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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.
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SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie

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

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Belee f optimaal bee ld en geluid

Audio Video

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

Uw
stoffenwinkel !

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

BURDAPATRONEN

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

WWW.KLEDINGWILAN.BE • INFO@WILANHEREN.BE

ZONDAG 27 SEPTEMBER OPEN
VAN 10 TOT 16 UUR
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Gevraagd: 

VERKOOPSTER voltĳ ds/13 uren week

STUDENTEN voor weekendwerk

Tel.: 03/645 04 47

Bakkerĳ  Van Hunsel • Donk PatioLRijbewijs 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)

Danken jullie voor de lieve woorden, prachtige bloemen, mooie 
kaarten en telefoontjes die wĳ  allemaal mochten ontvangen. 
Zo fi jn om te horen dat Frankie, Frank, Franske in zĳ n leven voor 
velen zoveel heeft betekend. 

Wĳ  zĳ n zo trots op jou welke bouwwerken 
jĳ  allemaal in Brasschaat hebt uitgevoerd, 
iets dat ons altĳ d aan jou zal herinneren.  

Te jong en volop in het leven
Mocht jĳ  je pensioen niet meer beleven.

Je werklust, je grapjes en glimlach op je gezicht,
Blĳ ven voor altĳ d in ons geheugen gegrifd.

Woorden schieten ons te kort, maar weet dat alle reacties 
een grote troost zĳ n bĳ  de verwerking van dit plots overlĳ den.  

De leegte blĳ ft nog moeilĳ k te aanvaarden, 
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en 
vergroot de moed om verder te gaan.

DANKBETUIGING
Op 12 augustus 2020 

namen wĳ  afscheid van 

Frankie Deleersnĳ der
Zĳ n dochter Sophie Deleersnĳ der en Steven, 
zĳ n moeder, zĳ n broers -  zussen en familie 

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

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

INDOOR SCHOENEN

 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?

opendeurdagen

PUUR SFEER – Bredabaan 153 – 2930 Brasschaat
www.puursfeer.be – 0496 61 89 78

Donderdag 17 september van 10u tot 18u
Vrijdag 18 september van 10u tot 18u

Zaterdag 19 september van 10u tot 17u
Zondag 20 september van 11u tot 15u

Kom je inschrijven voor onze nieuwe workshops
voor de herfst en Allerheiligen.

Leuke herfstdecoratie aan -10% op alles in de winkel

Lekkere wijntjes van Wine O’Clock

Kleine en grote dakwer-
ken, schouwen, reparaties 

de goedkoopste uit de 
streek. Ook dringende 
werken 0491/758 399

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

Te koop: las-snijbrander-
uitr. Tel. 0486/503 194

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

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

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

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

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

juwelen

Cap’a di Carina Anjoy

Kristel Conincx Suzaontwerp

Is het wel
het moment?

A
rg

en
ta

 S
p

aa
rb

an
k 

n
v,

 k
re

d
ie

ti
n

st
el

li
n

g 
n

aa
r 

B
el

gi
sc

h
 r

ec
h

t 
, B

el
gi

ël
ei

 4
9-

53
, 2

01
8 

A
n

tw
er

p
en

 -
 B

T
W

 B
E 

04
04

 4
53

 5
74

, R
PR

 A
n

tw
er

p
en

,  
af

d
el

in
g 

A
n

tw
er

p
en

 -
 0

3 
28

5 
51

 1
1,

 in
fo

@
ar

ge
n

ta
.b

e,
 a

rg
en

ta
.b

e

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!

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

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

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

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

Wereldwijd zijn bijna 80 miljoen mensen op de vlucht voor ge-
weld, oorlog en vervolging. Ze leggen enorme afstanden af, 
vaak te voet, op zoek naar een veilige thuis. Al vijf jaar treden 
deelnemers van de Refugee Walk in de voetsporen van vluch-
telingen. Teams zamelen geld in voor mensen op de vlucht en 
tonen hun solidariteit door mee te stappen. Met een groepje 
enthousiaste Brasschaatse sportievelingen willen wij Vluchte-
lingenwerk Vlaanderen steunen door op zondag 27 september 
tien kilometer te stappen in het Peerdsbos en hiervoor spon-
sors te zoeken.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen  werkt aan de integratie van 
asielzoekers en vluchtelingen door o.a.: 
• asielzoekers te verwelkomen in België en hen te helpen bij de
 asielprocedure

REFUGEE WALK: ZONDAG 27 SEPTEMBER
VAMOS-BRASSCHAAT: PROJECT 28119

• voor ondersteuning te zorgen bij sociaal-culture-
 le activiteiten die nieuwkomers en lokale bewoners
 verbinden
• en nog veel meer!
Meer info: www.vluchtelingenwerk.be 

Wij zoeken mensen die onze actie willen steunen 
door:  
1. mee te stappen uit solidariteit
2. ons te sponsoren door voor elke kilometer  die 
wij gelopen hebben een bepaald bedrag te willen 
schenken aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen
3. Ons te helpen door nog meer sponsors te zoeken
Als je actief wil meewerken en mee sponsors wil 
zoeken, stuur dan een mail naar:  patty@pattywou-
ters.be   Dit moet gebeuren vóór 20 september. 

schenking doen via deze link: www.refugeewalk.be/
project/28119  Klik op deze pagina op STEUNEN .  

attest. Maar als je € 40 of meer stort, krijg je een 
-

pereert.
Je kan ook gewoon een bedrag storten op de Triodos-rekening 

de vermelding ‘Refugee Walk + teamnaam, nl “VAMOS-Bras-
schaat” ’. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is lid van de Vereniging voor 
Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Alle fondsenwervende 
activiteiten voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen voldoen aan 
de Ethische Code van VEF. Wil je meer info dan kan je ons 
contacteren: 

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

Literair café
Maud VANHAUWAERT 

over Het stad in mij.
Donderdag 24 september 2020 
om 20u00 in de Theaterzaal 
Hemelhoeve, Azalealaan 1 
Brasschaat. Maud Vanhauw-
aert was van 2018 tot begin 
dit jaar Stadsdichter van Ant-
werpen. In Het stad in mij 
bloemleest zij alle wonderbaar-
lijke teksten en flamboyante 
projecten die in het kader van 
het dichterschap tot stand zijn 
gekomen. Maud Vanhauwaert 
zorgt voor een interactieve le-
zing met veel bochten, fratsen, 
ontboezemingen, onverwachte 
vergezichten en zwierige hu-
mor in een klaterende taal. De 
Literaire Cafés worden geor-
ganiseerd door De Lezer vzw, 
de Gemeentelijke Bibliotheek 
en Cultuurcentrum Brasschaat 
met de steun van Literatuur 
Vlaanderen. Coronamaatre-
gelen: neus- mondmasker en 
reserveren verplicht. Kom op 
tijd, stewards begeleiden u 
naar uw zetel. Kaartjes: www.
cultuurcentrumbrasschaat.be 

Te koop: Tirfords 800kg-
3000kg-3200kg.  Te l . 
0486/503 194

Te koop: elektrische he-
renfiets, Gazelle € 600. 
03/651 85 59

Te huur: Rustig app. 
Vuurkruisenlei 48, 1e 
verd. 2 slk + garage, incl 
kosten € 775 schrauwen.
guido@skynet.be

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken ea Tel 
0494 160 412

Medische pedicure. Da-
mes en heren, verwen 
uzelf v. 1 uur. Pedicure 1 
pers. €45, 2 pers. €80 a. 
huis met voetmassage, 
evt. vernis. Ingegr. nagels, 
eksterogen, lak, kalkna-
gels. Manicure € 25. Er-
varing, enkel op afspraak, 
evt. weekend. 0496/908 
029, Eva Strijbos

Man zoekt dringend tuin-
werk, erv. Nederlandsta-
lig. 0485/423 683

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

gommen, logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be



Brasschaatse Film,     Nr. 38,    16-9-2020  5

Orlans Elektro
Bredabaan 501 • 2930 Brasschaat

Tel: 03/651 81 93 • email: info@orlans.be

www.orlans.be

Openingsuren: van 9 tot 13 u. en 14 tot 18 u. • Zat: 9 tot 17 u. • Ma. en zo. gesloten

Orlans Elektro bestaat 40 jaar!
Ons familiebedrijf laat in Brasschaat en om-
streken reeds drie generaties de lamp branden.
Wij verwelkomen u nog steeds met de glimlach 
en geven u het beste advies in de winkel en op 
de werf. Dat blijven we doen zoals u van ons ge-
wend bent, met hart en ziel!

Tot binnenkort,
Miranda en Kenneth

van 15/09 t.e.m. 17/10
bij aankoop van
Eglo-producten

15% KORTING
op toonzaalmodellen en bestellingen

VERJAARDAGSACTIE40
jaar

Sporthal KTA Brasschaat
Martouginlei 74 | Brasschaat | Tel. 0488/988 027 | brasschaat@beweegcoach.net

GRATIS FITANALYSE
als u vooraf een afspraak maakt via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres

Bĳ  inschrĳ ving tĳ dens onze binnenkĳ kweek

GRATIS BeweegCoach sport-T-shirt cadeau

BINNENKĲ KWEEK
van ma. 14 t/m vrĳ . 18 september

van 17 tot 19 uur

KOM KENNIS MAKEN MET BEWEEGCOACH BRASSCHAAT

START PRO PRO+
Beweeg Beweeg

Meest gekozen! Beste keuze!
Beweeg

Beweeglessen onder begeleiding
 van uw BeweegCoach

 SportMed cardiomonitoring concept
 Persoonlijke app
 Smartcard met persoonlijk kracht-

 programma

Idem BeweegStart

 + extra opvolging voor de thuis-
 en buiten beweegtrainingen

Idem BeweegPro

 + uitbreiding coaching op voedings-
 vlak: persoonlijk voedingsplan

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?

Aankoop van oude zaken

Indien u iets te koop hebt, kom ik graag kijken.
Tel. Peter Claes 0496/86.01.65

Alles in porselein en biscuit

 Oude medailles, oude munten
 Oude postkaarten, doodsprentjes, Liebig
 Alle oude kleinmeubelen

 Oude kerstballen

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
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• ERVAREN PROJECTLEIDER
• ERVAREN INTERIEURARCHITECT
• ARCHITECT/ONTWERPER

Neem een kijkje op www.vlassakverhulst.com/nl/jobs
voor meer informatie over de jobinhoud.

Mail uw motivatiebrief met CV naar jobs@vlassakverhulst.com. 

Wij kijken uit naar uw sollicitatie!

VANWEGE ONZE GROEI WERFT VLASSAK-VERHULST AAN:

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

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

Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer.

Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

Winkel: Dorpsplein 30 - Kapellen 
Rouwcentrum: Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Juf v.d. lagere school 
geeft bijles, 17j. erv. 
0479/258 052 

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

Kapster aan huis, ik kom 
graag langs. 
g.s.m 0497 736 371

Snoeien en vellen van 
bomen, hagen, aanleggen 
van grasperken, rolgazon 
of zaaien. 0491/758 399

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

Gevraagd: deft. poetsvr., 
centr. Brasschaat, woens-
dagvmd tel. 0478 222 307

Te koop of te huur ge-
vraagd:  garage voor 
stalling van kleine cara-
van Min. hoogte vooraan 
2.05m 0475/630 124

Naschoolse opvang ge-
zocht voor 2 kinderen van 
10 en 12j: ophalen van 
school, huiswerkbegelei-
ding, brengen naar activi-
teiten en koken. 2 dagen 
per week, van 16u-19u. 
Tel.: 0495 285 656
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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

®

Alles voor je trouwe vriend in ons tuincentrum

VERWEN 
JE HUISDIER 

EENS EXTRA!

WERELD-
DIERENDAG
 4 OKTOBER

Man van 64 zoekt dame 
om door het leven te 
gaan, 53 tot 69 jaar. Bel 
0472/750 250. ik hou niet 
van dansen, wel van uit 
eten en reizen.

September, 
een nieuw begin

Moeder Maria,
Moge onze jeugd en volwas-
senen
mensen en plaatsen ontmoeten
om het geloof te ontdekken en 
te herondekken
Moge zij groeien in het inzicht 
dat het geloof, het vertrouwen 
en het geborgen zijn in God, het 
enige is wat echt blijft.
Moge zij ontdekken dat de 
meest waardevolle dingen in 
het leven niets kosten
en toch zó onbetaalbar en 
duurzaam zijn: echte liefde, 
ware vriendschap, de warme 
geborgenheid in een gezin.
Moeder Maria, help onze jeugd 
en volwassenen
om hier aan te werken,
bescherm en help ze in deze 
moeilijke corona-tijd. 
Dank U, moeder Maria, dank!

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

Poolse poetsdame m. er-
varing zkt werk met dien-
stench. omg. Brasschaat, 
Wuustwezel, Kalmthout. 
Nl-talig. 0492/734 308

Snoeien en vellen van 
bomen, klimwerk en met 
hoogtewerker, ook aan-
leg grasperken, rolgazon. 
0491/758 399

Gespecialiseerde pedi-
cure/manicure komt aan 
huis. Agniezka. 
0484/949 951

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

Vrouw zkt werk, poetsen, 
strijken, babysit, honden-
oppas. 0472/367 742, Nina

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

Raymond De Cuyper
Geboren te Merksem op 27 juni 1943 en

thuis overleden te Zoersel op 24 augutsus 2020

Oprichter Verwarmingsbedrijf De Cuyper

Echtgenoot van Josianne Decoene
Vader van Christel, Roland, Chantal en Sandra

De familie dankt u voor uw steun en blijken van sympathie.

DANKBETUIGING

Verpleegkundige geeft professionele massage

praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11 
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

MASSAGE
Belangrijk voor uw vitaliteit

Nieuwe studies, nieuwe kennis

www.massagevanuitmijnhart.com

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN / SIERGRASSEN 
TUINPLANTEN  / HORTENSIA’S

VASTE PLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

wenst alle leden en toekomstige 

Dat leerlingen in het buitengewoon onderwijs vaak urenlang op 
de bus zitten voor en na schooltijd werd vorige week nog pijnlijk 
duidelijk bij de opstart van het schooljaar. De Corona-maatre-
gelen hebben de situatie uitvergroot, maar lange busritten zijn 
al jaren een probleem. 
In de buitengewone basisschool TRIOLO in Brasschaat heb-
ben ze het probleem voor een deel van hun leerlingen kunnen 
oplossen: inclusieve kinderopvang Tierlantijn organiseert op 
hetzelfde domein aan de Miksebaan sinds vorige week bui-
tenschoolse opvang voor leerlingen van TRIOLO. ‘Voor- en 
naschoolse opvang organiseren is niet evident voor een bui-
tengewone basisschool, ‘ vertelt directeur Hilde Swinnen. ‘Maar 
omdat onze school en Tierlantijn beiden deel uitmaken van 
OLO vzw konden wij de handen in elkaar slaan en dit mooi ini-
tiatief uitwerken. Wijzelf en ouders droomden hier al jaren van. 
Onze kinderen kunnen hun schooldag zo veel rustiger starten 
en eindigen. ‘
De buitenschoolse opvang start om 7 uur. De kinderen worden 
bij de start van de lessen naar hun klasgebouw gebracht. Om 
15u15, als de school uit is, kunnen ze opnieuw naar de opvang 
tot 18u30. Deze ruime uren maken het voor sommige ouders 
mogelijk om hun kind zelf naar het schooldomein te brengen, in 
plaats van een beroep te moeten doen op busvervoer.
Meer weten over Tierlantijn, TRIOLO of OLO vzw? 
Check onze websites www.tierlantijn.be en www.olo.be.

20-TAL LEERLINGEN TRIOLO GEEN 
UREN MEER OP DE BUS DANKZIJ 

NIEUWE BUITENSCHOOLSE
OPVANG VAN TIERLANTIJN

Casa Callenta
Een warm (t)huis voor en door 
lotgenoten. Casa Callenta 
organiseert ontspannende en 
informatieve ontmoetingsmo-
menten voor mensen met kan-
ker en hun omgeving.  Welkom! 
En… breng gerust iemand mee
Aagenda voor september ma 
14 13u30 Wandelen in het Park 
di 15 13u30 Workshop Kleur. 
di 22 13u30 Workshop Bloem-
schikken - De herfst in huis. do 
24 12u30 Introductie Zorgmas-
sage. di 29 9u30 Introductie 
Yoga. Zwembadweg 5 – 2930 
Brasschaat (gebouw naast 
zwembad Brasschaat) 03 653 
52 74 - casacallenta@biele-
bale.be - www.casacallenta.be

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Kapster, manicure & pe-
dic. a. huis. veel erv. op 
afspr. 0485/071 505

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

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

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

Tuinwerk, schilderen, 
k lus jes,  keukenhulp. 
0471/822 431

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Aanleg - onderhoud - 
renovatie - snoeiwerken

0477/306 423
Ronny.kanora@telenet.be

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

Te koop 4 à 5m³ eik (plan-
ken, balk, juff.) p.o.t.k. 
0484/991 910 of 03/646 
75 65 na 18 uur.

VOLG  DIT  NAJAAR  EEN CURSUS!  
Italiaans koken of sushi leren maken, gitaar of mondharmonica 
zonder notenleer, meubels maken, handlettering, make-up  …..  je 
kan in het vormingscentrum DAKHUUS aan de Bredabaan terecht !
Wat dacht je van een cursus Italiaans of Frans? Wie met de 
computer wil leren werken, kan dan weer nog steeds terecht in 
de cursus ABC van de PC. Het Dakhuus voorziet ook een cursus 
rond werken met je Smartphone en tablet. 
Het aanbod creatieve en ontspanningscursussen is heel groot, 

kies je liever uit het enorme aanbod kooklessen ? Mindfulness 
brengt je dan weer tot rust. Er is zo veel 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 gerust ook eens binnen op de 
Bredabaan 696 in Brasschaat 

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

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

Alle dakwerken. pan-

ne en grote herstellin-
gen, volledig nieuw dak. 
Schouwen repareren, 
rooster plaatsen tegen 
vogels. Bij de goedkoop-
ste v.d. streek. 0491 
758 399 - 0495 924 650

Te huur: mod. gemeub. 

0495/214 041

Te koop: Volledig eet- 
& koffieservies 8 pers. 
nw 40st. Duits Porselein 

910 of 03/646 75 65 na 
18 uur.

SVB Driehoek
19 september
09:00 U6 - K. Sint Job FC
09:00 U11A - KVK Westmalle 2-1
09:00 U11B - F.C. Koningsh. B 1
09:30 K. Wuustw. FC A 2-1 - U9A
10:00 K. Brecht SK B 1 - U8A
10:00 KFC Berendr. Sp. 1 - U10B
10:30 KFC Schoten SK 1 - U8B
11:00 U7A - K. Rac. Emblem 1
11:00 U7B - Ekeren FC A 1
11:00 U12B - F.C. Ik Dien C 2-1
11:00 U12C - F.C. Patro Hoev. B 1
12:00 KFC Schoten SK 1 - U9B
12:00 Zandvl. Sport A 2 - U17A
13:15 Deurne O.B. B 2-1 - U17B
13:30 S.K. nw Stabroek A 2 - U10A
13:30 U12A - KON. sv Vlug VooruitT 2
13:30 U13B - K. Sint Job FC B 1
15:30 U15A - K. Heibos SV A 2
15:30: Forfait => U15C - S.K. Berkenr. A 1
17:30: Forfait => U21A - kfc Ezaart Sp. 2
17:30 U21B - KVK Westmalle 1
17:30 U15B - S.K. nw Stabroek B 1
20 september
09:30 Res. C - OSTAN C
10:15 OLVAC A - Reserven A
12:30 Res. B - KON. RAPID A.C. A
15:00 OLVAC - Eerste Elftal

Bio appelen versch. soor-

of 03/646 75 65 na 18 uur.

Man zoekt alle tuinwerk, 
hagen scheren. veel erva-
ring. 0474/453 834
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 
www.rodenburghomeandgarden.com

Alle dagen geopend van 09.00 t/m 18.00 uur, dinsdag vaste sluitingsdag 

Misschien wel het mooiste 
tuincentrum van Vlaanderen!

Dit moet u zelf ervaren!
Exclusieve eigen import uit Zuid-Afrika!

Met o.a. handgemaakte tassen, 
olijfolie, sieraden, shawls, etc.
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-

 121-152 G/KM 
 

 
2  

FRIJTERS Kapelsestraat 128

Tijdens de Opel Flash Deals krijg je bij aankoop van een nieuwe Opel een extra 
overnamepremie tot wel 4.000 euro* in ruil voor alles wat rijdt of rolt. En dit bovenop 
de waarde van je huidige wagen. Ga nu naar je Opel Verdeler of opel.be

RUIL ALLES WAT RIJDT OF ROLT 
IN VOOR DUITSE KLASSE.
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BREMDONCK KETELEER.COMBREDABAAN 93, 2930 BRASSCHAAT
Zaterdag & Zondag 12 – 18u
(recht tegenover Melkerij Peerdsbos)

T +32 3 283 04 20
M info@keteleer.com

BREMDONCK

Mann mit Maske, 2020, brons geschilderd,
 62,5 x 15,5 x 20 cm Ed. 30 + VI A.P.

Stephan Balkenhol
Openingweekend

 19 & 20 September 2020
14 – 18u

Om de opening bij te wonen 
reserveer via www.keteleer.com 

Tentoonstelling loopt van
19.09.2020 — 15.11.2020



Ze ligt op u te wachten, van Stabroek tot de zwaaikom in het 
Albertkanaal in Oelegem, in een wijde boog ten noordoosten 
van Antwerpen. 
Ooit een nutteloze militaire verdedigingsgordel, nu een heer-

Rond deze gracht koestert natuurvereniging GroenRand 
boeiende toekomstplannen: van een natuurnetwerk naar een 
heus landschapspark. 
Na de Tweede Wereldoorlog nam de natuur de gracht hele-
maal over van de militairen. 
Einde vorige eeuw kon een sterke milieubeweging de lang-
gerekte brok natuur vervolgens redden van de plannen om 
er een breed duwvaartkanaal van te maken naar de haven. 
Zo konden er langs het hele traject meer en meer plekken 
ontstaan vol rijke biodiversiteit, met hier en daar zelfs planten 
en dieren die in Vlaanderen steeds zeldzamer worden. 

-
ter tussen nabijgelegen natuurgebieden kunnen verplaatsen 
via verbindingsstroken. 
Hoe vlotter planten en dieren met hun soortgenoten in een 
ander gebied in contact komen, hoe kleiner de kans dat een 
soort uitsterft. 
GroenRand ging zich toeleggen op de ontwikkeling van der-
gelijke natuurverbindingen. 

-
stituut voor Natuur- en Bosonderzoek besloot uit sporenon-
derzoek dat de otter de weg had gevonden naar de Antitank-
gracht. 
Woordvoerster Sky Rymenants: ‘Dat motiveerde ons nog 
sterker. Want de otter is uiterst gevoelig voor vervuiling, zijn 
verschijning in de gracht is dus een veelbelovend signaal. 
Bij GroenRand nemen we de permanente aanwezigheid 
van de otter nu als symbolisch streefdoel voor betere mili-
euomstandigheden in en rond de hele Antitankgracht.  We 
pleiten alvast voor een ottervriendelijke inrichting, zodat het 
dier de gracht als permanent leefgebied uitkiest. Zulk een 
gebiedsgericht project zal meteen veel plant- en diersoorten 
ten goede komen.’ 
Met het opduiken van de otter bewijst de Antitankgracht als 
“dierenautostrade” een goede verbinding te vormen naar an-
dere natuurgebieden. 
GroenRand grijpt dit godsgeschenk aan om het vizier te rich-
ten op een natuurnetwerk voor de héle Voorkempen. 
GroenRand-coördinator Dirk Weyler: ‘De gracht loopt door 
verschillende openbare bossen, private domeinen en natuur-
gebieden van of in beheer bij Natuurpunt of Agentschap Na-
tuur en Bos, ze ligt echt helemaal ingebed in het groen. 
En als we iets verder kijken zien we op het provinciaal Struc-
tuurplan nog verschillende andere groengebieden die eraan 
vast te koppelen zijn. 
Met GroenRand dromen we nu van een “Landschapspark 
Voorkempen” van 11.715 ha zuivere natuur, met altijd een 
link naar de Antitankgracht.’ 
GroenRand kijkt trouwens verder dan enkel de natuur, open 
ruimte, landschap en leefmilieu rond de Antitankgracht. 
Daarnaast is er immers ook het indrukwekkende militaire erf-
goed: forten, bunkers en bouwwerken die nu o.m. dienen als 
“vleermuishotel”. 
Via zachte recreatie wil de vereniging het draagvlak bij bevol-
king en overheden verhogen. 

-

aan de Uitlegger in Kapellen, en 
later zelfs tot in Stabroek, vindt 

GroenRand. 
De vereniging schreef o.m. 
een rapport over het samen-
gaan van natuur en recre-
atie en organiseert o.a. ac-
ties tegen zwerfvuil.

Meer info, en/of gratis lid 
worden?  

Mail naar Sky Rymenants: 
ryka69@hotmail.com

DE ANTITANKGRACHT:
UNIEK GROEN PARELSNOER

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

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…

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Exact 100 jaar geleden begonnen in Antwerpen de Olym-
pische Spelen. Deze hoogdagen van de sport vonden toen 
onder meer plaats in het voetbalstadion van Beerschot. In 
heel wat nieuwsuitzendingen werd hier uitvoerig op terugge-
komen. Maar wisten jullie ook dat het een Brasschatenaar was 
die deze zevende Spelen mocht organiseren?
Inderdaad, we hebben het hier over Henry de Baillet-Latour, 
oudste zoon van Ferdinand de Baillet-Latour van wie er een 
beeld werd geplaatst in de gelĳknamige Brasschaatse straat. 
Henry werd geboren op 1 maart 1876 en groeide op in een 
wereldje van welstellende edellieden. Het zal dan ook niet 
verbazen dat hĳ zich tot de paardensport aangetrokken 
voelde. Nadien kwam hĳ in de golfwereld terecht. Daar werd 
hĳ medeoprichter van de Royal Golf Club de Belgique. Niet 
lang daarna trad Henry toe tot het Internationaal Olympisch 
Comité. In 1904 stond hĳ dan aan de wieg van het Belgisch 
Olympisch Comité. De organisatie van de Spelen in Antwer-
pen was in vele opzichten een huzarenstukje. Antwerpen was 
totaal niet klaar. Er was amper enige sportinfrastructuur. De 
belangstelling was niet groot, de financiële kater achteraf wel.
Maar hier eindigt het verhaal nog niet. Henry de Baillet-Latour 
werd in 1925 verkozen tot tweede voorzitter van het I.O.C.
Drie zomerspelen en evenveel winterspelen werden onder 
het voorzitterschap van de Baillet-Latour georganiseerd. Daar 
zaten dus ook de Olympische Spelen van 1936 in Berlĳn bĳ. 
Voor de Baillet-Latour was dat niet eenvoudig. De man zag het 
als zĳn taak om de Spelen buiten alle politieke sferen te hou-
den. De neutraliteit vond hĳ zeer belangrĳk. Wellicht daarom 
stond Henry met een zorgwekkend gelaat naast Adolf Hitler 
op de foto gemaakt tĳdens de Winterspelen in Garmish-Par-
tenkirchen. Toch had de man sympathie voor het naziregime. 
Hĳ zou persoonlĳk geĳverd hebben voor de toewĳzing van 
de Spelen van 1936 aan Berlĳn. Hĳ wuifde alle kritiek op het 
nazi-regime weg. Wie meer wil weten over de geschiedenis 
van de familie de Baillet-Latour raden we het boek “Familie 
de Baillet-Latour, van Bourgondië tot Brasschaat” van Francis 
Dierckxsens aan.
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Gevraagd:

VERKOOPSTER 
voltijds, 

VERKOOPSTER 
halftijds, 

STUDENTEN 
voor zat.-/zondag of 

weekdagen

Bakkrij van Hunsel
03/645 04 47

Oppas gezocht in buurt 
openluchtschool Bras-
schaat. Drie kinderen 
(13-9-7). Taken: afhalen 
school, huiswerk maken, 
eten opwarmen, brengen 
naar hobby’s. Ma- di- do 
van 15-20 uur. Bel of sms 
naar 0496 062 733.

Gevraagd:  a l le  wa-
gens jong & oud, onge-
acht welke staat. Cor-
recte en vlotte afhan-
deling. T. 0476/749 178

Huis te huur: Bierwertslei 
22 voor €975 2 slpk, ruime 
tuin, garage, kelder, ruime 
badkamer gsm: 0485 375 
590

Gratis opruimen van in-
boedels bel vrijblijvend 
0478 536 719

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

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

Alle kleine en grootte 
dakwerken, -
nen, leien, schouwen, ook 
op korte termijn.
 0491/758 399

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Ook zat. & zon. 
0486/430 828 tot binnen-
kort
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 
- Kervelsoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
- Venkelsoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Salade met rode biet, vijgen, boontjes, geitenkaas 
 en honingmosterddressing. (€12,50)
- Vitello Tonnatosalade. (€13,50)
Warme Gerechten:
- Vispannetje met worteltjes, prei en puree. (€15)
- Spaghetti met spinaziesaus, courgette, aubergine, rucola 
 en walnoten. (€12,50) (V)
- Varkenshaasje met salsa verde, krieltjes uit de oven, 
 pastinaak en bloemkool. (€15)
- Groentetorentje met halloumi, tomatensaus 
 en zoete aardappelwedges. (€13)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 15 september t.e.m. Zaterdag 19 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.

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

BODY-BOOST

www.rugschoolcarmen.be
OOK LESSEN TE MORTSEL

ERGOTHERAPEUTE & RUGSCHOOL -DOCENTE

TOTAL BODY WORKOUT

Meer info: Van Baelen Carmen • Tel. 03/455 63 74 • carmen.van.baelen@telenet.be

START VANAF 16 SEPTEMBER
Voor wie: Voor mensen die preventief hun rug willen versterken, hun houding 

en conditie willen verbeteren, maar ook meer weerstand, stressbestendiger, 
verbeterd coördinatievermogen en ontspanning-relaxatie.

LESSEN TE BRASSCHAAT
2. Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31
  woensdagavond om 20.30 u.

1. Hemelhoeve, polyvalente zaal, Gemeentepark
  vrijdag 9.30 u. en 10.30 u.

Alle schilderwerken bin-
nen & buiten door Poolse 
mannen. 0496/637 978 of 
0496/084 168

Te koop: bbq, broodma-
chine, electric cooker. Tel. 
vrij. & zat. tussen 17-19u. 
03/633 34 00

60 jarige man zoekt lieve 
vrouw. 0472/641 207

Gepensioneerde man 
zoekt bijverdienste. Klus-
jes ed. Eigen vervoer. 
Omgeving Brasschaat. Tel 
0499 116 997.

Strips gezocht! Ik koop 
uw oude en nieuwe strips. 
0471 294 474

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

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

Gelnagels Pedicure
Na afspraak. 10 j. ervaring

0489/570 460
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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.

Deuromlijsting

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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

Opruimen en leegma-
ken van woningen, van 
kelder tot zolder. Ook op-
kopen kleine en grote 
inboedels, contante beta-
ling. 0491/758 399, Tom

Te koop: ALU ladders, 
2-delig, 8-10 sporten. Tel. 
0486/503 194

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

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

Te koop: 6 stoe len, 
Spaanse stijl. 03/663 27 37

Te huur: appt 2de ver-
dieping Brasschaat, De 
Tomermaat. Alle comfort, 
volledig vernieuwd met 
open keuken en terrasje. 
645€ geen kosten. Tel 
0495 328 386.

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Gezocht: bent u iemand 
die heel graag ons team 
wil komen versterken, als 
verkoper of verkoopster in 
slagerij Pieters. Voltijds/ 
halftijds in overleg. Tel: 
03/653 05 38
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www.goetstouwers.be +32 3 225 50 00  info@goetstouwers.be

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLENKAPELLEN

BRASSCHAAT     

BRASSCHAAT

Vogelzangdreef 27
Gunstig gelegen hoekperc. bouw-

EPC: 49 kWh/m² - Vg, Gmo, Gvkr, Gvv
€ 85.000

Gaspeldoornln 22-24/1ste

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

€ 239.000

Ertbrandstraat 159

EPC: 168 kWh/m² - Vg

€ 279.000

Ertbrandstraat 19

EPC: 223 kWh/m²

€ 289.000

Hofstraat 67

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

€ 329.000

Louislei (hoek Lage Kaart)

bouwverplichting.
EPC: kWh/m²

€ 480.000

gvg,wp,gmo,gvkr

SCHOTEN/
KONINGSHOF:

Prachtig perceel bouwgrond 
voor OB ca 2.625m², Zuid. 

TOPLIGGING!

€ 397.500,-

TOPPER TE KOOP

Info via welkom@groupb.be of tel. 03/647 33 03 

1975-2020

K
w

aliteit in vastgoed!

45 jaar GROUP B

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

Te huur: grote onder-
grondse garage, gelegen 
hoek Bredabaan en Borre-
keslei. Tel. 0476/527 339

Te koop: machines voor 
bouw, hout en metaal. Tel. 
0486/503 194

Sportieve man 80j. zoekt 
vriendin. Fietsen, wan-
delen, tennis en reizen. 
03/651 85 59

Te koop bouwlier 350kg. 
Tel. 0486/503 194

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

Kleine graafwerken, uit-
doen struiken, enz. gra-
ven  greppels, riolerings-
werken. 0474/204 607

Ik geef ontspanning-/
relaxmassage. 0484/574 
559

Vrouw zoekt werk. Baby-
sitter, poetsen en strijken. 
0483/996 269

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

Te huur: Gelijkvloers 
met TUIN en GARAGE. 
Frilinglei 46. Grote leef-
ruimte, 2 slpkmrs. Gele-
gen midden in het groen 
en op 650m van centrum 
€ 995/maand, garage € 
50. Onmiddellijk vrij. 0476 
431 726
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Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

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

erkende professionele plaatser van

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

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

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

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

Merksem: Kluizeveldenstraat 83 – te renoveren rijwoning 
met glvl : inkom met vestiaire, salon, eetkamer met open 
trap, keuken met lichtkoepel, veranda, badkamer, terras, 
diepe tuin met extra berging - 1ste V : grote slaapkamer, 
2 kleine aaneengeschakelde slaapkamers - kelder - mo-
gelijkheid tot overname inboedel

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP

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 

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud 
papiergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-

-

Te huur: appartement 
-

te living, 2 slaapkamers, 
aparte keuken, lift, tel: 

Barbie SALE “80, “90, 
“00. 

-
jes + poppen, heel sep-
tember welkom

Te koop houten eettafel 

Verkoop of verhuurklaar 
zetten.

Te koop: stellingmateriaal 

Zaa ien  van  n i euwe 
gazons, gratis offerte 

Te koop: appartement 

lift , instapklaar , 2 grote 
slaapkamers,hall, berging, 

wc garageplaats met ber-

TUINENKRISHERREMANS.be
Tuinaanleg en tuinonder-
houd; Snoeien en vellen 
van bomen; Stronken 
uitfrezen; vrijmaken van 
bouwpercelen; Aanleg 
gazons: inzaaien, gras-
matten, kunstgras.

Werkt ook met onder-
houdscontracten; Proper 

GSM 0477 261 353

Grondwerken met mi-
nigraver, omspitten van 

Kleine afbraakwerken, 
garage, tuinhuis, aan-

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus&Zo 

Te koop:

Rommelmarkt: Ik zk gra-

Uurwerkbat ter i j t jes 
vervangen: -

Opruimen en leegma-
ken van huizen, ap-
partementen,  zolder, 

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, verwij-
deren van coniferen en 

Schilderw.,
-

Zoek niet verder. Schil-
der- en decoratiewer-

-
cialiteit appartementen, 

-
te uitvoering aan nog 

Te koop gevraagd: schil-
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ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

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

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

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!

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

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Te huur: 2 mod. gemeub. 

0495/214 041

Poolse mannen doen re-
novatiewerken, 

-
-

werk. Nederlandst. gratis 

Dakwerken,

karwei. 0489/717 125

Wel 100 vrienden -

kot en maak echte vrien-
den in plaats van virtuele. 

mail nr denaeyermarc@
telenet.be

Afslanken, meer ener-

0479/995 582

Gebed aan het H. Hart: 

geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 

dit gebed 6x. p.d. ged. 9 
dgn en uw gebeden wor-

niet het H. Hart te danken 

public. vr. de bekomen 
gunst. Dank. a. H. Hart v. 
de bekomen gunst. E.G.

Bijles Duits, huiswerkbe-

0476 483 530

Calpe te huur: prachtig 

Opruimen van inboe-
dels,

-

Tel. 0473 883 938.

Kapsalon te huur, Ver-
-

Tel. 03/651 72 23
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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):
19-20/09 Bart Danneels 03/290 63 27

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

19-20/09 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  

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat

GFT

MAANDAG   21
DINSDAG   22
WOENSDAG   23
DONDERDAG    24
VRIJDAG     25
ZATERDAG     26

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil september

MAANDAG    14
DINSDAG     15
WOENSDAG  16
DONDERDAG   17
VRIJDAG      18
ZATERDAG   19

Ophaling huisvuil september

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 38,    16-9-2020  19

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

MORTSEL

STABROEK

GUNSTIG GELEGEN APPARTEMENT
HEMELAKKERS 1
App. met autostpl. en bergpl. op 2e V, gunstig gel. vlakbij park 
en handelscentrum Brasschaat. KI 941. EPC 240. Wg, Vg, Gmo, 
Gvkr, Vv, niet overstr.gev.
Bezoek: elke woe. & zat. van 16u-18u, 
vanaf 26/9 tem 14/10
Online verkoop via: biddit.be - ref. 185002
Start biedingen: 07 oktober om 13:00u.
Einde biedingen: 15 oktober om 13:00u.
Bieden vanaf: 150.000 EUR
Bodverhoging: 1.000 EUR

TE RENOVEREN VILLA
OUDSTRIJDERSLEI 20
Omv: vestiaire-wc-salon-eetk-kk-wc-3 slpks-2 badks-dressing-
kamer met kijkuit-tuin-oud tennist-carport. Vg-Wp-Gmo-Gvv. KI: 
3217. EPC: 820. Opp: 5644m².
Bezoek: Elke woe. van 14u-16u 
en elke zat. van 10u-12u, vanaf woe.
9/9/2020 tem zat. 19/9/2020.
Online verkoop via: biddit.be - ref.185201
Start biedingen: 14 september om 14:00u.
Einde biedingen: 22 september om 12:00u.
Bieden vanaf: 820.000 EUR
Bodverhoging: 1.000 EUR

TE RENOVEREN WONING
LAGE KAART 554
Te renoveren centr geleg. a/d Middelkaartse Bossen. 2.471m². KI 929. 
EPC 597. Vg, Gdv, Gvkr, Gvv, nt overstr. Zonevreemde constructie. 
Basisrechten zoals opgenomen in art. 4.4.10 e.v. v/d VCRO zijn v toep.
Bezoek: elke zaterdag van  15/08 
tot en met 12/09 tussen 14u-16u
Online verkoop via: biddit.be - ref.184804
Start biedingen: 09 september om 13:00u.
Einde biedingen: 17 september om 13:00u.
Bieden vanaf: 220.000 EUR
Bodverhoging: 1.000 EUR

HALFOPEN EENGEZINSWONING
NEURIS 23
Charmante woning in res. wijk. Ind: Kelder-ink-wc-vestiaire-liv-
woonk-kk-terraskk- slpk-woonk-badk-wc-zolderk-2 slpks. Gar. KI: 
€1244. EPC: 498. Vg-Wg.
Bezoek: Elke zat. van 14u-16u en elke 
woe. van 14u-16u, en dit vanaf zat.
29/8/2020 tem woe. 30/9/2020.
Online verkoop via: biddit.be - ref.185770
Start biedingen: 23 september om 13:00u.
Einde biedingen: 01 oktober om 13:00u.
Bieden vanaf: 220.000 EUR
Bodverhoging: 1.000 EUR

LEUKE BEL-ÉTAGE WONING
POPULIERENLAAN 7
Met tuin, gar., 3 slpks., instapkl. Gel. in een rustige str. tegenover groen 
parkje. KI 1127. Wg, Vg, Gmo, Gvkr. Niet overstromingsgev. geb. EPC 354.
Bezoek: Iedere woe. van 17u-19u 
en iedere zat. van 10u-12u
Online verkoop via: biddit.be - ref. 184874
Start biedingen: 14 sept. om 14:00u.
Einde biedingen: 22 sept. om 14:00u.
Bieden vanaf: 100.000 EUR
Bodverhoging: 1.000 EUR

Kantoor van Notaris P. GEERAERTS
Kapelsesteenweg 340  •  BRASSCHAAT • Tel. 03 605 00 00  •  www.notarisgeeraerts.be   •   kantoor@notarisgeeraerts.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

TE HUUR 
BRASSCHAAT LAGE KAART

OPSLAG-UNITS

03/ 302 45 79

Oppervlakte ca. 50m² - Hoogte 4m

Beveiliging met camerabewaking

Elektronische toegangscontrole

Per maand opzegbaar – incl. verlichting
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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


