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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.
www.brasschaatsefi lm.com   -   info@brasschaatsefi lm.com

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

RETRO-CITY • ENERGIELAAN 1 (BOSDUIN) • 0475 54 09 36 • WWW.RETRO-CITY.BE

Oldtimer stalling
VEILIG • 55 RUIME PLAATSEN • NABIJ KASTEEL WITHOF • 10 MIN. VAN BRASSCHAAT

Oldtimer stallingOldtimer stallingOldtimer stalling
24/7

Altijd toegang
Extra services zoals
Smart phone controle
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Bredabaan 1075, 2930 Brasschaat
+32 (0)3 663 37 33

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Bel� f optimaal b� ld en geluid

Audio Video

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.

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)  • www.fl andersdesigners.be
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Wij maken er

iets moois van!

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

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

Zaterdag: 10u-17u

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

NOG GROTE 
KORTINGEN
TOT HALF SEPTEMBER!

MIS HET NIET!

Start
to Dance

Swing, Ballroom, Latin, 
Rock&Roll, Zumba, 

Fun Dance, ...

Alle info:
www.spillemaeckers.be

ALLE MOGELIJKE DANSVORMEN ONDER ÉÉN DAK

marc@spillemaeckers.be  •  0495 522 917 • vanaf september op nieuwe locatie
Inschrijven gebeurt op voorhand per mail!
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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

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

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

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

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Ook de kleine 
geheimen wil je 
graag horen

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

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

    www.facebook.com/mrboobrasschaat           mrboo_opticiens           mr-boo.be

Informeer je bij Mr Boo te Brasschaat 
voor een gratis en vrijblijvende hoortest

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Huisartsen van huis-
a r t s e n w a c h t p o s t 
Noordrand openen in 
samenwerking met 
AZ Klina een nieuw 
drive-through afname-
punt voor coronatests, 
gelegen naast de inrit 
van de bezoekerspar-
king van het zieken-
huis. Het concept is 
eenvoudig: je maakt 
een afspraak voor een 
coronatest via de huis-
arts, je komt op het 
afgesproken uur met 

te voet naar het drive-through afnamepunt. Na het afgeven van je identiteitskaart 
neemt een verpleegkundige een test af, waarna je het afnamepunt kan verlaten. 
Dr. Geert Sierens, ondervoorzitter huisartsenwachtpost Noordrand: “We zullen 
het afnamepunt voor lange tijd gebruiken. Niet alle afnamepunten waren herfst- 
en winterproof. We zijn dus erg blij met deze samenwerking met het ziekenhuis. 
Zo kunnen de testen op een snelle en vooral veilige manier gebeuren voor patiënt 
en medewerker.”
Het drive-through afnamepunt wordt gebruikt voor de testen op afspraak via de 
huisarts én voor de testaanvragen door specialisten van het ziekenhuis. Alle pa-
tiënten die worden opgenomen worden op voorhand getest op corona. De testen 
gaan van dit afnamepunt naar het labo in het ziekenhuis en worden binnen de 24u 
verwerkt. Het resultaat van de test is beschikbaar via het portaal www.cozo.be
of via de (huis)arts.
Dr. Joost Baert, algemeen directeur van AZ Klina: “Als ziekenhuis werken we al 
langer intens samen met de huisartsenwachtpost Noordrand. Zo hielpen we hen 
bij het opzetten van een tijdelijk pré-triagepunt waar patiënten met symptomen 
van corona op een veilige manier konden gezien worden door huisartsen van 
Brecht, Brasschaat, Wuustwezel, Essen, Kapellen en Kalmthout. 
Ondertussen zijn de coronatesten essentieel voor het terugdringen van het virus. 
Het is dan ook belangrijk dat deze testen op een veilige en comfortabele manier 
kunnen gebeuren, ook tijdens het najaar en de winterperiode.”
Praktische informatie: 
• Het afnemen van coronatesten gebeurt enkel op afspraak via de huisarts. Zonder
 afspraak worden geen testen afgenomen aan het drive-through afnamepunt.
• De patiënt blijft in quarantaine tot het resultaat van de test gekend is.
• De patiënt kan het resultaat consulteren via www.cozo.be of via zijn (huis)arts.

NIEUW DRIVE-THROUGH AFNAMEPUNT
(CORONATESTS) VAN HUISARTSENWACHT-
POST NOORDRAND OP TERREIN AZ KLINA

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

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

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

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

GESLOTEN op zondag & feestdagen

NIEUWE COLLECTIE

LAATSTE  

SOLDEN

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

Haal het zomergevoel terug
met FlowersNgin

SUN

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.

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

ZO FLEXIBEL. 
ZO KRACHTIG. ZO SNEL.

#LifeBeyondOrdinary

€ 50
cashback*

* Actie geldig tot einde september 2020
60 dagen op proef!

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

Vrouw zoekt  werk : 
poetsen en massage. 
0465/426 527

Te huur: Gr. app. (160m²) 
in Centr. Brassch. Breda-
baan 241. Instapkl. app. 
met 3 slpks aan oud ge-
meenteh. Grote liv. en 
hal op parket,  3 slpks. 
Geïnst. kkn met toest. Gr. 
terr. achteraan, lift, rollui-
ken, geluidsw. glas. Gar. 
Geen huisdieren. Info en 
bezicht. vrij 03 633 16 59

Vrouw zoekt  werk : 
poetsen en massage. 
0465/121 326

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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Ook dit jaar zouden we, zoals de voorbije jaren, graag een 
spaghettidag organiseren ten voordele van Afrant om zo 

duwtje te kunnen geven. Helaas belet het Coronavirus dat. 

konden we een mooi bedrag overmaken aan deze vzw. Zo-

voor. Samen met u dragen we verder zorg voor de minder-

AFRika-ANTwerpen - www.afrant.be

SPAGHETTIDAG  AFRANT
BRASSCHAAT AFGELAST

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

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

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

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - 
renovatie - snoeiwerken

0477/306 423
Ronny.kanora@telenet.be

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

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

Tuinwerk, schilderen en 
bezetten. 0487/566 652

Tuinwerk, schilderen. 
0485/545 594

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

Te koop domme kracht 20T, 
5T, 2T. Tel. 0486/503 194
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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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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
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Problemen met je buur?

Samen leven kan soms  
leiden tot moeilijke 
situaties: luide muziek, 

niet over praten?

GRATIS

Al aan burenbemiddeling gedacht?

Meer weten?

T 03 650 02 00

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

Te koop: stripreeksen. 
Tel. 0486/503 194

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

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

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

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

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

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

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

Brasschaat Open Golf & Country Club

 E-mail info@brasschaatgolf.be • www.Brasschaatgolf.be 

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

om in corona-tijden te beoefenen!

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

steunt startende handelaars

Deuren • Ramen • Veranda’s
Zonwering • Rolluiken

Bredabaan 447 • Brasschaat • Tel. 03 641 94 00
www.witt.be

TAALCURSUSSEN IN HET DAKHUUS
Je kan in het vormingscentrum aan de Bredabaan ondertussen al zo’n 16 talen leren. Er zijn zowel 
groepen voor beginners als voor gevorderden. De conversatiegroepen zijn dan weer bedoeld 
voor wie zijn taalkennis wil onderhouden. Typisch voor het Dakhuus is de niet-schoolse sfeer: er 
zijn geen examens of strikte programma’s die moeten worden afgewerkt. Iedereen leert op zijn 
eigen tempo en de professionele lesgevers spelen zoveel mogelijk in op de noden van de groep. 
Behalve Talen starten allerlei andere cursussen binnenkort : zoals bij Hobby o.a. bloemschikken, 

en Tablets. 
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

Ik koop postzegels en 

Te huur 

Zoek niet verder.

Te koop: 

Man zoekt 

Alle kleine graafwerken. 

Te koop: 

Te koop gevraagd:

te leggen langs de Bredabaan tussen de Sint-Jobsesteenweg 

schillende scholen in Brasschaat. Het moest dus dringend vei-
liger.

Op aandringen van de gemeente bij het Vlaamse Gewest is er 

De werken startten in 2018. Er werd meteen van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om een gescheiden rioleringsstelsel voor 
afval- en regenwater aan te leggen. Tot slot krijgt de rijbaan 
nieuwe asfalt.

FIETSPAD BREDABAAN
RICHTING GOOREIND BIJNA KLAAR!

Foto: © communicatiedienst Brasschaat
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

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 • tel. 0467 04 66 46

HAARSTUDIO

ONZE  NIEUWE  ZAAK  IS  OPEN

Beauty Lounge

Skin analysatie
Huidanalyse

Schoonheidsspecialiste
De wereld van Beauty

Alexandrite Diode Laser
Permanente ontharing

Cryolipolyse
Bevriezen van vetcellen

Hydrafacial
Gezichtsbehandeling

HiFu
Huidverstrakking

YAG-Laser
Huidvlekken verwijderen

Bleaching
Tanden bleken

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.

Te koop: 6 prachtige 
Rotan stoelen € 200. 
0495/518 416

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

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

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

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

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 
novarumlei  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

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 koop: professionele 
ijsblokjesmachine €300. 
0495/518 416

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
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Maak kennis met enkele monumenten uit Brasschaat.

Tijdens de Open Monumentendag verwelkomen heel wat monumen-
ten in Vlaanderen je graag! Fietstochten, tentoonstellingen, wande-
lingen, fotozoektochten,… staan op het programma voor jou en je 
bubbel.

In Brasschaat kan je gratis een bezoek brengen aan mini-museum Den 
Toren of de tentoonstelling over de V-bommen boven Antwerpen.
Of fi ets langs de Mariagrotten en bezoek de tijdelijke tentoon-
stellingen. In de St.-Antoniuskerk kan je het 150 jarige Vermeersch 
orgel van dichtbij bewonderen.

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…

Donderdag 24 of 
zaterdag 26 september
Introductie en alles over beeld-
elementen en beeldschikking, 
kortom compositie.
Donderdag 1 of 
zaterdag 3 oktober
Basisinstellingen van de digitale 
camera; beeldformaat, resolutie, 
sluitertijd, diafragma, enz…
Donderdag 8 of 
zaterdag 10 oktober
Mensen voor de camera; jong en 
oud, bekenden of onbekenden.
Donderdag 15 
of zaterdag 17 oktober
Alles over lichtmeten (deels prak-
tijk)
Donderdag 22 
of zaterdag 24 oktober

Donderdag 29 
of zaterdag 31 oktober
Alles over witbalans 
(deels praktijk)

Donderdag 12 
of zaterdag 14 november

Donderdag 19 
of zaterdag 22 november
Moeilijke onderwerpen zoals 
vuurwerk, bliksem, avond- en 

PS: zaterdag les vanaf 19u.
Donderdag 26 
of zaterdag 28 november
Nabewerking, presentatie en digi-
tale fotoboeken maken.
Donderdag 3 
of zaterdag 5 december
Herhaling van de lessen en ma-
ken van digitale reeksen.

Extra: Twee extra praktijknamid-
dagen zullen voorzien worden in 
samenspraak met de cursisten.

PRAKTISCH
Alle lessen gaan door in het lokaal van de fotokring gelegen op de 
zolder van de gem. basisschool Kadrie, Driehoekstraat 41 te Kalmt-
hout. Men kan de lessen volgen op donderdag of zaterdag. Verdere 
info en inschrijven via swa.van.oevelen@skynet.be of 0497/13 33 
25. Het cursusgeld bedraagt € 99 en kan gestort worden op rek. nr. 
BE47 0010 2838 2680 - BIC GEBABEBB.

ALLE CORONAREGELS WORDEN GERESPECTEERD !

KALMTHOUTSE FOTOKRING VZW
Digitaal leren fotograferen

PROGRAMMA

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De zomervakantie ligt achter ons en het dient gezegd: 
het was geen  zomervakantie zoals andere jaren. In 
normale omstandigheden kon de liefhebber van klas-
sieke muziek ergens half juli genieten van Klassiek in 
het Park. Kort daarna zou dan de jeugd uit de bol kun-
nen gaan op The Day Before Tomorrow. In de verschil-
lende wĳken werden de voorbĳe jaren kleinschalige 
maar vaak zeer gezellige concertjes ten beste gege-
ven. Niets van dit alles dus. En we zĳn er nog niet. Tal 
van winkeliers zitten deze dagen met de Dorpsdag in 
het hoofd. Die zou normaal plaatsvinden op zondag 6 
september, kort daarna gevolgd door de N8 van Bras-
schaat. We moeten het allemaal missen dit jaar. 
In oktober start op Perron Noord ook ieder jaar de Win-
ter op Wielen. Iedere derde zondag van de maand bla-
zen honderden oldtimers verzamelen op de terreinen 
naast het vliegveld. De organisatoren van deze WOW 
besloten nu deze editie af te gelasten. En hoe zal de 
programmatie van het Cultuurcentrum er de komende 
maanden uitzien? Het valt allemaal nog te bekĳken. 
Intussen gaat het nieuwe schooljaar van start. Van 
Vlaams minister van Onderwĳs Ben Weyts mogen alle 
leerlingen opnieuw naar de klas. Dat worden ongetwĳ-
feld spannende weken en maanden. Het lĳkt alsof AZ 
Klina hierop wil anticiperen want vorige week opende 
er een testafnamepunt voor Covid-19. De kans is im-
mers reëel dat schoolkinderen elkaar besmetten zon-
der dat ze er ziek van worden. Maar die kinderen ne-
men het virus wel mee naar huis en zo komt het bĳ de 
ouders en de grootouders terecht. Gaan er Brasschaat-
se scholen moeten sluiten? Laat ons hopen van niet.
Gelukkig is er in Brasschaat nog het gemeentepark, het 
Peerdsbos, de Inslag, de Uitlegger, de Mik en nog zo 
veel meer. Daar wordt niet aan gemorreld. Veel Bras-
schatenaren hebben hun eigen gemeente opnieuw 
ontdekt. Wandel eens in de wĳk Het Leeg-De rietbeem-
den en je zal merken dat er zowaar een wĳngaard werd 
opgestart. De pas afgestudeerde Joris Van der Auwera 
plantte er niet minder dan 275 stokken en hoopt over 
drie jaar zĳn oogst te kunnen commercialiseren. 

KWB- WORKSHOP GROENTEN DECOREREN (M/V)  
OP 22 SEPTEMBER 2020 

De workshop start om 19.30u stipt in de grote zaal van het Drieheem en eindigt omstreeks 22u00.  Je 

andere uitstraling hebben na het volgen van deze vorming. Deze avond is toegankelijk voor iedereen, 
vrouw en man,  ervaring  is niet vereist. Ook niet- KWB leden kunnen deelnemen. Wij respecteren alle co-
ronamaatregelen. KWB leden: 15 euro; niet-KWB leden:  22 euro. Inschrijven voor 16 september 2020 bij 
Vic De Schepper 03 6519931 vicdeschepper@telenet.be   na bevestiging stort je voor 17 september 2020 
het juiste bedrag op BE 92 7895 5101 8723 met vermelding  “groenten decoreren” en aantal personen. 

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

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

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

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827
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Grote en 

kleine rassen!

http://guldensporen.vlaanderen

GULDEN SPOREN
BRASSCHAAT

vzw

Greetje Keesman

is de winnares van het etentje.

Elk jaar schenken we we ter 

gelegenheid van de 11 juli-viering 

een etentje aan aan iemand die de 

leeuwenvlag uithangt.

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: 
- Tomatensoep met balletjes. (€ 3,50/0,5l of € 7/1l)
- Bloemkool-broccolisoep met curry. (€ 3,50/0,5l of € 7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€ 9)
- Poké bowl met sushirijst, kippenblokjes, sojascheuten, 
 edamame, komkommer en avocado. (€ 12,50)
- Bulgursalade met gerookte forel, geroosterde bloemkool 
 en broccoli, granaatappel en dragondressing. (€ 13)
Warme Gerechten:
- Vegetarische lasagne met ricotta, spinazie, paprika, 
 aubergine en courgette. (€ 12,50)
- Balletjes en selder in tomatensaus met puree. (€ 12,50)
- Groene waterzooi met kabeljauw , spinazie, waterkers 
 en natuuraardappelen. (€ 15)
- Paprika gevuld met chilli sin carne en rijst. (€ 13,50)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 1 september t.e.m. Zaterdag 5 september

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.

YOGA
Rama Saenen

50
jaar authentieke yoga

Brasschaat: dinsdagavond vanaf 15-9. Nieuwe locatie!!

Deurne: maandagavond vanaf 7/9

Antwerpen-Zurenborg: dinsdagavond vanaf 1/9
En vele andere gemeenten!

Vanaf september 2020 onder voorbehoud 
wegens coronamaatregelen

VOOR MEER INFO over de laatste aanpassingen zie: 

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

-INSCHRIJVING: ter plaatse 15 minuten vóór begin van de les
-PRIJS: € 50 voor uw eerste 5 lessen samen, daarna € 10/les
-BENODIGDHEDEN: oefenmatje 

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

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

IN HET DAKHUUS
Cursussen voor het najaar – neem zeker een kijkje !
Onze jaarfolder is uit en te bekijken op onze website. Liever een papieren exemplaar ? Vraag 
gerust aan op info@dakhuus.org. Het uitgebreide programma biedt voor elk wat wils: talen, cre-
ativiteit, 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)
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Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Quirijnen 03 650 15 15

Raymond De Cuyper
oprichter van Verwarmingsbedrijf De Cuyper

echtgenoot van Josiane Decoene

Geboren te Merksem op 27 juni 1943 en
thuis overleden te Zoersel op 24 augustus 2020.

Dit melden u:
Josiane Decoene

zijn echtgenote
Christel De Cuyper en Ronny Mertens
 Kim Creus, Lisa en Matz
Roland De Cuyper en Lea Bernaerts
 Sophie De Cuyper
 Julie De Cuyper
Chantal De Cuyper
Sandra De Cuyper en Patrick Mariman
 Melissa Mariman en Wim De Westelinck,
  Ryan en Lenny

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
zijn neven, nichten, achterneven en achternichten

Vanwege de coronamaatregelen nemen wij in intieme kring 
afscheid van Raymond tijdens de burgerlijke afscheidsplechtigheid 

in de Tuinaula van Quirijnen I Sereni.

Aansluitend vertrouwen we zijn asse toe aan de natuur
op de begraafplaats van Brasschaat-Rustoord, Max Hermanlei.

Bijzondere dank aan het volledige team van AZ Sint-Jozef Malle
 voor hun goede zorgen.

Condoleren: Kwikaard 121 - 2980 Zoersel
www.condoleances.be/raymonddecuyper

steunt startende handelaars

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

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

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

SINT-JOZEFPAROCHIE (DRIEHOEK)
STILTEMOMENT

Woensdag 9 september om 19.30 u. beginnen weer de maande-
lijkse momenten van bezinning. Thema: ‘God houdt van iedere 
mens’ Houden van   Liefde   Elkaar graag zien: we hebben er onze 
mond van vol, en hopelijk ook ons hart. De dagelijkse realiteit laat 
ons niet altijd de beste voorbeelden zien. Hoe lastig en vervelend 
is het toch dat de ander zo anders is! Het zou toch veel gemak-
kelijker zijn als de medemens in onze maat zou stappen en zou 
denken zoals wijzelf denken. God houdt van elke mens, dat wil 
eigenlijk zeggen: hij valt niet over de ongemakken en kleine kant-
jes, maar ziet juist de rijkdom in het verschil. De enige gelijkenis 
is dat de mens evenbeeld van God is: wie van u droomt niet van 
een wereld waar iedereen broer en zus is van elkaar. Mensen 
zijn er niet altijd even handig in en kunnen er soms een soep/
soap van maken. God houdt van elke mens, ook al hebben wij 
hem al bij voorbaat veroordeeld.  Liefde is het hart van het heelal  
(Gabriël Smit). Iedereen welkom!

Te koop: elektrische mini-

€900. 0495/518 416

Te koop: kinderbed wit 
(Woodwork) + bagagekof-
fer vr auto. 0475/264 293

Te koop vintage salon 
3-zit, 2-zit, 1-zit, z. goede 
staat. € 100. 0493/598 540

Te koop: Postzegels, 
zichtkaarten, munten, 
bankbiljetten, sigaren-
bandjes, geboortekaart-
jes. 03/647 14 88

Proficiat dieven voor 
het pikken van rouwkran-
sen als medeleven bij 
Annie Pont, echtgenote 
van Arthur Verheyden. Tel. 
0472/224 469

Privéchauffeur zoekt 
werk met erv. s’Avonds + 
weekend. 0489/892 739

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

Calpe te huur: prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedijk, 
gr. terr. zeezicht, zonkant, 

comfort. 03/326 13 87

12/9 Garageverkoop v. 
decoratie. 9u-12u Van 
Beethovenlei 30, Schoten

Te koop: set winterwielen 
Citr. 195/65 R15 Mich., 
Ford 185/60 R15 Cont. 
0495/755 000 4sch €200/
set

Te koop: Propere golf-
ballen, € 50 voor 100. Tel. 
03/658 10 88

Te koop: kleine gesloten 
aanhangwagen 1m25l op 
1m br banden, lichten in 
orde + reservewiel. €135 
0486/245 784

Te huur: Brass. a. oud 
gemeenteh., niet Bredab. 
1eV. lift, terr. en kl. glvl 
app. Tel. 03/651 77 68

Te koop: elektrische he-

€900. Tel. 0495/518 416

Te koop: stijgermateriaal 
Travhydro. tel. 0486/503 
194
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lingerie | beachwear
nachtmode

LAATSTE WEEK ZOMERKOOPJES
van dinsdag 1/09 t/m zondag 6/09

RONDE 'DORPSDAG' PRIJZEN
EXTRA OPEN OP ZONDAG 6 SEPTEMBER VAN 11U TOT 17U

LINGERIE CARESS | Dr. Roosenplein 43  |  Brasschaat  |  Tel. 03 651 86 17 |

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)

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

 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?

www.binteriordesigns.be

Gaat u verhuizen, verbouwen 
of weet u simpelweg niet hoe
u de gewenste sfeer in uw
huis moet creëren, dan helpen
wij u graag verder.

info@binteriordesigns.be 
GSM 0468-168269 

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

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

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863
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Na meer dan 40 jaar transformeerde op 25 augustus Op-
tiek Van Avondt in Aartselaar, Baron Van Ertbornstraat 
8, naar Mr Boo. Het is de opvolger van de eerste suc-
cesvolle conceptstore in Brasschaat van zaakvoerders 
Kevin Beck en Marjan Brughmans.
Klanten zullen verrast worden door een ruimere winkel 
met meer oppervlakte, maar ook verschillende nieuwe 
en exclusieve collecties zoals Gucci, Jimmy Choo, Göt-
ti,… Met daarbij een eigen huiscollectie brillen, zonne-
brillen en contactlenzen is de cirkel helemaal rond.

Mr Who?
Om de visie van Kevin en Marjan in goede banen te lei-
den werd er samengewerkt met architectenbureau Arq 
uit Sint Niklaas, binnenhuisarchitect B2 Project en Mai-
sonMaxx. Voor de meetapparatuur werd er resoluut ge-
kozen voor het beste dat Rodenstock te bieden heeft. Dit 
alles zorgt voor een totaalbeleving zodra je binnen stapt 
met een duidelijke link naar Mr. Boo Brasschaat.
Natuurlijk draait het uiteindelijk nog steeds om goed zien 
en daarin maken beide zaken het échte verschil! Dankzij 
de investeringen in de meetapparatuur is het voor Mr. 
Boo mogelijk om de meest  nauwkeurige metingen te 
doen en het scherpste zicht te garanderen, overdag én 
’s nachts!

Doorbijters
Kevin en Marjan zijn échte doorbijters. Na een succes-
volle start van Mr Boo in Brasschaat, vonden ze het tijd 
om ook Optiek Van Avondt om te dopen tot hun uniek 
concept. Maar dat verliep helaas met heel wat hinder-
nissen. Ook al werden hun plannen verschillende keren 
van de tafel geveegd door één buur, zijn ze blijven vol-
houden en kunnen ze vandaag een prachtig resultaat 
presenteren.

Mr. Boo Brasschaat
Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58

Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

ALL EYES ON YOU!
MR. BOO OPENT 2E FILLIAAL

    www.facebook.com/mrbooaartselaar           mrboo_opticiens           mr-boo.be

ANNULATIE MARIABURGSE FEESTEN
De coronacijfers stijgen weer waardoor ingrijpende maatregelen nodig zijn.  Het virus zorgde ervoor 
dat wij naar een alternatieve 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. Om toch iets aan te bieden is wel op diezelfde extra vergadering 
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/MariaburgseFeesten/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.

RUP KERNVERSTERKING: 
PUBLIEKE RAADPLEGING VAN START

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/actueel/nieuws/rup-kernversterking-
publieke-raadpleging-van-start 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

Ambachtslaan 2 – 2960 Brecht 

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een 

 

Functie: Bezorgen en monteren van 
meubelen bij onze klanten 

Profiel: Klantgericht, gemotiveerd en 
flexibel 

 Rijbewijs C 
 Opleiding in houtbewerking is zeker 
 een pluspunt 
Aanbod: Afwisseldende job 
  Een 4-daagse werkweek 
 Een correcte verloning 
 

Wil jij deel uitmaken van ons team?  Gelieve U 
aan te melden na telefonische afspraak op het 

nummer 03/313.00.90 (vraag naar Eric).  Of mail 
naar eric.deschepper@meubleta.be 
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ohgreen.be

Oh’Green Ekeren - Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren

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

®

HELEMAAL COOL
BACK TO SCHOOL
Ontdek de collectie in ons tuincentrum

vtbKultuur Brasschaat
Wandelzoektocht/Fiets-

zoektocht
Van 1 juni 2020 t.e.m. 30 sep-
tember 2020. 2020 is voor 
ons een heel speciaal jaar; 
onze afdeling viert zijn 50ste  
verjaardag. We planden voor 
elke maand een mooie en inte-
ressante activiteit, maar vanaf 
maart gooide het corona virus 
roet in het eten, met een lange 
rij afgelastingen als gevolg. Ge-

onder bepaalde voorwaarden 
en met de nodige afstand nog 
wel. We hopen dus dat onze 
zoektochten een aangename 
verstrooiing kunnen zijn in deze 
tijd van beperkingen en afge-
lastingen. In dit jubileumjaar 
hebben we ons geëngageerd 
om een deel van de opbrengst 
van elk van onze activiteiten 
aan een Brasschaats goed 
doel te schenken, en wij ko-
zen voor Casa Callenta, een 
vereniging die ontspannende 
en informatieve activiteiten 
organiseert voor mensen met 
kanker. Wandelen doen we 
dit jaar in de wijken Centrum 
en Vriesdonk van Brasschaat. 
De route start aan de Dienst 
Toerisme in het Oud Gemeen-
tehuis en is zo’n 9 km lang. Er 
zijn 19 vragen om op te lossen 
en twee reeksen van telkens 10 
foto’s om te rangschikken in de 
volgorde van tegenkomen tij-
dens de wandelzoektocht. Alle 
antwoorden op onze vragen 
vind je onderweg; je vult ze in 
op het antwoordformulier. Er 
zitten geen strikvragen in de 
wandelzoektocht maar omwille 
van de foto’s is opletten wel 
steeds de boodschap. De tien 
best gerangschikte deelnemers 
ontvangen een mooie prijs!

fietszoektocht door de ge-
meente Brasschaat en een 
klein stukje door Schoten. Het 
is een erg groene en rustige 
route, die we “Acht van Bras-
schaat” hebben genoemd naar 
analogie met de vroegere jaar-
lijkse koers en omdat de route 
ook echt een acht beschrijft. 
De route is zo’n 34 km lang. 
Startpunt is de Dienst Toerisme 
in het Oude Gemeentehuis van 
Brasschaat. Er zijn 40 gewone 
vragen en 10 fotovragen. De 
tien best gerangschikte deel-
nemers ontvangen een mooie 
prijs! 
Kostprijs per brochure: € 8 voor 
leden en niet leden.
Deelnemingsbrochures zijn 
verkrijgbaar bij:
- Dienst Toerisme Brasschaat, 
Bredabaan 182
- Erna Schrauwen, Max Her-
manlei 38, Brasschaat, tele-
foon: 03 651 96 96
- Jan Wouters, Prins Kavellei 
114, Brasschaat, gsm: 0476 
45 20 43
- of via onze website: http://
www.vtbkultuur.be/brasschaat

Air-Concept
zoekt

WERKNEMER
met rijbewijs BE

WERKNEMER/
HULP 

bij zandstralen of kennis 
van houtbewerking

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

Te koop: Elektr. grasmaai-
er (z.g.a.n.) Bosch Ad-
vanced Rotak 690 220V 
1800W snijbreedte  42cm, 
7 maaihoogten, maaien + 
mulchen. Prijs € 165. Tel. 
0476/862 936 
of 03/663 31 13

Gerenov. app te huur - 
ideale ligging - 1st v - 2 á 
3 slpks - direct vrij – 0476 
418 769

Te koop Alu ladders. Tel. 
0486/503 194

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 licht. Rustig pers., 
gn huisdier, gn lift, vrij. 
€580/mnd. 0474/409 223

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. 

www.goldcompany.be

Te huur: 2 mod. ge-

0495/214 041

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

Te koop: prachtige elek-

0495/518 416

Te koop: mountainb. voor-/
achtervering, merk Miner-
va €300. 0495/518 416

Te koop: Steenkool 20/30 
in zak 25 kg Antramix 5e/
zak 0495 755 000

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118
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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

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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

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

Gelnagels Pedicure
Na afspraak. 10 j. ervaring

0489/570 460

Ik koop alles van Nin-
tendo, Sega, Playsta-
tion. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, verzamel-
objecten allerhande, cu-
riosa, memorabilia, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in 
de aanbieding, geef me 
een seintje: 0487 365 100

IK KOOP IN BRASSCHAAT

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”
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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

Decoratieve technieken spuittechnieken
Vloerbekleding - Laminaat - Gyproc

Raamgarnering

Tel. 03/652 11 33 - Fax. 03/652 10 45
GSM 0475/695 662

Bel voor vrijblijvende prijsofferte

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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. 

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

gommen, logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be
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Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

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

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

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
Adams bvba

Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

tuinaannemer

Scheren van hagen

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

Uw auto verkopen? Maar 
geen tijd, kennis of zin... 
Ik doe dit graag voor u! 
Bel 0497 484 969. Zeer 
betrouwbaar!

Te koop: appartement 92 
m² Donksesteenweg 4 , 
parket, 2 slaapkamers, 
groot zuiderterras, gara-
geplaats, kelderberging. 
Tel 03 283 06 06 prijs: € 
345.000

Te koop: overdekte au-
tostaanplaats, Donkse-
steenweg 4. Tel 03 283 
06 06

Te huur: appartement 
Merksem Sijsstraat 4, gro-
te living, 2 slaapkamers, 
aparte keuken, lift, tel: 
0468 509 293 

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

Ruitenwasser Geert. Ook 
tuin werken BEL EN IK 
KOM SNEL 0477 962 551

VIVALDI  SENIOREN 
SERVICE Voor al uw 
boodschappen en kleine 
klusjes (24u/7d) Vivaldi-
senioren@gmail.com Tel. 
0468 008 025

Te huur: Rustig app. Vuur-
kruisenlei 48, 1ste verd. 2 
slk + Garage, incl kosten 
€775. schrauwen.guido@
skynet.be

Te koop: 2 Jaga luchtver-
warmers €200 pers stuk. 
0495/518 416

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

Kapsalon te huur, Ver-
hoevenlei  103, Bras-
schaat. € 720. 
Tel. 03/651 72 23
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Sportieve muziekliefhebbers hebben weer iets om naar uit te kijken. Op zon-
dag, 27 september organiseren Brasschaatse orgelisten i.s.m. Orgel Ekeren een 

Om 15 u stipt wordt er gestart in de kapel van het Sint-Michielscollege, Ka-
pelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat voor bezoek aan en bespeling van het 
Verschuerenorgel (1993) door Peter Breugelmans. Om 15 u 45 wordt het pe-
leton verwacht in de Heilig Hartkerk, Kapelsesteenweg 216, 2930 Brasschaat 
(Ekeren-Donk/Brasschaat-Vriesdonk) voor bezoek aan en bespeling van het 

in de Sint-Antoniuskerk, Armand Reusensplein, 2930 Braschaat voor bezoek 
aan en bespeling van het Vermeerschorgel (1870) door Koen Maris. Afgevlagd 
wordt er rond 17 u. De verplaatsingen mogen minder sportievelingen maken met 
eigen wagen. Parking is aanwezig in de omgeving van de kerken. Inschrijven 
vooraf i.h.k.v. Coronamaatregelen. Info en inschrijvingen op www.orgelekeren.
be, orgelekeren@gmail.com of 0475/39.38.85. Een organisatie van Orgelisten 
Brasschaat i.s.m. Orgel Ekeren. Deelname is gratis. Mondmasker is verplicht.

4de ORGELFIETSTOCHT VOOR SPORTIEVE
MUZIEKLIEFHEBBERS

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 269.000 € 299.000

€ 349.000 € 360.000 € 350.000

€ 495.000

TE KOOP:
Ekeren, Jozef Ickxstraat 90

TE KOOP:
Schoten, Liebiglaan 110

TE KOOP:
Brasschaat, Lage Kaart 208

TE KOOP:
Antwerpen, Willem Klooslaan 2

TE KOOP:
Antwerpen, Esmoreitlaan 3

TE KOOP:
Brasschaat, Bevrijdingslei 4

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg

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

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

EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:323 kWh/m²  

duplex dakapp 4 slpk 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg

gerenov app 3 slpk 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:158 Kwh/m²

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

 WOONKREDIET

Denkt u aan bouwen, kopen of 
verbouwen?

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

 U hebt 1 aanspreekpunt voor al uw vragen en advies.

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

Advies nodig over uw woonkrediet  
of hulp bij uw dossier?

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

Meer info over de voorwaarden op www.dvv.be

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

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690



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

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
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Bij het sociaal verhuurkantoor 
(SVK) Het SaS in Sint-Job-in-
‘t-Goor staat sinds kort een 
nieuwe bestuursploeg aan het 
roer. Na 9 jaar als voorzitter 
werd Ann Pycke in die functie 
opgevolgd door Herman Jon-
genelen uit Stabroek. Cindy 
Van Paesschen uit Zoersel 
werd verkozen tot ondervoor-
zitter. Onder meer door de 
coronacrisis is een nog grotere 
vraag naar woningen merk-
baar. Om aan die groeiende 
woonnood tegemoet te komen 
hoopt SVK Het SaS zijn patri-
monium uit te breiden van 330 
naar 400 woningen.

SVK Het SaS is 21 jaar geleden ontstaan vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij De 
Voorkempen. Het sociaal verhuurkantoor in Sint-Job-in-‘t-Goor is met 330 woningen en een vol-
waardige personeelsploeg uitgegroeid tot één van de middelgrote organisaties in Vlaanderen. 
SVK Het SaS is momenteel actief in Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schilde, 
Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel en Zoersel. Naast deze 12 gemeen-
ten werkt het SVK ook samen met de huisvestingsmaatschappijen De Voorkempen en De Ideale 
Woning, Openluchtopvoeding vzw, OC Clara Fey en CAW.

Voordelen voor eigenaars
Het SVK heeft als opdracht te zorgen voor een groter aanbod aan kwaliteitsvolle en betaalbare 
woningen aan sociale prijzen. Het realiseert dit door een woning op de private markt als hoofd-
huurder in te huren van de eigenaar en vervolgens te verhuren aan mensen met een duidelijke 
woonnood. Voor de private eigenaars biedt dit tal van voordelen. Het SVK neemt alle adminis-
tratieve taken van de eigenaar over die zeker is dat de huur maandelijks stipt betaald wordt. 
Bovendien houdt het SVK toezicht op het onderhoud van de woning.
Als kerntaak begeleidt en ondersteunt het SVK de huurders bij hun rechten en plichten in het ka-
der van wonen. Door goede contacten met overheidsdiensten, welzijnsorganisaties en diensten 
voor nutsvoorzieningen is het SVK een actieve partner in het lokaal woonbeleid. In het kader 
van de vermaatschappelijking van de zorg en ten aanzien van kwetsbare huurders wordt die 
samenwerking met intergemeentelijke organisaties ook steeds belangrijker.

Grotere woonnood
In de beginjaren legde SVK Het SaS de nadruk op de hoeveelheid woningen. Nu gaat veel 
meer aandacht naar goede en betaalbare woningen en de begeleiding van de huurders. Op dit 
moment heeft SVK Het SaS ruim 330 woningen verdeeld over 12 gemeenten. Maar met een 
wachtlijst van ongeveer 2000 mensen is dit aanbod niet toereikend.
“Wij merken inderdaad een grotere vraag naar woningen zeker nu met de coronacrisis. Wij zien 
de wachtlijst groeien door faillissementen en al dan niet tijdelijke werkloosheid. Wij wensen daar 
meer woningen tegenover te plaatsen. Op dit moment geeft de regering een impulssubsidie van 
25 000 euro aan elk SVK om in te zetten op prospectie. Hiermee hopen wij meer woningen in te 
huren op korte termijn en ons aantal te verhogen tot 400 woningen”, legt Herman Jongenelen 
uit. De nieuwe voorzitter van SVK Het SaS is ook schepen van Sociale Zaken in Stabroek en 
zetelde al in de raad van bestuur van het SVK.

SOCIAAL VERHUURKANTOOR HET SAS IN 
SINT-JOB-IN-‘T-GOOR MET NIEUWE

BESTUURSPLOEG VOOR GROTE UITDAGINGEN

“Anderzijds is er het sociaal objectief opgelegd door de Vlaamse over-
heid aan de gemeentebesturen. Hierdoor is elke gemeente verplicht 
om een bepaald aantal sociale woningen op zijn grondgebied te re-

sociaal objectief te behalen.”

Volgens solidair systeem
Het SVK werkt volgens een solidair systeem waarin de woonnood van 
de kandidaat-huurder de doorslag geeft. Hiervoor wordt een objectief 
puntensysteem gebruikt opgelegd door Vlaanderen. De toewijzing 
van een nieuw ingehuurde SVK-woning aan een huurder verloopt via 
dit systeem. De mensen die het meest een woning nodig hebben, 
zullen die ook eerst kunnen huren. Inkomen en woonnood vormen 
de belangrijkste parameters. De doelgroep zijn mensen met lagere 
inkomens of weinig kansen omwille van lage scholing, zwakke ge-
zondheid, werkloosheid, faillissement, echtscheiding, enz.
“De SVK’s kunnen een betekenisvolle aanvulling zijn op het aanbod 
van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Tegelijk biedt de SVK-
formule een voordeel voor zowel de eigenaars, de huurders als de 
particuliere huurmarkt. Anderzijds bestaat de werking van het SVK 
al een hele tijd onafhankelijk van de huisvestingsmaatschappij. Bij 
deze laatste gebeurt de toewijzing van een sociale woning chronolo-
gisch volgens inschrijving. Het SVK bekijkt vooral de woonnood van 
de kandidaat-huurder”, benadrukt Cindy Van Paesschen, kersvers 
ondervoorzitter van SVK Het SaS en ook schepen voor onder meer 
Welzijnsbeleid in Zoersel.
“De Vlaamse overheid maakt nu opnieuw een beweging richting het 
terug samengaan van beide organisaties tegen 2023. Wij zien een 
samenwerking haalbaar, maar we zijn er ook van overtuigd dat elke 

-
stellingen. Bij het SVK wordt de nadruk gelegd op private verhuurders 
en vergaande huurbegeleiding. Het zou heel jammer zijn als het ob-
jectief puntensysteem volgens de woonnood van het SVK wordt weg-
gegomd en men overstapt naar een louter chronologische toewijzing 
zoals bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.”

MEER INFORMATIE: WWW.SVK-HETSAS.BE
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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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP

60 jarige man zoekt lieve 
vrouw. 0472/641 207

Te koop: kinderskies van 
1m t/m 1,40m. Nw vanaf 
€30 p. paar met huurbin-
ding. 0495/518 416

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
KOM OP TEGEN KANKER TIJDENS CORONA 2020
Daar Femma Brasschaat Centrum door de coronacrisis geen 
bloemetjes mag verkopen aan de Carrefour, heeft iedereen wel 
de mogelijkheid om, plantjes te bestellen op tel: 03 651 48 93  
of mail naar Monique.boucquey@telenet.be en het bedrag van 
7 euro over te schrijven op rekening van Femma Brasschaat 
Centrum BE28 1030 4543 9720. De plantjes worden aan huis 
bezorgd, mits doorgeven van naam en adres in Brasschaat. 
Graag bestellen voor 10 september.

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

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

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

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

Te koop gevraagd: Mer-
cedes van voor 1992. 
0485/874 687
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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):
5-6/09 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

5-6/09 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   7
D I N S D A G    8
WOENSDAG   9
DONDERDAG    10
VRIJDAG     11
ZATERDAG     12

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil september

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

Ophaling huisvuil september

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

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

POËZIEWEDSTRIJD BRASSCHAAT 
‘DICHTER IN BEELD’ 2020-2021 

Van 1 september tot en met 8 november 2020 organiseert de Openbare Bibliotheek Brasschaat de 
Nederlandstalige poëziewedstrijd ‘Dichter in Beeld’. Iedereen tussen 7 en 100 jaar kan deelnemen door 
maximum 3 gedichten te schrijven bij foto’s uit het digitale album van ‘Dichter in Beeld’. Iedereen kan vanaf 
1 september op https://brasschaat.bibliotheek.be alle wedstrijdinformatie vinden en een gedicht insturen. 
Eind januari 2021, rond de poëzieweek, maken we de winnaars van ‘Dichter in Beeld’ bekend. We hopen 
dat dan een feestelijke prijsuitreiking mogelijk is. De leerlingen van de Academie voor Muziek en Woord 
dragen dan de winnende gedichten voor.  We zetten de winnaars in de bloemetjes en we praten gezellig 
na bij een drankje en een hapje. De 5 winnaars per leeftijdscategorie krijgen een mooi boekenpakket en 
een dichtbundel met de beste gedichten en de foto waarbij ze geschreven werden. En bovendien zullen 
de winnende combinaties van foto en gedicht een maand lang tentoon gesteld worden in de bibliotheek. 
Alle winnende en een aantal beloftevolle deelnemers die net buiten de prijzen vielen, ontvangen een uitno-
diging om deel te nemen aan een poëzieworkshop. De workshops worden per leeftijdscategorie ingericht. 
Indien de maatregelen tegen het coronavirus geen samenkomst toelaten, worden de workshops digitaal 
georganiseerd. De Openbare Bibliotheek Brasschaat organiseert poëziewedstrijd ‘Dichter in Beeld’ in 
samenwerking met Standaard Boekhandel Brasschaat, Academie Noord, de Gemeentelijke Academie voor 
Muziek en Woord, Fotokollektief  VISIE 4, Koninklijke Fotokring Brafodia  en leden van de BVNF (Bond Ver-

BURGERLIJKE 
STAND

Tenn Loos, 23 augustus 2020, Brasschaat
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PUBLIREPORTAGE «
GEDAAN MET DIE EXTRA KILO’S!

Schakel Proti Balance in 
voor blijvend resultaat

Verschillende onderzoeken toonden het al 
aan: overgewicht is een risicofactor, ook als 
het gaat over Covid-19. Het beïnvloedt de 
ernst van de symptomen en na besmetting 

herstel je veel moeizamer.

Gelukkig is overgewicht ook een verzwarende factor waar u  
komaf mee kan maken. Dat hoeft helemaal niet door honger te 
lijden of extreem te gaan sporten. Schrap liever enkele specifieke 
voedingsmiddelen en kies voor waardige vervangers. En laat dat 
nu net de specialiteit zijn van de dieetcoaches van Proti Balance! 
U zal het verschil meteen merken.

PROTI BALANCE - HET PROTEÏNEDIEET DAT ÉCHT WERKT!

CONTACTEER ONZE COACHES VIA PROTI-BALANCE.BE

U vindt ons in: Antwerpen I Brasschaat I Geel I Oostmalle I  
Schilde I Sint-Katelijne-Waver I Turnhout I Vorselaar

Ma & do: 9u tot 18u I Di, wo & vrij: 10u tot 18u
Za: 9u tot 17u I Gesloten op zondag

ONTDEK ONZE SERVICE:
3 Professioneel team van dieetcoaches
3 Ruime keuze proteïnerijke voeding, snacks en supplementen
3 Gratis begeleiding op maat
3 Ook na het dieet blijven advies & wegen gratis
3 Iedereen welkom, man en vrouw, jong en oud
3 Uitgebreide openingsuren (6 op 7)
3 Ook geschikt voor sporters (sportdieet & sportvoeding)

Officiële verdeler van
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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!

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




