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SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

TEL 0475 56 97 06 - WWW.SCHILDERWERKEN-ANTONISSEN.BE

GEZOCHT
ervaren

ploegbaas
en 

schilders

   Plan tijd
ig 

uw  H E R FST  -

schilderwerk !   

Christoph

Plan een 
onvergetelijk
aanzoek
Grote collectie verlovingsringen bij Spooren Juweliers

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

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Onmetelijk kijk- en luisterplezier.

Start
to Dance

www.spillemaeckers.be

A
E MOGE IJKE ANSVORMEN ON ER ÉÉN AK

Inschrijven gebeurt op voorhand per mail!

Bij aankoop van een kinderbril op 
sterkte + € 10,-

=
een extra

kinderbril er bij !
Zolang de voorraad strekt

KINDERBRILACTIE !

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

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 225 50 00 

Uw
stoffenwinkel !

|

TERUG OPEN VANAF 1 SEPTEMBER

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!

BEN JIJ KLAAR VOOR  

12 september ? » 
P. 23
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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

Open School  
    Antwerpen

• Online winkelen of bankieren
• Leren werken met een 

computer, tablet en  
met je smartphone

• Je kinderen helpen  
met hun huiswerk

• Beter omgaan met stress
• Gezond leven
• Een e-mail schrijven  

zonder fouten

Cursussen voor volwassenen
Stap voor stap leren in je eigen tempo

Schrijf je nu in voor een cursus!
Bel 03 230 22 33   
www.basiseducatie.be/antwerpen  

Volg les in Kapellen  
(Antwerpsesteenweg 51)  
of in Antwerpen

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

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

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

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

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

Te huur Appart. buurt 
G o l f ,  3  s l p . ,  t e r r -
ras, parket, 1ste verd, 
790€, garagebox 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

Ik koop postzegels en 
oude postkaarten (±100 
jaar oud) GSM 0485 665 
076.
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Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.beVELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Madame Eco
Nieuw bij Combidee

Helpt o.a. bij: stoppen met roken,
afslanken, stressregulatie en meer

www.hypnosebrasschaat.be | +32(0)488134664

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

Wasmachine
WER875WPS

• TwinDos • PowerWash • WiFiconn@ct
• SoftCare-trommel • CapDosing
• Snel en zorgvuldig: een schone 
 was in slechts 49 minuten

ADVIESPRĲ S
€ 1599

€ 1399*

A+++

9 kg

1600t/m

*Je betaalt € 1499 aan de kassa en ontvangt € 100 cashback via Miele.

CASH
BACK

€100

TWINDOS

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

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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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

originele brocante 
& vintage 

handmade 
breiwerk

wol & 
toebehoren

eigen
patronen

 workshops

Bredabaan 291, Brasschaat
ziamaria.be  -  0476 76 61 28

POP-UP STORE
• OPENING 26 augustus •

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)

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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 Alu ladders. Tel. 
0486/503 194

Schilderw.,  gypr. ,  la-
min., All., sorten bezet-
ten schilderkl. Gratis off. 
0467/327 615

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



Brasschaatse Film,     Nr. 35,    26-8-2020  6

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!

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

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 
- Gazpacho van rode biet. (€ 4,50/0,5l of € 9/1l)
- Romige courgettesoep met kruidenkaas. (€ 3,5/0,5l of € 7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€ 9)
- Scampisalade met mango, komkommer, freekeh en 
 zoete tandooridressing. (€ 13)
- Salade met zoete aardappel, boontjes, sugar snaps, 
 buffelmozzarella en walnootpesto. (€ 12,50)
Warme Gerechten:
- Citroenrisotto met erwtjes, groene asperges, kervel 
 en zeebaars. (€ 15)
- Pulled pork enchilada’s met perzik en zure room. (€ 13,50)
- Portobello gevuld met bulgur, zongedroogde tomaat,
 pijnboompitten, olijven en een sausje van zoete aardappel
 en gele paprika. (€ 13)
- Vol-au-vent met kervelpuree, boontjes en erwtjes. (€ 12,50)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 25 augustus t.e.m. Zaterdag 29 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.

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

INFODAG IN HET DAKHUUS – Cursussen voor het najaar
Op zaterdag 5 september tussen 13.30 en 16.30 uur opent het Dakhuus weer zijn deuren. Het 
vormingscentrum laat je dan kennismaken met de cursussen die dit najaar op de agenda staan. 
Het uitgebreide programma biedt voor elk wat wils: talen, creativiteit, wellness, informatica en 
persoonlijke vorming. Op 5 september 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) of mail naar info@dakhuus.org.  Spring dus gerust eens binnen op de 
Bredabaan 696 in Brasschaat.

Te koop: eiken eetkamer, 
6 stoelen, tafel, barkast, 

Te huur: -

Te koop: lusters vanaf 

Gelnagels Pedicure
Na afspraak. 10 j. ervaring

0489/570 460

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 
coniferen. Gratis offerte 

Te koop  scootmobiel 

Ik zoek werk, poetsen, 

Man zoekt dringend tuin-
werk, veel ervaring, NL-ta-

Alle kleine graafwerken. 
-

ning. Uit doen struiken, 

Te koop: Triford trekkracht 

Te huur 
kamers + gar. Vuurkrui-

hotmail.com

Verzamelaar koopt oude 



LAATSTE DAGEN

SUPERSOLDEN
zo. 30/8 en ma. 31/08 extra open van 13 tot 17u.

€ 40
-60% -70%

DAMESSCHOENEN - RONDE PRIJZEN

Scarpim by Julie • Tel. 03/651.55.35 • Bredabaan 169 • 2930 Brasschaat • (ter hoogte van KBC/Ben’s)
ScarpimbyJulie@gmail.com •      Scarpim-by-Julie •      @scarpimbyjulie 

DAMES-
KLEDING

LAATSE
STUKS AAN

 

€ 60 € 90
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Ons adres: Sportzaal Mater Dei Centrum, 
Van Hemelrijcklei, Brasschaat

Alle info, foto’s en zoveel meer ... www.nataraja.be

03 651 64 82 - - - 0475 38 62 38 - - - 0473 42 35 91

!!! GRATIS PROEFLESSEN !!!

KLEUTERS, KINDEREN, JEUGD & VOLWASSENEN

JAZZDANS - HIP-HOP - MODERNE DANS - BODY-FITNESS

DANSEN BIJ NATARAJA
                     BRASSCHAAT

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

Zeer goed gelegen land-
bouwgrond op grens 
Loenhout/Hoogstraten, 
19970 m2 groot. Prijs 
11,5€/m2. Tel 0475 913 
419

Gevraagd: Wie wil er 
graag van ma tot vrij ons 
zoontje (6j) na het school 
ophalen (Sint Michielscol-
lege, Brasschaat) en 
opvangen bij ons thuis 
(Leopoldslei, Brasschaat) 
tot 1 van de ouders thuis 
komt van het werk. 0470 
85 33 87.

Poetshulp gevraagd 2 
dagen per week. T. 0495 
182 116

Alle dakwerken. pannen, 

grote herstellingen, volle-
dig nieuw dak. Schouwen 
repareren, rooster plaat-
sen tegen vogels. Bij de 
goedkoopste v.d. streek. 
0491 758 399 - 0495 924 
650

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

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

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827
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                    †
                                                
                                                Tot de grens hielden we elkaar bij de hand.
                                           Nu scheiden onze wegen zich.
                                           Wat zal blijven is de echo van
                                           een lang, mooi en karaktervol leven ...

Mevrouw

Maria De Beuckelaer
Weduwe van de heer Albert De Ridder
Geboren te Sint‐Lenaarts op 12 februari 1918 en,
door de beste zorgen omringd, overleden in het

WZC Sint‐Lodewijk te ’s‐Gravenwezel op 16 augustus 2020.

Dit melden u met droefheid, haar dochter en schoonzoon:
Martin en Liliane De Haeck ‐ De Ridder

Omwille van de huidige maatregelen hebben wij
op vrijdag 21 augustus 2020 in intieme kring

afscheid van haar genomen.

Hartelijk dank aan allen die haar genegenheid,
hulp en verzorging hebben geschonken en die haar

samen met ons in gebed indachtig zullen blijven.

Correspondentieadres : Fam. Maria De Beuckelaer
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

OVERLIJDENSBERICHT

NA MEER DAN 50 JAAR BRENGT  FAMILIE HERMANS OPNIEUW 
HET BEKENDE ANTWERPSE TIPSY BIER OP DE MARKT. 

Broers Marc en Joey Hermans brouwen het bier vol-
gens het originele recept van hun grootvader, en laten 
zich daarin bijstaan door brouwerij BeerSelect uit Gent. 
Tipsy bier werd oorspronkelijk gebrouwen van 1934 tot 
1965 in brouwerij Hermans Frères te Mortsel. Het enige 
echte en originele recept van het Tipsy bier is steeds 
in handen gebleven van de familie Hermans en werd 
al enkele generaties doorgegeven van vader op zoon. 
Het resultaat mag er zijn: een verfrissend bruin biertje, 
licht zurig, met een toetsje drop en porto in de afdronk 

BIER BROUWEN IS EEN PASSIE
Aan de hand van de originele formule 
van hun grootvader konden de broers het 
Tipsy bier opnieuw tot leven brengen. Hun 
passie voor bier en de nauwe samenwer-
king met de brouwer heeft er voor gezorgd 
dat Antwerpen een kwaliteitsvol degusta-
tiebier rijker is.
“De afgelopen 2 jaar zijn we intensief be-
zig geweest met de voorbereidingen en 
het brouwen van het bier. Om de smaak 
van het oorspronkelijke Tipsy bier te eve-
naren hebben we een beroep gedaan op mijn vader Jo Hermans,  die opgegroei-
de in de brouwersfamilie en als geen ander weet waar de smaak accenten van het 
bier moeten liggen. Met de Brouwerij BeerSelect hebben we de geschikte partner 
gevonden om ons te begeleiden bij het verwezenlijken van onze droom . Ook het 

van weleer.  Het Antwerpse  degustatiebier zal te verkrijgen zijn in  horecazaken 
en speciaalzaken en zal verdeeld worden door onder andere Drankenhandel  Ga-
gelmans.”

ACHTERGROND
In 1898 werd de brouwerij Hermans Frères opge-
richt in Mortsel, door de broers Jan en Jef Hermans, 
burgemeester van Mortsel in 1925. Zijn zoon, Jos 
Hermans, was de grondlegger van het Tipsy bier. 
Het succesvolle Tipsy bier werd gebrouwen van 
1934 tot 1965 en werd o.a.geschonken in de meer 
dan 100 cafés van de familie Hermans.
Meer informatie & contact: www.tipsy.beer

Marc Hermans: 0478/73.62.90 • Joey Hermans 0497/43.09.09
INFO@TIPSY.BEER

UURROOSTER SEIZOEN 2020-2021
Wegens steeds wijzigende

coronamaatregelen
vindt u de laatste info over

‘de trainingen en activiteiten
van ACRO II GYM vzw op

www.acro2gym.be

w
w

w
.a

c
ro

2
y
m

.b
e

Start seizoen:  1 SEPTEMBER 2020
Basisturnen Turnzaal Leeuwenstraat - Gilo Kaart
Woensdag 16.30 – 18.00  Basis 3-4 (3de-4de leerjaar) 
Woensdag 18.00 – 19.30  Basis 5 (vanaf 5de lj en ouder lj) 
Woensdag 21.00 – 22.30  Heren 

Basisturnen Turnzaal Middelkaart - Basisschool De Vlinder 
Dinsdag 18.00 – 19.30 Basis 1-2 (1ste en 2de lj)
Woensdag 16.00 – 17.00 Kleuters 1
Woensdag 17.00 – 18.00 Kleuters 2
Woensdag 20.00 – 21.00 Dames

SPECIALISATIES (enkel na selectie)  in Turnhal Driehoek
met olympische turnvloer, volwaardige tumblingbaan en longes
Pré-specialisatie: donderdag en zaterdag
Acro: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Tumbling/trampoline: maandag, donderdag en vrijdag
Demoteams: zondag            Uren specialisatiegroepen: zie website: www.acro2gym.be

Basisturnen Turnhal Driehoek  (indien voldoende kandidaten & lesgever)

Maandag 20.30 – 22.00 Ex-gymnasten

Coronaregeling: Eén gratis proeftraining

Reservering voor de eerstvolgende training door inschrijving
in de gewenste groep via website www.acro2gym.be doch zonder betaling.

>> Geen reservering = geen toegang ! <<

Inlichtingen: website www.acro2gym.be - secretariaat 03/651.71.67
Maatschappelijke Zetel AcroIIGym vzw: de Borrekenslei 157 - 2930 Brasschaat

Tel: 03/651.71.67 - Fax: 03/651.35.84 - E-mail: AcroIIGym@skynet.be

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…

Kapsalon te huur, Ver-
hoevenlei  103, Bras-
schaat. € 720. Tel. 03/651 
72 23

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, verwij-
deren van coniferen en 
laurier. Tel. 0498/714 812

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

Schilderw., gyproc, lam. 
all, sorten, bezett., schilder-

Rommelmarkt: Ik zk gra-
tis spull. voor rommelm.. 
Ik kom alles gratis halen. 
0485/300 437

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

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

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

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

Klokkenspecialist  J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Duren t i j d le i  15  MtH

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 dorps-
plein, vl l icht. Rustig 
pers., gn huisdier, gn lift, 
vrij. €580/mnd. 0474/409 
223
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Voor meer informatie:
0496/10 18 17 of info@pivolte.be
www.pivolte.be

Brasschaat|Schoten

Pivolté 
bruist van 

energie

klassiek ballet 
pointes 

jazzdans  
moderne dans 

kleuterdans 
kinderdans 

musical 
urban dance 

hiphop 
zumba

EXCLUSIEF AANBOD IN ALLE

  Bredabaan 300-302
Brasschaat SchotenHoevenen

Paalstraat 72Hoge Weg 123a
03/660.05.28 03/660.05.2503/660.05.18

€ 12,90

15 Stabilo 
Boss tekstmarkers 

naar keuze met 
1 GRATIS DESKSET

= 15 x € 0,86 
per marker

WINKELS

steunt startende handelaars

 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?

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

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

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 



Koop 2 Brasbonnen én ontvang
er 1 gratis bovenop!

Te koop
t/m 31 augustus

• in gemeentehuis

• in bibliotheek
(op zaterdag)
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Stellingbouwer Michel Van Den Brande (59) uit Temse en schla-
gerzanger Dennie Damaro (49) uit Wuustwezel brengen opnieuw 
een rasechte ambiance single op de markt. De opvolger van hun 
debuutsingle “Ik Breng Geen Bloemen Voor Je Mee” is getiteld “2 
Glazen Bier”. Dennie schreef tekst en muziek en producer David 
Vervoort, vooral bekend van “Dos Cervezas”, stond opnieuw in voor 
de productie.  
Voor Michel die in de media bekendheid verwierf door het tv-pro-
gramma “The Sky Is The Limit” is dit zijn tweede ervaring in de 
Vlaamse showbizz als zanger. Voor zijn collega Dennie Damaro 
is dit niet het geval, Dennie zit al meer dan 30 jaar in het vak en 
scoorde al enkele Vlaamse top 10 hits. Hij is naast zanger vooral 
liedjesschrijver, artiestenpromotor, heeft een eigen cd-label en boe-
kingskantoor. 
Met hun eerste single “Ik Breng Geen Bloemen Voor Je Mee” scoor-
de ze in 2016 al een nationale meezing hit en stonden 9 weken hoog 
in de Vlaamse Ultratop 50. Het plan om samen nog een single op te 
nemen vloeide trouwens voort uit dit succes. 

naperiode snel afneemt zodat er weer evenementen kunnen door-
gaan waarop volop gezongen en gefeest kan worden. Ondertussen 
steunen ze de horeca met hun nieuwe single “2 Glazen Bier”. Of 
deze nieuwe samenwerking een nationale nummer 1 hit gaat op-
leveren valt nog af te wachten maar dat er minstens nog 2 duetten 
van Michel Van Den Brande & Dennie Damaro gaan volgen kunnen 
we alvast verklappen.   
De single “2 Glazen Bier” is zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar en 
wordt ondersteund door een professionele videoclip.

MICHEL VAN DEN BRANDE EN 
DENNIE DAMARO STEUNEN DE 
HORECA MET “2 GLAZEN BIER”!

RUP KERNVERSTERKING: 
PUBLIEKE RAADPLEGING VAN START

Liefdevol nemen wĳ  afscheid van

Antonina Jakiemow
echtgenote van Tony Janssens

Dit melden u met droefheid:

Tony Janssens haar echtgenoot

Ines Jakiemow en Bruce Allsobrook haar zus en partner

Theo Jakiemow
 Lieselotte Van der Steen - Jakiemow
 Wim Van der Steen - Jakiemow en familie
 haar broer en zĳ n familie

de familie Janssens          haar schoonbroers en schoonzussen

haar neven en nichten.

Daar wĳ  omwille van de Corona maatregelen niet iedereen kun-
nen uitnodigen op de plechtigheid, nemen wĳ  in intieme kring
afscheid van Nina.

Haar as wordt uitgestrooid op de strooiweide van de  begraaf-
plaats Rustoord te Brasschaat, Max Hermanlei.

geboren te Antwerpen op 18 oktober 
1948 en onverwachts overleden

 te Brasschaat in AZ Klina 
op 10 augustus 2020.

in samenwerking met ondernemersin
ondernemers #ikkoopinbrasschaat

www.ikkoopinbrasschaat.be

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 10 augustus 2020 de start- en procesnota 
voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kernversterking, wonen en detailhandel 
goed. Van 20 augustus tot en met 19 oktober 2020 loopt de publieke raadpleging over de start- en 
procesnota van Rup Kernversterking in Brasschaat. Aangezien er door Covid-19 geen fysieke 
infomomenten kunnen georganiseerd worden, zocht de gemeente naar een oplossing. Dat is een 
combinatie openlucht tentoonstelling (langsheen nieuw gemeentehuis Verhoevenlei en doorsteek 
naar Aldi) én een digitale infopagina op www.brasschaat.be/rup-kernvsterking geworden. 
Dit Rup wordt een ruimtelijke vertaling van de visie kernversterking, wonen en detailhandel op-
gemaakt in 2019. Het zal uitspraken doen over verschillende zones binnen de gemeente naar 
handel. Concreet zal in dit Rup aangeduid staan waar handel mogelijk is en welk type handel. 
Daarnaast zullen in dit Rup ook uitspraken gedaan worden over het woongebied, namelijk waar 
een zekere verdichting is aangewezen of waar net niet. 
Na deze goedkeuring is het nu terug aan de burgers, ondernemers en andere betrokkenen. De 
gemeente Brasschaat organiseert van 20 augustus 2020 tot en met 19 oktober 2020 een publieke 
raadpleging over de start- en procesnota.  In deze periode liggen de documenten ter inzage 
in het gemeentehuis (Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat). Je kan hiervoor een afspraak maken 
bij de dienst Ruimte en Wonen of je kan ze ook digitaal bekijken op www.brasschaat.be/rup-
kernversterking. 
Heb je na de toelichting of na het lezen nog vragen of is iets niet duidelijk? 
Je kan een vraag stellen of om verduidelijking vragen via het online formulier op onze website 
(link hierboven). Vragen stellen kan je gedurende de eerste maand van de publieke raadpleging, 

worden en zal er op basis daarvan een FAQ verschijnen op deze pagina waarin je je antwoord 
kan vinden.
Heb je opmerkingen of bezwaren? 
Naast het stellen van een vraag kan je tijdens de ganse periode van de publieke raadpleging ook 
een advies, opmerking of bezwaar indienen bij het gemeentebestuur Brasschaat. Hiervoor is ook 
een online formulier beschikbaar en dit van 20 augustus 2020 tot en met 19 oktober 2020. Ana-
loge opmerkingen of bezwaren kunnen per aangetekende brief ofwel na ontvangstbewijs afgege-
ven worden in het Gemeentehuis (Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat) met duidelijke vermelding 
‘Rup Kernversterking, wonen en detailhandel – ter inzagelegging’. 
Meer info: dienst Ruimtelijke Ordening | ruimtelijkeordening@brasschaat.be
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DAMES en HERENKAPPER
Bredabaan 352 • 0467 04 66 46

HAARSTUDIO

NIEUWE MEDEWERKER  m/v

PERSONEELSADVERTENTIE

voor onze
nieuwe zaak 
in Brasschaat

BeautyLounge

MONDKAPJES
TE KOOP

KOOP

LOKAA
L!

WWW.AZULEACLEANING.BE - PAALSTRAAT 99 - 2900 SCHOTEN - 03 289 60 04

NIEUWE LEVERING = 
NIEUWE PRIJZEN!!

10 stuks = €7,-  50 stuks = €30,-
Meer nodig?

YOGA
Rama Saenen

50
jaar authentieke yoga

Brasschaat: Nieuwe locatie!!

Deurne: 
Antwerpen-Zurenborg: 
En vele andere gemeenten!

www.yoga-rama-saenen.be
03 449 40 89 of 03 455 60 00

-INSCHRIJVING:
-PRIJS:
-BENODIGDHEDEN: 

VERSTERK UW GEZONDHEID!!
VOLG YOGA IN EEN SCHOOL MET VELE JAREN ERVARING!

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 

w w w . H E R F I L . b e

Filip Meyvis 

 
• maatwerk 

  

• stores
• 
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19

60
“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

NIEUWE 
WEBSITE

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

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
Te huur 

Dak herstel./vernieu-
wen, 

Ik zoek werk 

Schilder-behanger Uurwerkbat ter i j t jes 
vervangen: 

Te koop: 



parkbodeactueel
Dichter in Beeld
2020-2021

Ben jij tussen 7 en 100 jaar en vind je het 
leuk om te dichten? Doe mee en schrijf een 
ontroerend, grappig, gruwelijk, fantastisch 

gedicht bij een foto uit ons fotoalbum. 

Het gemeentebestuur wil graag meer zicht krijgen op 
mantelzorg. Als je dus aan mantelzorg doet, registreer 
je even op brasschaat.be/mantelzorg. Je kan ook een 
papieren exemplaar ophalen in het gemeentehuis.
Wie geregistreerd is, houden we op de hoogte van 
activiteiten en nieuwtjes. En we nodigen je uit op de 
Dag van de Mantelzorger.

Bovendien kan je ook meteen na registratie, volgens 
de voorwaarden, een toelage voor de hulpbehoeven-
de aanvragen. Wacht niet te lang, de aanvraagperiode 
eindigt op 30 september! 

sociaal-medische toelage 
Sinds dit jaar is de mantelzorgtoelage vervangen door 
de sociaal-medische toelage. Deze toelage is bedoeld 
voor hulpbehoevenden ouder dan 21 jaar die moei-
lijkheden in het dagelijkse leven ondervinden.  

sociaal-pedagogische toelage 
De sociaal-pedagogische toelage is helemaal nieuw. 
Deze toelage is bedoeld voor ouders/voogden die 
thuis een kind met een handicap (tot en met 21 jaar)
verzorgen. 

Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
deze twee toelagen op brasschaat.be/mantelzorg.

Ben jij een mantelzorger? 

In juni 2019 organiseerde Brasschaat 
de eerste Dag van de Mantelzorger. 

Door het grote succes stond het dit jaar 
opnieuw op de planning, maar Corona 

besliste er anders over. 

Van 1 september tot en met 8 november 2020 
organiseert de bib opnieuw de poëziewedstrijd 
Dichter in Beeld. We bieden je een ruim aanbod 
aan mooie foto’s waarbij jij een passend neder-
landstalig gedicht schrijft . Elke deelnemer mag 
maximaal drie gedichten inleveren.

 Vanaf 1 september 2020 vind je alle wedstrijdinfo 
op brasschaat.bibliotheek.be.  

Wat kan je winnen? 
De vijf winnaars per leeft ijdscategorie ontvangen 
een mooi boekenpakket én een dichtbundel met 
de beste gedichten van de afgelopen wedstrijd.
De winnende combinaties foto en gedicht worden 
een maand lang tentoongesteld in de bibliotheek. 

Alle winnende en een aantal beloft evolle deel-
nemers die net buiten de prijzen vielen, worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan een poëzie-
workshop, ingericht per leeft ijdscategorie. 

Eind januari 2021, tijdens de poëzieweek, maken 
we de winnaars van Dichter in Beeld bekend. We 
hopen dat tegen dan een feestelijke prijsuitreiking 
mogelijk is.

Jammer, want mantelzorg mag gerust wat meer onder 
de aandacht komen. Er zijn meer Brasschatenaren 
in de mantelzorg actief dan we denken. Vaak weten 
mensen het zelfs niet dat ze aan mantelzorg doen. 
Zorg jij op regelmatige basis en onbezoldigd voor 
iemand uit jouw omgeving? Een familielid, een buur, 
een vriend of kennis? 
Dan ben je dus een mantelzorger. 

Doe de woontest!

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen 
ook. Maken we in de toekomst plaats voor meer 
groen? Wordt het contact met onze buren beter? 
Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? 
Hoe pakken we parkeerproblemen aan?

Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. 
Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met lokale be-
sturen Thuis in de Toekomst. Via deze online woontest geef jij 
jouw bestuur info over hoe je graag wil wonen: wat je belang-
rijk vindt en wat niet. En daarmee kunnen we samen plannen 
voor de toekomst maken. Bovendien krijg je al een kleine 
inkijk in het wonen van morgen. 
Nieuwsgierig? Doe de woontest op thuisindetoekomst.be. 

Meer weten? T 03 650 29 30  
mantelzorg@brasschaat.be 
www.mantelzorgers.be

peukenpalen houden 
Bredabaan proper 

Roken is ongezond. En de vele 
peuken op de grond zorgen 
voor een vuil straatbeeld. Met 
de peukenpalen sporen we 
rokers alvast aan hun peuken 
niet meer op straat te gooien.

De eerste peukenpaal is geplaatst, de 
komende weken volgen er nog 20. 
Ze komen ter hoogte van de huisnum-
mers 137, 187, 188, 248, 280, 281, 300, 
313, 356, 394, 463, 470, 519, aan de 

bushalte Dr. Roosensplein, 
op het pleintje aan Prins Kavellei, 
op de hoeken met Augustijnslei, Mik-
sebaan en Bloemenlei, op het Armand 
Reusensplein thv kerk en bibliotheek.

organisatie ism Standaard Boekhandel, de Academie voor Muziek en Woord, 
Academie Noord, Fotokollektief  VISIE 4, Koninklijke Fotokring Brafodia en leden 
van de Bond Verantwoorde Natuurfotografi e (BVNF).

Eén van de vele beelden waarop 
je in 2018 je poëtische gedachten 
kon loslaten.

Voor mantelzorgers 
zijn dit ontzettend 
spannende tijden. 
Om hen te bedan-

ken verrasten we 
hen onlangs met 
een ontbijtmand.

Luister jij naar 
mijn verhaal? 

Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet, 
en sindsdien negeert ze me.” 
Awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou! Woont er nog iemand 
bij jullie thuis?” …  

Awel luistert naar kinderen en jongeren via chat, mail of telefoon. Iets voor jou? 
Je kan je nog tot begin september kandidaat stellen. 
Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info.

zitdagen FOD sociale zekerheid  

Iedere 3e dinsdag van de maand kan je op de zitdagen FOD sociale zekerheid in het 
gemeentehuis vragen stellen over diverse tegemoetkomingen voor personen met 
een beperking zoals de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende te-
gemoetkoming, verhoogde kinderbijslag ... Je kan er ook informatie krijgen over de 
stand van zaken van je dossier of hoe het staat met de uitbetaling van je tegemoet-
koming. 
Na een korte heropstart van de zitdagen in juli, zijn ze door de heropflakkering van 
Corona alvast tot einde september opnieuw opgeschort!
Voorlopig kan je met je vragen alleen terecht op handicap.belgium.be via de knop 
contact.
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Dit RUP is de ruimtelijke vertaling 
van de visienota kernversterking, 
wonen en detailhandel, opgemaakt 
in 2019. Een belangrijk en bepa-
lend plan voor de toekomst van 
Brasschaat. 

Het doet uitspraken over verschil-
lende handelszones. Er staat 
concreet in aangeduid waar handel 
mogelijk is en welk type handel.

Daarnaast doet het ook uitspraken 
over woongebieden: waar is een 
zekere verdichting aangewezen of 
waar net niet.

Na de goedkeuring van de start- en 
procesnota is het nu terug aan 
jullie: burgers, ondernemers en 
andere betrokkenen. Wat denken 
jullie ervan?

Hoe kom je er alles 
over te weten in 
Coronatijden?
De gemeente organiseert van 
20 augustus tot en met 19 oktober 
een publieke raadpleging over de 
nota. 
In deze periode kan je de docu-
menten op het gemeentehuis 

Wat vind jij van het plan rond
kernversterking, wonen en detailhandel?

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 
10 augustus een belangrijke start- en procesnota goed. 

De nota gaat over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
kernversterking, wonen en detailhandel. Van 20 augustus tot en met 

19 oktober loopt de publieke raadpleging.

inkijken na afspraak bij de dienst 
Ruimte en Wonen of je bekijkt 
ze bij voorkeur, wanneer het je 
uitkomt, op onze website. 

Een participatiemoment kunnen 
we door Corona niet organiseren. 
Om iedereen toch zo goed mogelijk 
te informeren hebben we een 
ruime presentatie met commen-
taarstem opgenomen: die kan je 
eveneens op de webiste bekijken. 

En dan hebben we nog een 
openluchttentoonstelling opgezet 
achter de ramen van het gemeen-
tehuis langs de Verhoevenlei en de 
wandeldoorsteek naar Aldi. Zo kan 
je de info rustig bekijken vanop 
straat. De veiligste oplossing in 
deze Coronatijden.

vragen en bezwaren
Heb je na alles bekeken te hebben  
nog vragen? Is iets niet duidelijk?  
Stel dan tot 19 september je vragen 
via het online formulier op onze 
website. 

parkbodeactueel

Na afsluit van de vragen worden 
ze gebundeld en geanalyseerd om 
zo tot een FAQ  (meest gestelde 
vragen en antwoorden) te komen. 
Die FAQ publiceren we op dezelfde 
webpagina.

Naast vragen stellen kan je tijdens 
de hele periode van de publie-
ke raadpleging ook een advies, 
opmerking of bezwaar indienen bij 
het gemeentebestuur. 
Ook hiervoor stellen we een online 
formulier ter beschikking van 
20 augustus tot en met 19 oktober. 
Kan je geen gebruik maken van dit 
formulier, stuur je opmerkingen 
of bezwaren dan per aangeteken-
de brief naar het gemeentehuis, 
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat.
Vermeld duidelijk RUP Kernverster-
king, wonen en detailhandel – ter 
inzagelegging!
Of geef je brief af op het gemeente-
huis, je krijgt er een ontvangstbe-
wijsje voor in de plaats.

Waar en welk type handel is 
er mogelijk, en waar niet?

Welke woonkernen kunnen 
verdicht worden, welke niet?

Alle info en formulieren? 
www.brasschaat.be/RUP-kernversterking
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Verkoop je
woning na een 

correcte schatting

Een correcte waardebepaling is onmisbaar voor een vlotte 

verkoop. Wij weten wat belangrijk is en waar je allemaal 

rekening mee moet houden. Een schatting is bovendien 

gratis en zonder enige verplichting. Contacteer jij ons?

Waarom je woning laten schatten?

Passie voor jouw toekomst

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

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

TE KOOP
03 653 01 01  

Nieuwbouwproject Van Hemelrijcklei 
in het bruisend hart van Brasschaat

Nog 4 appartementen beschikbaar!
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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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Wie al langer in Brasschaat woont, herinnert zich zeker 
nog de wateroverlast uit de jaren 1998 en 2002. Met de 
hevige regenval van de voorbĳe weken wordt daar al 
eens aan teruggedacht. Verschillende wĳken stonden 
toen blank. Vooral het Hoogbos in de wĳk Driehoek 
kreeg het zwaar te verduren. Dat zette het gemeen-
tebestuur aan het denken en hieruit resulteerde een 
gigantisch retentiebekken aan het Werversbos. Wie er 
een kĳkje gaat nemen, merkt er een houten wand met 
kĳkgaten. Achter die houten wand bevindt zich een 
fascinerende fauna en flora. Het bekken werd aange-
legd onder impuls van toenmalig burgemeester Lode 
Bertels die door landschapsarchitect Jan Moereels 
werd overtuigd van het nut ervan.
De gemeente Brasschaat kocht aan het Werversbos 
een stuk grond van de militairen. Vanuit het militair do-
mein komt daar een gracht in terecht. Er zĳn rietbek-
kens die het water zuiveren. Het bekken heeft een op-
pervlakte van meer dan 10.000 vierkante meter. 
Het bekken is intussen een oase van rust geworden. 
Je hoort er voortdurend het gekwaak van kikkers. Er 
vliegen reigers in en uit en er zitten salamanders en 
bidsprinkhanen. Om het water beter te beheersen 
werden er kronkelingen aangelegd. Het stroomt weg 
langs een buis in de baangracht langs het Werversbos. 
In het grote bekken krĳgt het water de kans om in de 
grond te infiltreren.
De kĳkwand werd geplaatst door Natuurpunt. Het bek-
ken wordt onderhouden door onder meer mensen 
met een beperking. Ook scholen en zelfs mensen met 
een enkelband hebben al mee gewerkt aan het onder-
houd. Het bekken is afgesloten voor het publiek omdat 
het op sommige plaatsen redelĳk diep is.
Behalve dit grote bekken liggen er in Brasschaat nog 
kleinere bekkens. Zo zĳn er enkele aan de Frilinglei. 
Ook AZ Klina draagt zĳn steentje bĳ. Daar werd in de 
voortuin van het ziekenhuis een infiltratiebekken aan-
gelegd. Vroeger werden ook al enkele beken opnieuw 
open gelegd.

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. 

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

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

Te koop gevraagd: 
Postzegelverzamelin-
gen/munten/strip/alles 
van Kuifje, hoogste prijs 
en contante betal ing. 
Tel. 0475/622 978
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WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE • GSM: 0476-940 567

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

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Ben jij ook helemaal  ondersteboven

van een job in de bouw?

Wij zijn nog op zoek naar:

Diender - Kraanman

ben@be-b.be

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

60 jarige man zoekt lieve 
vrouw. 0472/641 207

Ik doe graag uw strijk. 
Netjes en verzorgd. Halen 
en brengen. Tel. 0478/797 
127

Juf v.d. lagere school 
geeft bijles, 17j. erv. 
0479/258 052

Gevraagd tuinman. Tel. 
na 20u. 0496/125 643

Te koop 2 antieke win-
chairs (Zi lveren Beer 
Schilde) in goede staat. 
Gsm: 0475/690 587

Expo’s, koop alles van 
wereldtentoonstellingen. 
0474/807 601

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
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Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

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

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

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

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

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

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

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

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.

Garageverkoop 30/8, 10-
17u., Kantienlei 5, huisr. 
deco, curiosa, speelgoed, 
kleding. Volg coronaricht-
lijn!

Na Dorpsdag in juni schrapt Dorpscomité 
’s-Gravenwezel nu ook Dorpshappening in augustus
Het coronavirus houdt ons nog steeds in de greep. Deze pandemie groeide niet alleen 
uit tot een ongeziene gezondheidscrisis, het doet de economie en het socio-culturele 
weefsel al enige tijd op haar grondvesten daveren. Ook in ’s-Gravenwezel en Schilde liet 
zich dit al stevig voelen. Al tijdens de periode van de lockdown werden diverse activitei-
ten geannuleerd en er werd begrijpelijkerwijs op aangestuurd sociale contacten zoveel 
mogelijk te beperken. Het schrappen van de traditionele Dorpsdag in juni 2020 was voor 
Dorpscomité ’s-Gravenwezel dan ook een logisch gevolg. Dorpscomité ’s-Gravenwezel 
had in ‘pre-coronatijden’ al de contouren uitgetekend van de Dorpshappening 2020, die 
de organisatoren tijdens het Augustuskermis-weekend van 15 en 16 augustus planden 
te organiseren. Corona bracht dit concept ‘on-hold’, maar het bleef wel de intentie om 
een aan de coronasituatie aangepaste versie van dit evenement te organiseren – zij het 
dan zoals de voorgaande jaren ook gekoppeld aan de kermis op het Lodewijk De Vocht-
plein, en de wielerkoers en het dernyspektakel van KWAC Wezel Sportief in de Wezelse 
centrumstraten. Helaas verslechterde de sanitaire toestand recent opnieuw en zag de 
gemeente Schilde zich, met de nieuwe coronapiek in de provincie Antwerpen, genoodzaakt 
om diverse activiteiten, waaronder alle kermissen, tot en met 31 augustus te verbieden. 
Ook Wezel Sportief diende eerder al omwille van de veiligheidsmaatregelen rond het 
coronavirus zowel de wielerkoers op zondag als het internationaal dernyspektakel op 
maandag voor het eerst in jaren te annuleren. Dit alles maakt dat het organiseren van de 
Dorpshappening 2020 in augustus ook moeilijk is geworden.

BEZOEK ONZE
WEBSITE

Net nu heel wat bedrijven besparen en zelfs inkrimpen omwille 
van de onzekere toekomstperspectieven door Corona, kondigt 
syndicuskantoor Verhelst Beheer uit Sint-Job-in-‘t-Goor alweer 
een acquisitie aan. De vierde overname in vier jaar tijd. De syn-
dicus- en rentmeesteractiviteiten van Habicom Beheer worden 
aan de Verhelst Beheer portefeuille toegevoegd wat het totaal 
aantal eigendommen in beheer op ± 570 panden brengt. 

Een duidelijke toekomstvisie
De huidige uitbreiding past volledig bij de bedrijfsvisie van 
zaakvoerder Steve Verhelst die zijn marktpositie in de ruime 
Antwerpse regio wil consolideren. Verhelst Beheer geniet een 
uitstekende reputatie in haar voornaamste werkregio Noord-
Antwerpen en de Voorkempen. Habicom Beheer bedient van-
uit haar kantoor in Wilrijk voornamelijk de zuidelijke rand van 
Antwerpen. De samenvoeging van beide vastgoedportefeuilles 

marktaandeel in de provincie Antwerpen. 

“De hele COVID-19 periode met alle bijho-
rende overheidsmaatregelen waren ook 
voor ons even aanpassen. Gelukkig zijn 
we goed georganiseerd en werken we al 
jaren digitaal. Onze medewerkers konden 
daardoor de hele lockdown periode blijven 
doorwerken. Ze zijn goed opgeleid, heb-
ben alle tools ter beschikking, maar vooral 
hun persoonlijke inzet maakte het ver-
schil. Ze hebben zich elke dag opnieuw in-
gezet om mede-eigenaars te adviseren en 

te ontzorgen. We hebben intussen zelfs alle achterstand door 

aangezien verschillende andere syndicuskantoren nog steeds 
aan een inhaalbeweging bezig zijn. Ik ben echt ontzettend trots 
op mijn team. Ze zijn ook de voornaamste reden dat we niet 
getwijfeld hebben toen de gesprekken met Habicom Beheer 
liepen. Wat de toekomst ook brengt, we zijn er gerust op dat 
onze professionele aanpak werkt en zal blijven werken”, aldus 
Steve Verhelst, zaakvoerder van Verhelst Beheer.

Win-win voor alle partijen
De overname van Habicom Beheer door Verhelst Beheer is een 
goede zaak voor alle partijen. Terwijl Verhelst Beheer haar positie 
in de markt versterkt, verandert er in eerste instantie niet te veel 
voor de klanten van Habicom Beheer. Hun vertrouwde kantoor 
in Wilrijk blijft bestaan. Kristof Groenendyk begeleidt de dossier-
overdracht nog tot de eerstvolgende Algemene Vergadering, Na-
ranjo Decamps zal het Verhelst Beheer team blijvend versterken.
 
Dat alle dossiers samengevoegd worden in één gecentrali-
seerd systeem komt de stipte dossieropvolging en klantge-
richte service alleen maar ten goede. Hetzelfde geldt voor de 
inzetbaarheid van syndici en rentmeesters. Verhelst Beheer 
heeft momenteel 15 vastgoedprofessionals in dienst waardoor 
continuïteit en permanentie verzekerd zijn.

What’s next?
Steve Verhelst sluit verdere overnames en bijkomende aan-
wervingen niet uit, maar benadrukt dat hij op een gecontroleer-
de en gezonde manier wil blijven groeien. Wordt dus vervolgd...

VERHELST BEHEER
EN HABICOM BEHEER

SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR

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

Te koop

0479/571 597

Te huur: Mariaburg Kapel-
sestw. 613 app. 1V liv., 1 
slpk, inger. kkn, bad, berg., 
20m² zonneterr. Onmid. 
beschikb. prijs €655/mnd. 
Tel. 03/605 90 01

Aziatische vrouw geeft 
ontspannings-/relaxmas-
sage. 0484/574 559

Weduwe 70 jaar zoekt 
vriend. 
enz. 03/633 09 84
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Wij zijn op zoek naar een

CONCIËRGE en POETSHULP
(totaal ongeveer 50 appartementen)

Dit ter opvolging van de huidige ploeg (pensioen).

De voorkeur gaat uit naar een koppel waarbij de ene persoon het dagelijkse 
onderhoud zou uitvoeren in de gemeenschappelijke delen (poetsen van gangen, 
trappen,  entrees,  etc...) liefst onder deeltijds regime.

De partner zou instaan voor de conciërgediensten die we als volgt zouden kun-
nen samenvatten zonder beperkingen:
• Kleine karweien (loodgieterij, elektriciteit, ....) uitvoeren bij (kleinere) defecten of
 als bewarende maatregel.
• Wekelijks maaien van het gazon: feeling voor tuinzaken in overleg met de hove-
 nier die het onderhoud van de perken uitvoert.
• Behandelen van de huisvuilcontainers en papier met gebruik van een tractor
• Controle op en eventueel assistentie van leveranciers die werken uitvoeren in
 de gemeenschappelijke delen.
• Algemeen toezicht op de goede gang van zaken, assertief en zeer communi-
 catief ingesteld met zin voor initiatief, controle op veiligheid, etc...
• Rapportage aan en samenwerking met de syndicus.

• Ervaring is zeker een pluspunt
• Geen 9-5 job !  wel full time / de conciërge werkt in 6-dagen stelsel met woens-
 dagmiddag vrij doch zaterdagochtend beschikbaar.
• Het goed invullen van deze job vereist een zeer goede samenwerking en coör-
 dinatie tussen beide verantwoordelijke jobs.
• Na een overgangsperiode wordt een afzonderlijke woning voor inwoning ter
 beschikking gesteld en die zich ook op het domein bevindt met de gebruikelijke
 voordelen alle aard (verwarming, nuts, telefoon, etc...).
• Loonvoorwaarden zijn bespreekbaar afhankelijk van ervaring en inzet.
• Start van de opdracht ± februari/maart.

Bij interesse stuurt u uw sollicitatie met uitgebreid curriculum vitae naar
de syndicus van het domein,  PCB Consult, Noordersingel 11, 2140 Borgerhout

via post of via email op adres pcbconsult@uwbeheer.be

Syndicus - Privatief Beheer

STOCKVERKOOP
AAN SPOTPRIJZEN

VRIJ 28 AUGUSTUS
ZA 29 AUGUSTUS

van 9u00 t.e.m. 17u00

Verkoop van ovens,

vaatwassers, koelkasten,

elektrische toestellen, kranen, ...

Verkoop van kledingstoffen,
decostoffen, katoentjes,
fournituren en wol, rails en
vouwgordijnsystemen,
gordijnstoffen, kussens, enz...

www.augustijnskeukens.be

www.p10tje.be

Kalmthoutsesteenweg 193
2990 Wuustwezel

Kalmthoutsesteenweg 193A
Magazijn 4

2990 Wuustwezel
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AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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

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

Dank voor de lieve at-
tenties op mijn 94ste ver-
jaardag. Maria Jaco, wzc 
Vesalius, Waterriet kamer 
321

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

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

Ik zoek werk, gypr. , 
schild., lamin., bezet.w., 
tu inw.  m.  e rv  €13 /u 
0492/148 886
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NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN  
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN  
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

Bezoek onze showroom 
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel

Voor inlichtingen bel nu  
alle dagen van 8u tot 22u,  
ook tijdens de weekends 

0479 946 932 
dakdekkersorg@gmail.com

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

• Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder  
coating en garantie.

• Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi  
(alle kleuren)

• Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

• Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

• Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

• Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
• Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

• Gevelbekleding in sidings eternit

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

Bezoek onze showroom
Brechtsebaan 459c - 2900 Schoten

Goedons, Gregoire VOF

TE HUUR

Zegeplein 3 - Tel. 03/633 12 29
2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide

Lid B.I.V. - C.I.B.

INFO@IMMOGREENSTAR.BE
WWW.IMMOGREENSTAR.BE

BRASSCHAAT Verrassend ruim 
appartement op de 1ste ver-
dieping (MET LIFT) pal in het 
centrum van Brasschaat. Met 
oa woonkamer op parket met 
open geïnstalleerde keuken, 2 
slaapkamers, berging en groot 
zonneterras achteraan. EPC 125

€ 825/mnd + € 25 kosten

BRASSCHAAT – MTH Recent 
app. op de 2de verd. in dorpskern 
van MTH. 2 slpks vooraan en ach-
teraan open kkn met de nodige 
toestellen, wnkr en aansluitend 
gezellig terras (8m²). Beneden 
zijn er 2 stnpltsn voorzien + extra 

€ 850/mnd + € 30 kosten

BRASSCHAAT Gelijkvloersap-
partement in een boogscheut 
van centrum Brasschaat. Ruim en 
praktisch met oa woonkamer op 
parketvloer, 2 slaapkamers, bu-
reau én verder nog terras + tuin, 
garage en kelderberging. Geen 
gemeensch. kosten. EPC 418

€ 925/mnd

BRASSCHAAT Instapklare wo-
ning in wijk Bethanie. Praktisch 
& voorzien van de nodige op-
bergruimte en hedendaagse 
snufjes zoals alarm, airco, … 3 
à 4 slaapkamers, garage, oprit 
voor 3auto’s en gezellige tuin aan 
woonkamer. EPC IN AANVRAAG

€ 1250/mnd

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

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

Te koop  bouwgron-

naast elkaar l iggend. 
Hoogboom-Kapel len. 

Tuinwerk, schilderen en 

Tuinwerk, schilderen. 

Te huur: gelijkvloersappt 1 
slk. Brasschaat De Tomer-

Alle comfort, ingerichte 
keuken en badkamer, tuin. 

per maand, geen kosten. 

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. 

Te huur: 
volledig ingerichte keuken, 
ruim terras op zuiden, 1ste 
verd. Prins Kavelhof 
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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):
29-30/08 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

29-30/08 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  

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

GFT

MAANDAG   24
DINSDAG   25
WOENSDAG   26
DONDERDAG    27
VRIJDAG     28
ZATERDAG     29

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil augustus

MAANDAG    31
DINSDAG     1
WOENSDAG  2
DONDERDAG   3
VRIJDAG      4
ZATERDAG   5

Ophaling huisvuil september

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN
OOK VOOR UW

OLDTIMER

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60Top onderhouden villa 
te koop in Rodonya, 
Catalunya, Spanje. Op 
15min van Reus Airport, 
Strand, Tarragona. Foto's 
op aanvraag, vaessen@
telefonica.net

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

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

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

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

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

Te koop: Kettingzaag 
Elektr. 1600W zelfsme-
rend. Tel. 0486/503 194

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder. 
03/663 65 70
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03 666 85 50
info@immonoord.be

ERA OPEN HUIZEN DAG
 12 SEPTEMBER 2020

Ontdek een overzicht van alle deelnemende panden en hun bezoekuren op
 www.immonoord.be/OHD

NIE
UW

BOUW

NIE
UW

BOUW

€ 420.000

BRASSCHAAT
Bredabaan 227 bus 2001
Prachtig appartement van 118 m2 
in het hartje van Brasschaat met 2 
badkamers, 2 autostaanplaatsen en 
aparte berging.

Wg Vg Gvv Gmo Gvkr EPC 83kWh/m2 

€ 415.000

BRASSCHAAT
Bredabaan 842
Dit projectpand is gelegen op 
een toplocatie in het centrum van 
Maria-ter-Heide Brasschaat en dient 
nog gerenoveerd te worden.

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC in opmaak 

OP AANVRAAG

BRASSCHAAT
Van Hemelrijcklei 68
Eengezinswoning met 
achterliggend magazijn en 
aanpalend perceel grond in het 
centrum van Brasschaat.

Wg Vg Gvv Gmo Gvkr EPC in opmaak 

€ 335.000

ESSEN
Heikantstraat 139
Halfopen bebouwing op een goede 
locatie nabij het centrum van Essen 
met 3 slaapkamers op een perceel 
van 350 m2.

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 145kWh/m2 

€ 425.000

HOOGSTRATEN
Vrijheid 8 bus 1
Ten midden het bruisende 
stadscentrum, ligt dit prachtig duplex 
appartement van maar liefst 175 m2 
met een ruim terras van ca. 75 m2.

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 108kWh/m2 

€ 1.275.000

KALMTHOUT
Kapellensteenweg 519
Prachtige luxe villa nabij centrum 
van Heide-Kalmthout op 9.847 m2 
met prachtig zicht op vijverpartij en 
terrassen.

Vg Wg Gvkr Vv Gmo EPC 193kWh/m2 

€ 325.000

KAPELLEN
Kalmthoutsesteenweg 10
Gunstig gelegen gezinswoning met 
maar liefst 5 slaapkamers op een 
perceel van 451 m2 op wandelafstand 
van het centrum van Kapellen.

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 435kWh/m2 

€ 475.000

KAPELLEN
Koningin Astridlaan 37A bus 3
Sfeervol appartement ca. 160 m2 op 
domein Wilaard met prachtig zicht 
op park met vijverpartijen. Twee 
slaapkamers en twee badkamers.

Vg Gvkr Vv Wp Gmo EPC 304kWh/m2 

€ 479.000

KAPELLEN
Koningin Astridlaan 37B bus 1
In het domein Wilaard prachtig 
gelijkvloers appartement 140 m2 
met twee slaapkamers en twee 
badkamers.

Vg Gvkr Vv Wp Gmo EPC 384kWh/m2 

€ 575.000

LOENHOUT
Mgr. Van Dijcklaan 13
Ruime, recente en instapklare 
woning met maar liefst 5 
slaapkamers.

Vg Wg Gvkr Vv Gmo EPC 189kWh/m2 

€ 375.000

OOSTMALLE
Hoogstraatsebaan 186
Centraal gelegen in Oostmalle, ligt 
deze gelijkvloerse woning met 3 
slaapkamers op een mooi perceel 
van 945 m2.

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 357kWh/m2 

€ 325.000

WESTMALLE
Antwerpsesteenweg 311
Multifunctionele woning met 
handelsruimte in het centrum van 
Westmalle.

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 778kWh/m2 

€ 305.000

WUUSTWEZEL
Achter D’Hoven
Handelspand van 186 m2 in het 
centrum van Wuustwezel met 
parkeermogelijkheden voor de 
deur!

Vg Wg Gvkr Vv Gmo EPB in opmaak 

€ 317.500

WUUSTWEZEL
Boomgaard
Laatste moderne, nieuwbouw 
woning met 3 slaapkamers, gelegen 
op een rustige, kindvriendelijke 
locatie in het centrum van.

Vg Wg Gvkr Vv Gmo EPB in opmaak 

€ 318.000

WUUSTWEZEL
Dorpsstraat 39
Deze gesloten bebouwing met 3 
slaapkamers, ligt in de dorpskern 
van Wuustwezel op een perceel 
van 235 m2. 

Vg Wg Gvkr Gvv EPC in opmaak 

€ 459.000

ZOERSEL
Risschotlei 29
Deze laagbouwwoning is gelegen 
op een uitstekende locatie nabij het 
centrum op een perceel van 1.000 m2 
en omvat 3 slaapkamers.

Vg Wg Gvkr Gvv Gmo EPC 723kWh/m2 
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Vraag ook onze andere afmetingen,
meer dan 25 verschillende modellen!

Direct je GRATIS gedetailleerde offerte per e-mail via 
www.noppe.be

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

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

CITY+
7m50 (Hoektrap) x 3m20 x 1m50

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

€ 42.535
va.€ 39.495PROMOTIE

CARRÉ
Rechthoekig bad

STYLE
Romeinse trap

ZWEMKANAAL
Rechthoekig bad

LA PLAGE 9
Zwembad met plage

XL
Rechthoekig bad

8m50 x 4m x 1m50 9m55 x 4m x 1m50 12m x 3m60 x 1m50 9m x 4m x 1m50 12m x 4m60 x 1m50

Hoektrap Romeinse trap Recht inlopend Recht inlopend Recht inlopend
Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen

2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers

€ 46.594

va.€ 42.995
€ 47.394

va.€ 43.795
€ 52.145

va.€ 48.595
€49.294

va.€ 45.395
€58.432

va.€ 53.495

NIEUW!

NIEUW!

LPW FULL VINYLESTER POOLS

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

Levenslange garantie |  Hoogste kwaliteit | 100% osmosebestendig
U W  Z W E M B A D  I N  F U L L  V I N Y L E S T E R

UNIEK IN BELGIË

STTAAAYYY HHHOOOOMMMMEE AAAACCTTTIEEE:: GGGGRRRRAAATTIS WWWAAARMMMTTEPOMP

Meer dan

sinds 20073500 referenties

BOUWKUNDIGE BADEN - MONOBLOKBADEN - MASSAGEBADEN
INSTALLATIE • RENOVATIE • ONDERHOUD
WINKEL MET UITGEBREIDE KEUZE

www.lpwcorporate.com

Gold Partner &  
Officiële verdeler van :

Actievoorwaarden: geldig bij plaatsing voor 14/12/2020

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

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

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

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


