denkt u aan bouwen, kopen of 
verbouwen?

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

 U hebt 1 aanspreekpunt voor al uw vragen en advies.

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

Advies nodig over uw woonkrediet  
of hulp bij uw dossier?

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

Meer info over de voorwaarden op www.dvv.be

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

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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
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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

www.goetstouwers.be +32 3 225 50 00  info@goetstouwers.be

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTENKAPELLEN

BRASSCHAAT     

BRASSCHAAT

Gaspeldoornln 22-24/1ste
Zéér gunstig en rustig gelegen ap-
partement op de 1ste verdieping 
van een kleinschaliggoed onder-
houden appartementsgebouw. 
Aangename ligging op kleine af-
stand van het Centrum, Winkels 

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

€ 239.000

Hofstraat 67
Verzorgde, goed onderhouden en 
gerenoveerde gezinswoning met 
3 slaapkamers en tuin. Gunstig 
gelegen in Centrum op wandelaf-
stand van Bredabaan, in directe 

openbaar vervoer. Voorzien van 
alle hedendaags comfort.
EPC: 326 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv

€ 329.000

Leo van Hullebuschstraat 
213/215
Gezellige en karaktervolle gezins-
woning met 3 slaapkamers, ruime 
binnenkoer of tuin en groot ma-

aanwezig met behoud van het 

voor ‘kleine zelfstandige’.
EPC: 571 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv

€ 369.000

Ertbrandstraat 159
Instapklaar duplex appartement 

openbaar vervoer. Vlotte verbin-
ding naar de autostrade en haven 
van Antwerpen. Dit eigendom 
beschikt oa over 3 slaapkamers 
(waarvan 1 ingericht als bureel), 
zuidwest georiënteerd terras van 
31 m² en grote garagebox.
EPC: 168 kWh/m² - Vg

€ 289.000

Weegbree 11
Zéér gunstig gelegen ruime HOB 
met 3 slks, inpandige garage en 

Brasschaat.Ideale woonomgeving 
voor gezin met kinderen. Zonnepa-
nelen aanwezig!
EPC: 320 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv

€ 375.000

Louislei (hoek Lage Kaart)
Prachtig perceel villagrond met 
een oppervlakte van 1.460 m² ge-
legen op de hoek van de Louislei 
en Lage Kaart. Uitstekend gelegen 

winkels, scholen, openbaar ver-
voer en invalswegen. Hoekperceel 
van 50 meter op 28 meter. Geen 
bouwverplichting.
EPC: kWh/m²

€ 480.000

• Vloeren
• Pleisterwerken 
• Elektriciteit 

Vraag ons gratis en vrijblijvend prijsofferte voor de 
renovatie van uw dromen.

0484  838  625

• Ramen en deuren
• Gyproc werken
• En veel meer

Algemene renovatiewerken  van A tot Z

Emil Renovatie Bvba 
Info@emilrenovatie.be

Ben jij ook helemaal  ondersteboven

van een job in de bouw?

Wij zijn nog op zoek naar:

Diender - Kraanman

ben@be-b.be

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
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Dan toch geen Bloemencorso dit jaar; organisatie 
praktisch onhaalbaar

Loenhout, 10 juli 2020 - Was de organisatie van de Bloemencorso 
Loenhout drie weken geleden nog euforisch over het feit dat de 
bloemencorso door kon gaan in een weliswaar afgeslankte vorm, zo 
teleurgesteld zijn de organisatie en haar duizenden vrijwilligers van-
daag. Reden? De bekendmaking dat de 69ste editie van zondag 13 
september verplaatst wordt naar zondag 12 september 2021.
In Loenhout zijn ze wel wat stress gewend, zeker de laatste weken van 
augustus en begin september als met man en macht gewerkt wordt aan 
de bouw van de 32 praalwagens welke deelnemen aan de jaarlijkse 
bloemenparade. Een hoogdag voor de vele duizenden vrijwilligers 
én het publiek uit de Noorderkempen dat in grote getallen de creaties 
en bloemen van de praalwagens komen bewonderen. Maar dit jaar 
zal een ongekend jaar worden voor Loenhout; waren al eerder grote 
evenementen als De Heilige Quirinusprocessie en Beachweekend 
afgelast door Corona, nu wordt ook de grootste bloemencorso van 
België geannuleerd.
Code oranje
“Het coronavirus heeft ons land nog steeds in de greep;”, zegt voorzitter 
Herman Verschraegen. “Vooral de impact op de evenementensector is 
gigantisch. Drie weken geleden zag het er allemaal nog rooskleurig uit. 
De Nationale Veiligheid versoepelde wekelijks de coronamaatregelen 
en het aantal besmettingen daalde dag na dag. Positieve ontwikkelin-
gen die ons toen hebben doen beslissen om de bloemencorso door te 
laten gaan in een afgeslankte versie, een Bloemencorso “light”. Maar 
deze week hebben we dan toch onze beslissing moeten terugdraaien 
en is in overleg met alle betrokken partijen beslist om de corso dit 
jaar niet te laten uitrijden. Reden van dit besluit? Het door de over-
heid ontwikkelde en gelanceerde COVID Event Risk Model (CERM).”
CERM is een tool waarmee er getest wordt of een evenement COVID-
veilig genoeg is. De tool werd in samenwerking met wetenschappelijke 
experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische 
Event Federaties ontwikkeld. Sinds 1 juli kunnen private en publieke 
organisatoren hun events gratis online testen op mogelijke COVID-
19-veiligheidsrisico’s via het invullen van een vragenlijst met 20 pa-
rameters. “Onmiddellijk na de lancering van de CERM-tool heeft ons 
veiligheidsteam de vragenlijst ingevuld. Maar ondanks het feit dat wij 
een open lucht evenement zijn, kleurde het advies oranje (bijschaven 
van de Covid-maatregelen) of in bepaalde gevallen zelfs rood (on-

onveilig).”, legt Herman uit.
Financieel en organisatorisch onhaalbaar
“Onze grootste bottleneck zit in de parameter “crowdmanagement”, 
voegt veiligheidsadviseur Jef Bogaerts toe. “Voor een evenement van 
ons omvang met meer 15.000 bezoekers is het niet evident om de 
bezoekersstromen in goede banen te leiden. Looplijnen, signalisatie, 
wachtrijen, real-time inzicht in het aantal bezoekers, …. slechts enkele 
aspecten die absoluut niet realiseerbaar zijn voor ons. Daarnaast moet 
van elke bezoeker contactgegevens zoals GSM-nummer geweten zijn 
plus moeten bezoekers verplicht zitten en WC’s continue gereinigd 
worden. Financieel en organisatorisch onhaalbaar zonder extra vrijwil-
ligers om te registreren, sensibiliseren en desinfecteren.”
Dit had eerder moeten gebeuren
“Het is goed dat de CERM-tool ontwikkeld is, maar wat ons betreft had 
deze tool veel eerder gelanceerd moeten worden.”, zegt corsowoord-
voerder Dennis van der Meer. “Dat had ons een hoop overleg, inschat-
ten van de mogelijke risico’s en alternatieve draaiboeken bespaart. 
Onze duizenden vrijwilligers hebben maanden gehoopt op het mogen 
uitrijden van de bloemenparade en waren dan ook super verheugd 
dat er een bloemencorso “light” ging komen. Eindelijk positief nieuws 
en weer iets om naar uit te kijken en mee bezig te zijn deze zomer. Al 
die dromen en plannen kunnen nu opgeborgen worden. Voor een bui-
tenstaander klink dat onlogisch, maar voor een corsobouwer is dit een 
nachtmerrie. Hoe belangrijk ieders gezondheid ook is.” Maar er is ook 

-
wers zich deze zomer focussen op de achterstallige onderhoudswerken 

voor de organisatie en deelnemende buurtschappen. Want volgens de 
organisatie is het last-minute moeten annuleren van het evenement 
een grotere ramp dan het verplaatsen naar volgend jaar.
De ontwerpen 2020 en reeds gestarte voorbereidingen gaan zeker niet 
verloren. Bij de meeste buurtschappen worden de plannen een jaartje 
uitgesteld om er in 2021 met 200% goesting terug aan te beginnen. De 
organisatie rekent dan weer op de duizenden vrijwilligers, buurtschap-
pen, bouwgroepen, gemeente, sponsoren, partners en alle bezoekers 
om er een schitterend corsofeest van te maken! Nieuwe afspraak op 
zondag 12 september 2021.

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

Bredabaan 597: Mooi woonhuis.  Glvl: hal, living met OH, inger. keuken, wc,. 
Tuin, terras.  Grote garage.  1°v. : slpkr.  1,5° v : badk. : inloopdouche, bad, dubb. 
lavabo, WC,  2° slpkr.  2° v/zolder : 3° reuze slpkr.  Nieuwe ramen, dubbel glas.  
3 veluxramen op 2° v.  Kelder met aansl. vr. wasm./droogk.  CV op gas.  EPC 
232 Vg.Wg.Gvv.Dv.

Bredabaan 1035: Rijhuis met 2 wooneenheden en 3 garages.  Glvl: hal, woonk., 
keuken, wc, badk.: ligbad, lavabo, wc, aansl. v. wasm., 2 slpkrs.  1° verd.: 2 slp-
krs, keuken, wc, badk.: douche, lavabo.  Zolder.  Veranda.  Koer.  Kelder. Verw: 
gaskachels.  Magazijn ± 3 x 9m. 3 garages. EPC 399/283 Vg.Wg.Gmo.Gvkr.Gvv. 

Ik zoek werk: Klusjes, 
tuin, terras, schilderen,...  
0471/822 431

Te koop: Portaallift 250kg. 
Tel. 0486/ 503 194

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

Dame zoekt poetswerk, 
ook strijken. Niet rookster, 
werkt heel netjes. veel 
ervaring, spreekt Engels 
en Frans. Enkel serieu-
ze aanbiedingen aub. 
0488/835 996

Te koop propere golfbal-
len, €50 voor 100. Tel. 
03/658 10 88

Te koop  bouwgron-
den 1423m² en 1397m² 
naast elkaar l iggend. 
Hoogboom-Kapel len. 
0476/973 667

Te koop / te huur Spanje 
Oropesa Del Mar appar-
tement, living, 2 slaapk, 
2 badk. berg., lift, gar. 
zemb., terr.  Tel. 0473/730 
224

Vrouw zoekt werk, poet-
sen en strijken. 
0486/710 541

Te huur: Vakantie Zuid-
Frankrijk app. zeer gd 
gelegen. 0477 456 770

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

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

Ik zoek werk, gypr. , 
schiild., lamin., bezet.w., 
tu inw.  m.  e rv  €13 /u 
0492/148 886
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Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout  I  t +32 3 666 81 14  I  info@tilborghshout.be  I  www.tilborghshout.be
Open op maandag t.e.m. donderdag: 08u-12u en 13u-18u  -  Vrijdag: 08u-12u en 13u-16u  -  Zaterdag: 09u-12u

EEN BEZOEK AAN ONZE SHOWROOM ENKEL OP AFSPRAAK 

Algemene houthandel  I  Binnendeuren  I  Parket & laminaat 
Maatkasten in bouwpakket  I  Terras- en gevelbekleding

Ontdek onze nieuwe showroom
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Bel 03 385 83 95 of mail info@aaamichaels.be ons voor een vrijblijvend bezoek.

Neem een kijkje op onze website www.aaamichaels.be voor alle actuele informatie en realisaties.

Als zonwering “echt mooi” moet zijn!!!

ZONWERING - TERRASOVERKAPPINGEN - SCREENS

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

ONTHAAL BALIEMEDEWERKER/
COMMERCIEEL BEDIENDE

(M/V) 
Ervaring in de sector en/of technische kennis noodzakelijk

Degelijke computerkennis 

Interesse?
Mail uw kandidatuur naar stephan@tilborghshout.be

of  tel. contact  0474/96.01.09

TILBORGHS Hout en Interieur bv
Onderzeel 7 - 2920 Kalmthout

Ik ben een student en 
wil graag een centje ver-

sen. Prijs € 10. Als u wilt 
mag u altijd een bericht 
sturen op het nummer: 
0493 045 739

Ik zoek werk, tuinman 
2xper maand op dond. 
halve dag. 0498/035 629

Wesley Reestman

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

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

BEZOEK ONZE
WEBSITE

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”
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Zoek je verf 
die écht bij 
je past? 

colora wommelgem
Autolei 360, Wommelgem, T 03 353 27 00, colora.antwerpen@colora.be
open: ma-vr: 9u-18u, za: 9u-17u
Vlakbij Shopping Wijnegem - Goed bereikbaar

colora kapellen
Hoogboomsteenweg 108, Kapellen, T. 03 664 64 08, colora.kapellen@colora.be
open: ma-vr: 9u-18u, za: 9u-17u
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AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

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

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

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

Te koop: kleine 2de H. 
aanhangwagen 1m20L op 
1m br. gesloten met dek-
sel, waterdicht, banden, 
lichten in orde + reserve-
wiel. €135. 0486/245 784

Ik zoek werk, poetsen en 
strijken. NL-talig met veel 
erv. 0486/159 452

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

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

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

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

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 33,    12-8-2020  29

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

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN: 
MA - WO    9U TOT 18U
DI - DO  OP AFSPRAAK
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 16U ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale

VTBKULTUUR BRASSCHAAT WANDELZOEKTOCHT/FIETSZOEKTOCHT
t.e.m. 30 september 2020. 2020 is voor ons een heel speciaal jaar; onze afdeling viert zijn 50ste  
verjaardag. We planden voor elke maand een mooie en interessante activiteit, maar vanaf maart 
gooide het corona virus roet in het eten, met een lange rij afgelastingen als gevolg. Gelukkig 

We hopen dus dat onze zoektochten een aangename verstrooiing kunnen zijn in deze tijd van 
beperkingen en afgelastingen. In dit jubileumjaar hebben we ons geëngageerd om een deel 
van de opbrengst van elk van onze activiteiten aan een Brasschaats goed doel te schenken, 
en wij kozen voor Casa Callenta, een vereniging die ontspannende en informatieve activiteiten 
organiseert voor mensen met kanker. Wandelen doen we dit jaar in de wijken Centrum en 
Vriesdonk van Brasschaat. De route start aan de Dienst Toerisme in het Oud Gemeentehuis en 
is zo’n 9 km lang. Er zijn 19 vragen om op te lossen en twee reeksen van telkens 10 foto’s om te 
rangschikken in de volgorde van tegenkomen tijdens de wandelzoektocht. Alle antwoorden op 

onze vragen vind je onderweg; je vult ze in op het antwoordformulier. Er zitten geen strikvragen 
in de wandelzoektocht maar omwille van de foto’s is opletten wel steeds de boodschap. De 

groene en rustige route, die we “Acht van Brasschaat” hebben genoemd naar analogie met de 
vroegere jaarlijkse koers en omdat de route ook echt een acht beschrijft. De route is zo’n 34 

40 gewone vragen en 10 fotovragen. De tien best gerangschikte deelnemers ontvangen een 
mooie prijs! Kostprijs per brochure: € 8 voor leden en niet leden. Deelnemingsbrochures zijn 

38, Brasschaat, telefoon: 03 651 96 96 - Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat, gsm: 
0476 45 20 43 - of via onze website: http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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BURGERLIJKE 
STAND

Charlie deckers, 10 juli 2020, Schoten

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):
15-16/08 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

15-16/08 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   10
DINSDAG   11
WOENSDAG   12
DONDERDAG    13
VRIJDAG     14
ZATERDAG     15

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil augustus

MAANDAG    17
DINSDAG     18
WOENSDAG  19
DONDERDAG   20
VRIJDAG      21
ZATERDAG   22

Ophaling huisvuil augustus

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

OLV HEMELVAART - RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN

Chemokar komt 
in je buurt

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

Te koop: gereedschap - 
machines voor hout - me-
taal - bouw. Tel. 0486/503 
194

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

Oppas gezocht vanaf 
september voor 2 kinde-
ren. Afhalen van school, 
huiswerkbegele id ing, 
avondmaal koken. Enke-
le dagen/ week 3-3,5 hr/ 
dag. Beschikkend over 
eigen vervoer. Regio Bras-
schaat. 
Contact: 0479/409 219

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. 
Duren t i j d le i  15  MtH

Te koop mooie staca-
ravan te Breebos Rijke-
vorsel met omheining, 
recent geplaatst. Info tel. 
0499/205 434

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

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

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

Te huur ondergrondse 
autostaanplaats. Gsm 
0473/992 301

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

Ik zoek werk als poets-
vrouw ook zaterdag en 
zondag. 0486 430 828

 Schilder-behanger voor 
uw gevels, plafonds, mu-
ren en deuren enz.. Maak 
gebruik van Sikkens en 
Sigma. In het bezit van 
een Altrex stelling +/- 9m 
gsm: 0479 28 49 79 email: 
danny.weyckmans@tele-
net.be btw: 
BE 0889 211 965

Twijfel zeker niet om ons 
te contacteren. Indien u uw 
wagen wenst te verkopen. 
• Snelle en correcte afhan-
deling • Ook met schade of 
Zonder keuring • Contante 
betaling • Steed bereik-
baar (7d7 en 24h/24h) 
Te l .  0 4 7 6 / 3 4 5  8 0 0

Ik koop postzegels en 
oude postkaarten (±100 
jaar oud) GSM 0485 665 
076.
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BEN JIJ  
KLAAR VOOR  

12 september ?

www.immonoord.be - brasschaat@immonoord.be - 03 666 85 50
Onze kantoren: Brasschaat - Brecht - Hoogstraten - Turnhout - Beerse

Op zaterdag 12 september organiseren we opnieuw de  
 RA OPEN HUIZEN DAG. Zet ook jouw woning die dag in de 

kijker en ontvang meerdere potentiële kopers op 1 dag!
 

Contacteer nu alvast het ERA Immo Noord kantoor in jouw buurt 
voor meer info én voor een gratis schatting van jouw eigendom.

ERA OPEN HUIZEN DAG
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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

®

MAMA, 
OMDAT JE DE 

LIEFSTE BENT
Moederdag 15 augustus

MOEDERDAG 
BOEKET

€2499
1109274

*

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook opritten 
en terrassen met warm  
water hoge drukreiniger

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

EPC/Elektr.  keuring 
energie-epc@telenet.be 
of 0475/606 404

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


