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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

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

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

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Belee f optimaal bee ld en geluid

Audio Video

Art & Design

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

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

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

Zonneglasactie

-50%
op zonneglazen

met correctie

Dokter Roosensplein 19   -   2930 Brasschaat   -   Tel 03 651 84 45

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

03 633 12 34

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

Uw
stoffenwinkel !

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

VAKANTIE

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!
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Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering

MINIMALE AANKOOP € 500
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612

marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten

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

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

 Katy Vercammen
 

                    
katy@secretary-academy.be      0490 64 50 12  

Wij helpen bedrijven met de geknipte 
freelancer en zijn sterk in werving en selectie van 
administratieve . Een duurzame matching 
op lange termijn, 1 aanspreekpunt met een stipte opvolging en oprecht in 
ondernemen. Gratis advies op maat. www.secretary-academy.be

Wat voor administratie 
zorgt ervoor dat jij je niet 100% kan focussen 

op jouw kernactiviteit?

MY VIP TRANSPORT
uw luchthaven-vervoer van brasschaat

info@my-vip-transport.be
0485 831 764

Zaventem € 65
Charleroi € 125
Eindhoven € 115

ANDERE
TRAJECTEN

OP AANVRAAG

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

Brasschaat Open Golf & Country Club

Miksebaan 248, 2930 brasschaat • tel. 03.653.10.84  
 E-mail info@brasschaatgolf.be • www.Brasschaatgolf.be 

START TO GOLF?
Zowat de veiligste (en leukste) sport 

om in corona-tijden te beoefenen!
lessenpakket voor beginners: in uw eentje, met uw familie of vriendenbubbel!

U kiest zelf wanneer u de lessen volgt en tussendoor kan u komen oefenen 
op onze driving-range die 7 op 7 geopend is.

U kan zich op onze club inschrijven voor dit aantrekkelijke starterspakket en 
ook meteen uw eerste les boeken (alle dagen open van 08.00u tot 20.00u)

Vijf lessen van onze pro’s (golfballen op de driving-range 
inbegrepen) én 1 eigen gloednieuwe club (ijzeren 7 of 8) 

voor 175 euro/pp
(Eén les duurt 25 minuten. Indien u met twee komt, duurt de les 50 minuten,…)

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

gommen, logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Ik zoek werk, poetsen, 
massage. 0465/121 326

Man zoekt dringend tuin-
werk, veel ervaring, NL-ta-
lig. 0485/423 683

Jongedame zkt werk als 
poetsvrouw (ook tijdelijk) 
NL-talig m. erv. 0485/423 
683

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

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

Alle kleine graafwerken. 
Grepels voor nutsvoorzie-
ning. Uit doen struiken, 
rioolaansluiting, enz. Gsm: 
0474/204 607

Dank Heilige Clara het 
werkt echt. Mijn wensen 
zijn vervult. D.M. 
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Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.beVELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

ACKBABACK

SCHOOLSCSCHOOL
TOTTO

Soon...

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

Wasmachine
ZX8473WF

• 14 programma’s
• Onbalans-correctiesysteem
• Sensorgeregelde waterdosering
• Anti-schuim spoelsysteem

ADVIESPRĲ S
€ 449,99

€ 399,99

A+++

8 kg

1400t/m

5 J
AAR 

ga
ra

nt
ie

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: 
- Gazpacho van gele paprika en Cantaloupe meloen. (€ 
4,50/0,5l of €9/1l)
- Wortel-tomaatsoep met harissa. (€3,5/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Salade met gerookte zalm, krieltjes, radijsjes, 
 venkel en komkommer. (€13,50)
- Knapperige Thaïse quinoasalade met gegrilde paprika,
 avocado, komkommer, wortel, rode kool, pindadressing 
 en pindanootjes. (€12,50)
Warme Gerechten:
- Marrokaans stoofpotje met kippengehaktspiesje 
 en tabouleh. (€13)
- Roodbaars met groene currysaus, rijst, broccoli, sugar 
 snaps en groene aspergepunten. (€15)
- Pasta alla Norma, tomatensaus met gebakken aubergine 
 en ricotta salata. (€11)
- Gekarameliseerde kip met krieltjes uit de oven, rode kool 
 en geglaceerde worteltjes. (€14)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 18 augustus t.e.m. Zaterdag 22 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.

IN HET DAKHUUS – Cursussen voor 
het najaar – neem zeker een kijkje !

Onze jaarfolder is uit en te bekijken op onze website. Liever een papie-
ren exemplaar ? Vraag gerust aan op info@dakhuus.org. Het uitge-
breide programma biedt voor elk wat wils: talen, creativiteit, wellness, 
informatica en persoonlijke vorming. Op 5 september (13.30-16.30u) 
tijdens onze Infodag helpen de Taal- en PC-lesgevers je graag bij 
je keuze. Graag meer info? Neem een kijkje op www.dakhuus.org, 
bel naar 03/633 1 696 (ma en do 13.30-16.30u, woe 17-18.30u)

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

Is het wel
het moment?
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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 

Om te kopen, te verbouwen, te beleggen?
Om íets met mijn geld te doen?
Wat je vragen ook zijn, bij Argenta nemen we
graag de tijd om je écht te helpen.
Want ook vandaag zijn we er voor jou
met duidelijke antwoorden en een 
helder plan voor je plannen.

Zo simpel kan het zijn.
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w

DAMES en HERENKAPPER
Bredabaan 352 • 0467 04 66 46

HAARSTUDIO

NIEUWE MEDEWERKER  m/v

PERSONEELSADVERTENTIE

voor onze
nieuwe zaak 
in Brasschaat

BeautyLounge

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Wisten jullie dat het Kamp van Brasschaat al 200 jaar be-
staat? Het was de bedoeling deze heuglĳke gebeurtenis 
uitgebreid te vieren op 25 april, maar door de corona-
maatregelen viel dit uiteraard in het water. Het is intus-
sen nog altĳd niet duidelĳk wanneer deze viering wel 
kan plaats vinden.
Op 25 april 1820 riep de Hollandse koning Willem I de 
“Brescaetsche Heide” uit tot militair oefengebied. Tien 
jaar later kwam het kamp door de Belgische onafhan-
kelĳkheid in Belgische handen. Acht jaar later hield de 
Belgische artillerie haar eerste oefeningen tĳdens de zo-
mermaanden.
Later begon de uitbreiding van het kamp met de toevoe-
ging van de twee Schietvelden, eerst het Klein en daarna 
het Groot. 
Intussen, we zĳn dan al begin 20ste eeuw, kwam er in 
Brasschaat een fort. Door de uitbraak van Wereldoorlog 
I geraakte dit echter niet af. De zware artillerie verhuisde 
na de oorlog naar Elsenborn. In Brasschaat kwam dan een 
cavalerie- en een dressuurschool. Het kamp stond vlug 
vol met paardenstallen, maneges en kazerneblokken. 
Toen volgde een periode van vele onduidelĳkheden. Na 
de Koude Oorlog werd het kamp bĳna volledig afgeslo-
ten met hekken. Toch is het Kamp van Brasschaat nu een 
van de belangrĳkste kazernes van Defensie geworden. 
Vroeger was deze kazerne trouwens ook bĳzonder be-
langrĳk voor het verenigingsleven en de horeca. Er was 
een tĳd dat er tientallen herbergen waren. Een overblĳf-
sel uit die tĳd is de voormalige Zaal De Kring, vandaag 
De Polygoon. De militairen kwamen er vroeger in grote 
getale naar de film kĳken. Intussen is dit zaaltje helemaal 
gerenoveerd en kan het uitgroeien tot een nieuwe ont-
moetingsplek voor Maria-ter-Heide, een nieuwe Roma 
zeg maar. De militairen hebben door hun twee eeuwen 
lange geschiedenis Brasschaat alvast op de kaart gezet. 
Hopelĳk kan de viering in de nabĳe toekomst alsnog 
plaats vinden. Een geschiedenis van twee eeuwen vraagt 
om een viering met een herdenking van alle leuke en 
minder leuke momenten die dit kamp heeft beleefd. Er 
kunnen tal van anekdotes worden opgerakeld.

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

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

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

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

Te koop: stripreeksen. 
Tel. 0486/503 194

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)

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Garagebox te huur, Hof-
straat 57 Brasschaat €80. 
0476/618 103

Diar zoekt werk, tuin-
werk, magazijn, operator, 

530

Te koop: 2de h. aanhang-
wagen, 1m80 L op 1m05 
Br, banden/lichten in orde 
+ reservew. Laadverm. 
500kg €185. 0486/245 784

Tuinwerk, schilderen en 
bezetten. 0487/566 652

Tuinwerk, schilderen. 
0485/545 594

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

Te huur: Garage Van He-
melrijcklei 78 v.a. 1/9 €85/
mnd 0489/919 014

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

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

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

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

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

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

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

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

Tuinwerken, schilderen en 
loodgieter. 0497/231 373

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

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

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

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

Gezocht: poetsvrouw 
voor tandartsenpraktijk, 
5u/w (zaterdag). Vast 
contract. Contact: 
ddcare278@gmail.com
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Experience
the magic of 
exotic taste

Suggesties

S1. Kung phad priew wan                     € 17,00
Scampi met groenten en zoetzure saus

S2. Kai  phad priew wan                    € 16,00
Kip  met groenten en zoetzure saus

S3. Kung phad med mamuang                    € 17,00
Scampi met groenten en cashew noten

S4. Kai phad med mamuang                    € 16,00
Kip  met groenten en cashew noten

S5. Kung phad khing                      € 17,00
Scampi met groenten en verse gember

S6. Kai phad khing                         € 16,00
Kip met groenten en verse gember

S7. Phad kaphrao                     € 17,00
(Kung /Nuea/Pla muak)
Scampi, Rundvlees of Inktvis met verse chili 
en basilicum

S8. Pla raad prik                    € 17,00
Gepaneerde kabeljauw met basilicum
 en verse chili 

S9. Massaman kai                     € 16,00 
Kip in massaman curry, groenten, pinda 
en aardapelen

S10. Panaeng  nuea                        € 17,00
Rund in panaeng curry, groenten, basilicum 
limoenbladeren en chili

Voorgerecht

1. Popia thod   € 9,00
Loempia’s, kip, groenten, glasnoedel met 
zoet zure saus

2. Saam liam                        € 9,00
Gouden driehoek, kippen gehakt, 
waterkastanje, rijstdeeg

3. Kai saté     € 9,00
Kipsaté met pindasaus

4. Khanom jiib    € 9,00
Gestoomde dumplings met scampi  

5. Khong waang ruammit 8 st.  € 12,00
Assortiment hapjes

S1 1.  Kung thod   € 10,50 
Scampi tempura met zoet zure saus

S16. Popia phak     € 9,00
Loempia met groenten

Soep
6. Tom yam kung                              € 12,50
Pikante garnaalsoep, champignon, 
koriander, citroengras, chili

7. Tom kha kai                   € 9,00
Kip en galangal in kokossoep, champignon, 
baby mais, koriande, citroengras

S12. Wonton Soep Kip met groenten        € 9,00

S17. Wonton Soep Scampi met groenten€ 12,50

Salade

8.Laab kai                                             € 16,00
Pittige kipsalade met gedroogde chili en kruiden 

9. Yam nuea                           € 16,00
Pittige rundvleessalade, koriander, komkommer,   
munt, chili, citroen dressing

10. Phlaa kung                              € 16,00  
Pittige scampisalade koriander, komkommer,   
munt, chili, citroen dressing
  

Scampi                             hoofdgerecht
20. Kaeng khiaaw waan kung               € 16,00
Groene curry met scampi, aubergine en basilicum

21. Shu shi kung                             € 16,00
Scampi in rode curry met baby maïs

22. Kaeng karii kung                           € 16,00
Gele curry met scampi en Thaise kruiden

23. Khao phad kung                   € 16,00
Thaise gebakken rijst met scampi

24. Phad thai kung                                € 16,00
Thaise gebakken noedels met scampi

S13. Kaeng kua kung                                 € 17,00
Scampi in  kaeng kua curry, groenten, chili , verse
ananas, basilicum en limoenbladeren

Vegetarisch        Hoofdgerecht

25.Kaeng khiaaw waan phak               € 14,00
Groene curry met groenten, aubergine,
basilicum en tofu

26. Khao phad phak                   € 14,00
Gebakken rijst met groenten en tofu

27. Phad thai phak                            € 14,00
Gebakken noedels met groenten en tofu

S14. Kaeng phed phak                             € 14,00
Rode curry met groenten, basilicum en tofu

S15. Kaeng karii phak                              € 14,00
Gele curry met groenten en tofu

Kip        Hoofdgerecht

11. Kaeng khiaaw waan kai                 € 14,00
Groene curry met kip, aubergine, bonen, 
bamboescheuten, baby mais, basilicum

12. Kaeng phed kai nomai                  € 14,00 
Rode curry met kip, bamboescheuten, 
kaffir  limoenbladeren en basilicum

13. Kaeng karii kai                        € 14,00
Gele curry met kip, aardappelen, bonen, 
bamboescheuten, baby mais en Thaise kruiden

14. Phad kaphrao kai                          € 14,00
Gewokte kip met basilicum en groenten

15. Khao phad kai                  € 14,00
Thaise gebakken rijst met kip en groenten

16. Phad thai kai                             € 14,00
Thaise gebakken noedels met kip, 
pindanoten en groenten 

Rund      hoofdgerecht

17. Kaeng khiaaw waan nuea           € 16,00
Groene curry van rund met aubergine, bonen, 
bamboescheuten, baby mais, basilicum

18. Kaeng phed nuea nomai              € 16,00
Rode curry van rund met bamboescheuten, 
kaffir limoenbladeren en basilicum

19. Nuea phad phrik thai dam           € 16,00
Gewokt rundsvlees met zwartepepersaus 
en groenten

Bijgerechten  
28. Gebakken rijst per person                    € 5,00  
29. Gebakken noedels per person            € 5,00  

Openingsuren ( keuken open ) 
woensdag tot zondag

 
   
 17.00u - 21.00u  

maandag en dinsdag gesloten

Adres  :   Kapelsesteenweg   308    B-2930    Brasschaat    Tel   0492 92 26 00 

Thai
take away

Bij onze hoofdgerechten is thaise jasmijnrijst 
inbegrepen, behalve bij noedelgerechten

licht pikant    pikant      zeer pikant

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online bestellen via  
www.mudaengbrasschaat.be

menutake away
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Villa Doria lanceert unieke pop-up in Kasteel van Brasschaat
Restaurant Villa Doria lanceert vanaf vrĳ dag 14 augustus
tot en met zondag 30 augustus een pop up en dit in het 
prachtige Kasteel van Brasschaat.

We bieden u een onvergetelĳ ke belevenis in een uniek 
kader, uiteraard volledig Corona proof. Bĳ  mooi weer 
op het prachtige terras en bĳ  slecht weer binnen in het 
volledig gerenoveerde kasteel.
We serveren u op vrĳ dag, zaterdag en zondag vanaf 
18u30 tot 23u00 een gastronomisch 4-gangen menu 
verzorgd door onze chef Nick van den Broeck en dit 
voor €95 per persoon (inclusief een glaasje champagne
en lekkere wĳ nen). Voldoende parking is beschikbaar 
naast het kasteel.

Reserveren voor deze unieke culinaire avonden kan 
via onze website www.villadoria.be of via een mailtje 
naar sam@villadoria.be.
Wees er snel bĳ  want de plaatsen zĳ n beperkt!

Intern dossiernr.: 2020-SV-MV1-007
Omgevingsloketnr.: OMV_2020036388
Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door de heer Dirk Matt hysen een 
aanvraag werd ingediend voor het bouwen van pluimveestal 5, de plaatsing van een 
stofb ak bij bestaande pluimveestal 4, de plaatsing van 3 voedersilo’s en de aanleg van 
steenslagverharding. De afwijking wordt gevraagd van de gewestelijke stedenbouw-
kundige verordening hemelwater. De aanvraag omvat eveneens het veranderen van 
een gemengd veebedrijf.
De aanvraag omvat: 
• stedenbouwkundige handelingen
• de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag heeft  als adres Blekenberg 55 kadastraal gekend als Wuustwezel, (afd. 
2) sectie F 30 B, (afd. 2) sectie F 29 D, (afd. 2) sectie F 31 F en (afd. 2) sectie F 31 E 
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van 
de provincie Antwerpen. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 5 augustus 2020 tot en met  3 september 2020  ter inzage bij de ge-
meentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.
U kan het dossier enkel op afspraak komen inkijken: 
03 690 46 23 of omgeving@wuustwezel.be. 
Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over 
de aanvraag worden ingediend bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be),
per mail (omgeving@wuustwezel.be) of schrift elijk worden ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.
Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar 
onderzoek wordt nu gehouden omdat de aanvraag gewijzigd is.

Namens het college van burgemeester en schepenen,
Algemeen directeur     -     Burgemeester

BEKENDMAKING HERNEMING
 OPENBAAR ONDERZOEK TEN

GEVOLGE VAN EEN WIJZIGING VAN DE
OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG 

TIJDENS DE LOPENDE PROCEDURE
UPDATE CORONAMAATREGELEN

VOOR DE GEMEENTE BRASSCHAAT

NOG VRAGEN?
www.brasschaat.be/coronavirus | info@brasschaat.be | 03 650 29 30

BUBBEL VAN 5

Bovenop je gezinsleden
zie je maximum 5 andere personen.

MONDNEUSMASKER
Ga je buitenshuis?

Verplichting om ALTIJD een mond-
neusmasker bij u te hebben en te

dragen op drukke plaatsen, vanaf 12 j.

NACHTKLOK

Tussen 01:30 en 05:00 zijn
enkel essentiële verplaatsingen 

toegelaten.

RESTAURANT OF CAFE
Dat doe je met je gezin en/of met

je vaste bubbel van 5.
Maximum 10 personen aan 1 tafel.

Restaurants en cafés sluiten om 01:00.

SPORTEN KAN
Samen sporten kan tot max.

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

in georganiseerd verband.

GEEN EVENEMENTEN

Alle evenementen in Brasschaat 
worden geschrapt.

SHOPPEN

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

doe je alleen en maximum 30 min.

MAXIMUM 10

Samenscholingen van meer dan
10 personen zijn verboden in de 

openbare ruimte.
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www.coincoinbrasschaat.be - Tel. +32 3 324 58 02 - Bredabaan 187, Brasschaat

Lunch I Afternoon Delicious I Dinner
Woe I Do I Vr I Za 12-23h

Welkom bij het gezelligste hoekje van Brasschaat

bistro

w

DAMES en HERENKAPPER
Bredabaan 352 • 0467 04 66 46

HAARSTUDIO

OPEN VAN  1 SEPTEMBER

Permanente Ontharing
Laserontharing

Hydrafacial
Gezichtsbehandeling

Cryolipolyse
Bevriezen van vetcellen

Skincare
Huidanalyse

Beauty Lounge

Fitnessapparatuur 
voor thuis en bedrijven

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

fitnessapparatuur

steunt startende handelaars

Geef uw voeten de aandacht 
die ze verdienen !

Nagels knippen en lakken
Eelt verwijderen - Ingegroeide nagels 

Likdoorns - permanente nagellak

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

Verkoop of verhuurklaar 
zetten. 

Te huur: -

Te koop: 
-

Te huur -

Oprit of parking

Kurt 0495 571 383

Te koop: -

Topligging te huur 

Te koop 

Zoekt u een loodgieter? 

Schilderw., -
-
-

60 jarige man zoekt

Maria Van Oevelen
Weduwe van Louis Van den Bergh

Leo en Ellen, Frans en Greet, Josee en Marc, 
Ria, Jan en Marleen.   

Haar klein- en achterkleinkinderen.

Op vrijdag 7 augustus 2020 namen wij, omwille van de 
huidige omstandigheden, in besloten kring van haar 
afscheid. Wel is er een herdenkingsmis voorzien  op

 zaterdag 19 september om 17u. in de Sint-Anthoniuskerk.

Wij danken u allen die haar hebben gekend en 
gewaardeerd, voor uw blijken van medeleven en die haar 
samen met ons in dankbare herinnering zullen bewaren.

OVERLIJDENSBERICHT
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

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!

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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…

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Te koop gevraagd: 
Postzegelverzamelin-
gen/munten/strip/alles 
van Kuifje, hoogste prijs 
en contante betal ing. 
Tel. 0475/622 978

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

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

Te koop: stroomgenerator 
2000W - 220Vmono wa-
tergekoeld. 
Tel. 0486/503 194

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

Leegruimen van woning, 
winkel, magazijn, zolder, 
kelder, plaats vrij maken, 
ook kopen van inboedels 
bij de goedkoopste v.d. 
buurt. 0491/758 399

Te koop: VW Polo hat-
chback benzine, 65.000 
km, 999 cc motorinhoud 
co2 106 , euro 6 motor, 
klr zwart, 3 deurs, vrgprs 
€ 7.500 bwjr nov 2014, ge-
krd vr vrkp, 0470 821 859

Te koop: dames- en heren-

Grondwerken met mi-
nigraver, omspitten van 

0487/715 534

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - 
renovatie - snoeiwerken

0477/306 423
Ronny.kanora@telenet.be

Ben jij een lieve dame die 
lekker kan koken en ons 
van school (Ludgardis) wilt 
halen elke dinsdag? We 
zijn 2 & 3 jaar en houden 
van spelen 0476.97.33.40

Te huur Appart. buurt 

1ste verd, 790€,garage-
box 55€, 0475 423 899 of 
q-immo.com

Zoek niet verder. Schil-
der- en decoratiewer-
ken “De Marcel”. Spe-
cialiteit appartementen, 
trapzalen, enz. “correc-
te uitvoering aan nog 
be taa lba re  p r i j zen ” . 
Inl. tel. 0477/696 478

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

Gratis opruimen van in-
boedels bel vrijblijvend 
0478 536 719

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

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

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

Alle kleine en grote elek-
triciteitswerken, snel en 
goed. Ook plaatsen van 
automatische poorten of 
herstellingen. 0495/924 
650 - 0491/758 399

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

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

Alle dakwerken, pannen 

grote werken, ontmossen 
van daken, coating. Kwa-
liteit en bij de goedkoopste 
v.d. streek. Kenny en Tom 
0491/758 399 - 0495/924 
650

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

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

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

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

Gevraagd: MARKT - VISHANDEL - Antwerpen

HELPSTER/VERKOOPSTER 
(20 tot 55 jaar)

5 dagen/week (ma-di-wo-do-vr), weekend vrĳ

Perfect nederlandstalig - eigen vervoer

Tel.: 0475/964 410- 0475/432 837

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

Alle tuinwerken, vellen 
van bomen, klimmen of 
hoogtewerker,  snoei-
en, ect. Kenny en Tom. 
0491/758 399

Ik zoek werk, gypr. , 
schiild., lamin., bezet.w., 
tu inw.  m.  e rv  €13 /u 
0492/148 886

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

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

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

school

1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen

Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 u.  

Ruime gratis parking bij de winkel

www.framand i .be

mooie boekentassen en toebehoren 
van Jeune premier, Stones & Bones, 

Kipling, Eastpak, jack pierce.

Alle

Boekentassen

-10% nn
jjjjjjjjj

n
aa

nnnnnnnnnnnnnnnnn
ooo

gp

% s
aa

St
aaa k

StSSt
j

St

rrrrrrrrrrrrrrrrrwwwwwwwwwwwww

mmiiii geee gee iiiii

r

ii

aaaaa

gm

am

m
0

t
8
e

wwwwwwww a

0%0%0%0%0%0%0%00%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Stones & Bones

Stones & Bones
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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

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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

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. 

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

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

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
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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

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

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTENKAPELLEN

BRASSCHAAT     

KAPELLEN

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

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

Ertbrandstraat 19
Centraal gelegen woning op een 
perceel van 250 m² achteraan 
grenzend aan de Oude Ertbrand-

een carport/garage te plaatsen. 
Deze instapklare woning beschikt 
oa over 3 slaapkamers, 2 badka-
mers en zuidwest tuin van 130 m².
EPC: 223 kWh/m²

€ 289.000

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Afgelopen woensdag werd in het Park van Brasschaat op verschillende locaties de clip opgeno-

unieke locaties in het Gemeentepark van Braschaat. Kalifa en 8 dansers van Dansschool Pivolté 
brachten o.l.v. Werner Leysen een professionele performance onder een bloedhete zon.  Kalifa is 
trouwens een "oud leerling" van Pivolté en is intussen een muzikale duizendpoot. In deze tijden 
van corona kreunt de hele evenementensector onder de annuleringen wegens niet toegelaten 
evenementen. Voor deze opname van de videoclip werd door de organisatoren een speciale ver-
gunning aangevraagd en verkregen om dit veilig te laten verlopen zonder publiek. Dit resulteerde 
in een bijzondere machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen, integrale veilig-
heid. Uiteraard was er controle vanuit de gemeentediensten, maar alles is vlekkeloos verlopen. 
Met dank aan alle betrokkenen. De clip zal vanaf 22 augustus dagelijks 5 keer verschijnen op 
Ment TV en gepromoot worden via diverse sociale kanalen. De verhaallijn in de clip gaat ook over 
‘coronamoeheid’ en hoe dit omgebogen wordt naar een positieve danstrend.

JOHAN KALIFA BALS EN PIVOLTÉ NEMEN 
VIDEOCLIP OP IN PARK VAN BRASSCHAAT

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44
info@HandsOnTime.be

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 postzegels en 
oude postkaarten (±100 
jaar oud) GSM 0485 665 
076.

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

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

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

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

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

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

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be
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Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

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

erkende professionele plaatser van

Ben jij ook helemaal  ondersteboven

van een job in de bouw?

Wij zijn nog op zoek naar:

Diender - Kraanman

ben@be-b.be

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren 

Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83

Facebook & Instagram: D&D Interieurs

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Gezocht: jobstudent voor 
halve dag per week mee 
te tuin te onderhouden te 
Kapellen. Mail: 
groveninge@gmail.com 

Te huur: gelijkvloersappt 1 
slk. Brasschaat De Tomer-
maat. Vrij vanaf 1-9-2020. 
Alle comfort, ingerichte 
keuken en badkamer, tuin. 
Garage in optie. Prijs 680€ 
per maand, geen kosten. 
0495 328 386

I k  z o e k  e e n  a u t o -
staanplaats te huur in 
o n d e r g r o n d s e  p a r -
k ing bib Brasschaat. 
0473/87.66.94

Te huur: 
volledig ingerichte keuken, 
ruim terras op zuiden, 1ste 
verd. Prins Kavelhof 
03 666 37 58 

Tuinman gezocht Ik ben 
op zoek naar een tuin-
man voor enkele uren 
per week, gras maaien, 
snoeien te kapellenbos 

wel iemand die hard werkt 
en initiatief neemt. 
Tel. 0475 523 523.

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 
coniferen. Gratis offerte 
0487/715 534
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PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

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

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):
22-23/08 Luyts Bert 0477/239 028

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

22-23/08 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   24
DINSDAG   25
WOENSDAG   26
DONDERDAG    27
VRIJDAG     28
ZATERDAG     29

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

Chemokar komt 
in je buurt

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

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)

De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

ANNULATIE MARIA-
BURGSE FEESTEN

De coronacijfers stijgen weer 
waardoor ingrijpende maatre-
gelen nodig zijn.  Het virus zorg-
de ervoor dat wij naar een alter-
natieve coronaversie van onze 
feesten zouden overgaan.  De 
evolutie van de laatste weken 
verplichten ons echter om een 
drastische beslissing te nemen.  
De voorziene feesten zullen in 
2020 niet plaats vinden.  Ook 
in de alternatieve versie is het 
onmogelijk om te garanderen 
dat de noodzakelijke afstand 
zal gerespecteerd worden.  De 
combinatie van maatregelen 
van de overheid en de eigen 
verantwoordelijkheidszin van 
ons als organisatie deden ons 
op de extra vergadering van 
dinsdag 4 augustus besluiten 
dat ook onze alternatieve versie 
niet verantwoord is.  Met pijn in 
het hart maar met veel gezond 
verstand ben ik naast mijn 
teleurstelling trots op het ge-
geven dat we dit als compleet 
team unaniem hebben beslist.  
Dit maakt me sterk dat we met 
deze ploeg toekomstgericht 
nog mooie zaken kunnen laten 
zien.
Om toch iets aan te bieden is 
wel op diezelfde extra verga-
dering beslist een ZOEK-MEE-
WANDELING door Mariaburg 
te organiseren die over een 
langere periode gespreid zal 
zijn. Deze zal verschijnen met 
alle info in de volgende editie 
rond half september van onze 
krant “ Het Nieuw Kwartier “  
en zal lopen tot en met zondag 
15 november. Nog meer info is 
terug te vinden op onze site: 
‘  www.mariaburg.be / Maria-
burgse Feesten / info ‘. Hier 
zal deze wandeling dan ook 
vanaf verschijning editie krant 
ter beschikking zijn en kunnen 
gedownload worden. 
Wij wensen de deelnemers 
alvast veel plezier.

Man van 70 zoekt lieve 
dame om samen van het 
leven te genieten, groet-
jes. 0491/316 439
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

BVBA

Vercauteren en Zoon

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren:

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-

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

CASA CALLENTA ACTIVITEITEN 
VOOR DE KOMENDE PERIODE.

Casa Callenta, een warme plek waar je welkom bent, op je gemak kan zijn, waar je nieuwe mensen 
kan ontmoeten of iets nieuws ontdekt in een introductie of een workshop. Daar gaan we tijdens 
onze ontmoetingsmomenten samen met onze gastheren en -vrouwen helemaal voor. Dat duwtje 
in de rug om terug op weg te gaan. Voorlopig organiseren we, ten gevolge van COVID-19, geen 
ontmoetingsmomenten. Zo zorgen we mee in deze bijzondere periode voor ons allen. We zien er 
heel hard naar uit elkaar terug te mogen ontmoeten!
Heb je een vraag of ben je graag op de hoogte via onze nieuwsbrief? Mail naar casacallenta@
bielebale.be of bel ons op het nummer 03 653 52 74. Voor de activiteiten kan je en kijkje nemen 
op www.casacallenta.be en de Facebookpagina.
Tot gauw in Casa Callenta!
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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

Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

Metaal- en houtatelier StudioTank

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

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

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

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

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


