Onmetelijk kijk- en luisterplezier.
Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRPLQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Audio Video
Bredabaan 1075, 2930 Brasschaat
+32 (0)3 663 37 33

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

GRATIS
SCHATTING
Tel. 03 225 50 00

Uw
stoffenwinkel !

NIEUWE COLLECTIE!

Kapelsesteenweg 394

|0DULDEXUJ%UDVVFKDDW

GLWRWYULMYDQX]DWX

Bredabaan 1003 • 2930 Brasschaat
T. 03 633 09 88 • info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

MEYER BROEKENACTIE

Wij maken er
iets moois van!
Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

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
Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor
03/636 43 90
GRATIS PARKING 100m verder

www.kostuums.be

2DE BROEK AAN -50% KORTING!

UW BADKAMER
RENOVEREN?
WIJ HELPEN U GRAAG!

OPENINGSUREN:
MA - WO
9U TOT 18U
DI - DO
OP AFSPRAAK
VR
9U TOT 17U
ZATERDAG 10U TOT 16U

Art & Design
Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat
Open : Di t/m Za
van 10u tot 18u
Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN
03 680 19 50

UW NIEUWE BADKAMER IN RUIM 1 WEEK

INFO@BOUWCENTRALENV.BE
WWW.BOUWCENTRALENV.BE
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Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 22 september t.e.m. Zaterdag 26 september
Gratis levering voor ouderen in Brasschaat en Ekeren.
Soep:
- Pastinaakbloemkoolsoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
- Erwt-muntsoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades:
- Caesar salade. (€9)
- Gegrilde knolselder en bloemkool, zongedroogde
tomaat, freekeh, peterseliepesto en
pijnboompitten. (€12,50) (V)
- Salade met grijze garnalen, avocado, radijs, komkommer,
krieltjes en bieslookdressing. (€15,50)
Warme Gerechten:
- Ravioli con carne met tomatensaus
en gegrilde paprika. (€13)
- Kispiesje met ovenaardappeltjes en
huisgemaakte appelmoes. (€12)
- Paëlla met scampi en roodbaars. (€15)
- Aubergine gevuld met bulgur, feta, courgette,
verse kruiden en tomatensaus. (€13)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

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.

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



LP’s 45t, ik koop uw collecties jazz, pop, ect. Ook
cd’s, strips, boeken, pickups. Beste prijs.
0475/376 496



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

Katy Vercammen

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

katy@secretary-academy.be

0490 64 50 12

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk



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



Ik koop alles van Nintendo, Sega, Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten allerhande, curiosa, 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 vakkundig uw houten stoelen en
antiek. 0496 390 423



Man zoekt dringend tuinwerk, erv. Nederlandstalig. 0485/423 683
Gevraagd:

Wat vo
or adm
inistra
zorgt
tie
ervoor
dat jij
niet 10
je
0% ka
n focu
op jou
ssen
w kern
activit
eit?
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VERKOOPSTER
voltijds,

VERKOOPSTER
halftijds,

STUDENTEN

voor zat.-/zondag of
weekdagen
Bakkrij van Hunsel
03/645 04 47

Rijbewijs met L ???

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

L

Onderstaand gedicht mochten we op de redactie
ontvangen van lezeres Peggy Verboven uit Gooreind,
ter gelegenheid van de 65e jaargang van dit blad.

DE BRASSCHAATSE FILM
JAARGANG 65
Al heel mijn leven, krijg ik de Brasschaatse Film in de bus.
Voor de uitgever en alle medewerkers, een hele klus.
De Brasschaatse Film, het reclame blaadje nummer één !
Een ander reclame blaadje, zo goed als dit, zo bestaat er geen.
We hebben er allen ons hartje aan verpand.
En wij zijn aan jaargang 65 aanbeland !
Wat een pracht prestatie !
Dit verdient een ware felicitatie !
Dit mag niet onopgemerkt blijven.
Hier moest ik, toch, een ode gedicht over schrijven.
Dat ga ik, zeker, niet nalaten.
Want, over de Brasschaatse Film valt heel veel te praten.
Er valt, enkel, maar goeds over te vertellen.
Om het zo te stellen.
De Brasschaatse Film puilt uit, van reclame allerhande.
Er is zoveel voor handen.
Al die jaren, kunnen wij de Brasschaatse Film bewonderen.
Al die tijd, weten wij er ons, maar al te graag, mee af te zonderen.
Dit blaadje weet ons enorm te bekoren.
Zoveel reclame en mooie foto’s, die erbij horen.
Wij hebben er ons hartje aan verloren !
Dit is, echt, heel bijzonder !
Het is een wonder boven wonder !
Jaargang 65, dat moeten wij absoluut vieren.
Want, al 65 jaar, weet de Brasschaatse Film de lezer te plezieren.
Hopelijk mag het zo nog vele jaren blijven.
En kan ik, over 5 jaar, weer een mooi ode gedicht schrijven.
De Brasschaatse Film, een reclame blaadje dat heel erg aanspreekt.
Een reclame blaadje dat de lezer aansteekt.
Een reclame blaadje dat ons zoveel heeft te bieden.
En dit, op alle mogelijke gebieden.
Weet je iets te zoeken, en je erover op te winden,
in de Brasschaatse Film kan je het, zeker en vast, terug vinden.
Met de 65ste jaargang, wil ik de uitgever en alle medewerkers
van harte gelukwensen.
Want, de Brasschaatse Film vervult al onze wensen.
Ik ga dit nu, van harte proberen.
Want, dat mag er, zeker, niet aan mankeren.
“Beste uitgever en beste medewerkers,
van harte gefeliciteerd met jaargang 65 van de Brasschaatse Film,
een reclame blaadje met stijl en klasse !
Ik zou zeggen : Doe zo voort, dan kunnen jullie alle lezers,
nog heel vaak, begeesteren en aangenaam verrassen !”
Van harte gefeliciteerd met de Brasschaatse Film, Jaargang 65,
aan de uitgever, Drukkerij A.&H. De Bièvre N.V.
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat.
En aan alle medewerkers.
Peggy Verboven
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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT

Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

Bijles Duits, huiswerkbegeleiding, vertalingen N/D
D/N aangeboden, gsm
0476 483 530



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

Calpe te huur: prachtig
appart. 2/4 pers., zeedijk,
gr. terr. zeezicht, zonkant, 
WY9OJUDWLVZL¿IRWR¶VDOOH Te huur: grote ondercomfort. 03/326 13 87
grondse garage, gelegen
 hoek Bredabaan en BorreOpruimen van inboekeslei. Tel. 0476/527 339
dels, leegmaken huis, 
appt. enz. Gratis prijsof- Te koop: machines voor
ferte. Ook losse stukken. bouw, hout en metaal. Tel.
Tel. 0473 883 938.
0486/503 194
Te h u ur : app. Deurne-Bosuil 2e verd. grote
liv., 2 slpk, lift, terras, gar.
Huur €575 + kost onm.
besch. 0475/768 188



Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Is het wel
het moment?

€

50



*
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Poolse mannen doen renovatiewerken, bezetting,
gyproc, betegelen, parket, schilderen, afbraakwerk. Nederlandst. gratis
prijsoff. Ref. 0496/637
978 of 0496/084 168

Om te kopen, te verbouwen, te beleggen?
Om íets met mijn geld te doen?

Afslanken, meer energie met Herbalife. Gsm
0479/995 582

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

Zo simpel kan het zijn.



ZO FLEXIBEL.
ZO KRACHTIG. ZO SNEL.
#LifeBeyondOrdinary

60 dagen op proef!

* Actie geldig tot einde september 2020

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

Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be



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.

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
Zie ook www.argenta.be
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Ontmossen van daken onder
hoge temperatuur en lage druk
Contacteer ons voor
vrijblijvende offerte.

5

Reinigen gevels en hydrofoberen
Vochtwerende en
vuilafstotende behandeling
Drukloos stomen 140°
van eiken bijgebouwen

www.gevelendakreinigen.be - T +32 497 43 09 09 - +32 475 23 68 86

Te koopPRRLUXLPVOSN
DSS LQFO JDUDJH JRHG
onderhouden. Renaertlei
18 Immoweb 8835071.
€264.000. 0472/438 097



Te koop: DSSDUWHPHQW
Miksebaan 235 2930
Brasschaat 2e verd. ,geen
OLIW  LQVWDSNODDU   JURWH
VODDSNDPHUVKDOOEHUJLQJ
inger.keuken, badkamer,
ZFJDUDJHSODDWVPHWEHUJLQJ93¼
220.000



Opruimen en leegmaken van huizen, DSS D U W H P H Q W H Q   ] R O G H U
kelder, magazijn, ect.
2RN RS NRUWH WHUPLMQ
Tom 0494/861 850



GEZOCHT
PARTTIME

WINKEL
BEDIENDE
Vragen naar Tanja

0475/91.31.47
CV naar
tom.dewez@skynet.be
Slagerij Dewez

Kapelsesteenweg 326
2930 Brasschaat

Moto te koop gevraagd
(Dirk) 0496/533 827

Tuin-, schilder- en loodgieterijwerken. 0497/231
373

Te koop: PHLVMHV¿HWV$OSLna z.g.a.n., kinderbed wit
(Woodwork) 0475/264 293

Te huur JHPHXE DSS
Deurne-Bosuil 2eV. Grote
OLYVOSNOLIWWHUUDVJDU
€575 + kosten. Onm. beschikb. 0475/768 188

Kapsalon te huur, Verhoevenlei 103, Brasschaat. €720. Tel. 03/651
72 23

Ik ben een goede poetsvrouw PHW RSOHLGLQJ 
meer dan 10j. erv. zoek
je iemand, contacteer mij.
0488/571 811

Ik zoek werk, SRHWVHQ
&strijken met ervaring.
0466/272 836

Ik zoek werk,SRHWVHQ 
strijken. Joy 0470/700 969

Man zoekt schilderwerk,
ELQQHQ  EXLWHQ SURSHU
werk m. erv. 0487/740 335

Te huur: Brass. a. oud
gemeenteh., niet Bredab.
NOHLQJOYODSSVOSNWHUU
Tel. 03/651 77 68

Gezocht: Hallo, Ik zoek
naar iemand dat mijn 3
NOHLQH NLQGMHV DI HQ WRH
zou kunnen brengen en/
RI DIKDOHQ YDQ VFKRRO
:HZRQHQLQNDSHOOHQHQ
]H ]LWWHQ RS GH 3ODWDQHQ
in Hoogboom. Tel. 0499
365 343

Snoeien en vellen van
bomen, klimwerk en met
hoogtewerker, ook aanOHJJUDVSHUNHQUROJD]RQ
0491/758 399

Mater Dei MTH

vzw OZCS Noord-Kempen
della Faillestraat 16 - Ploegsebaan 76 - 2930 Brasschaat

Mater Dei MTH zoekt voor de twee campussen:
della Faillestraat 16 / Ploegsebaan 76

SPEELPLAATSBEGELEIDERS
12u30 tot 13u30

STUDIEBEGELEIDERS
15u30 tot 16u30
Onze familiale basisschool is op zoek naar enthousiaste en
kindgerichte begeleiders voor de kinderen van onze school.
Ben je iemand die vlot omgaat met kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar
en kan je een evenwicht vinden tussen duidelĳkheid,
openheid en kindvriendelĳkheid?
Dan ben jĳ misschien de persoon die ons team kan komen versterken.
De school voorziet een vrĳwilligersvergoeding en
ﬁjne ondersteuning van het volledige team.

Neem met ons contact op indien u interesse heeft:
hallo@mater-dei.be • 03 633 38 05
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BRASBON:
ACTIE VERLENGD!
Te koop t/m 31 okt
• in gemeentehuis
• in bibliotheek
(op zaterdag)
Inruilen kan tot einde
december 2020!

Koop 2 Brasbonnen
én ontvang er
1 gratis bovenop!

TE HUUR
BRASSCHAAT LAGE KAART

OPSLAG-UNITS
Oppervlakte ca. 50m² - Hoogte 4m
Beveiliging met camerabewaking
Elektronische toegangscontrole
Per maand opzegbaar – incl. verlichting

www.ikkoopinbrasschaat.be

03/ 302 45 79

in samenwerking met ondernemers
#ikkoopinbrasschaat

BODY-BOOST

ERGOTHERAPEUTE & RUGSCHOOL -DOCENTE

TOTAL BODY WORKOUT
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
1.

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

2.

Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31
woensdagavond om 20.30 u.

%HQRGLJKHGHQRHIHQPDWMHPRQGPDVNHU YHUSOLFKW ÀHVMHZDWHU
OOK LESSEN TE MORTSEL

www.rugschoolcarmen.be
Meer info: Van Baelen Carmen • Tel. 03/455 63 74 • carmen.van.baelen@telenet.be
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ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
OOK VOOR UW
OLDTIMER

60
GARAGE

DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

Kleine afbraakwerken,
JDUDJH WXLQKXLV DDQ
ERXZHQ]2SUXLPHQYDQ
WXLQHQ



Voor een klus groot of
klein PRHWMHELM.OXV =R
]LMQ



Snoeien en vellen YDQ
ERPHQKDJHQDDQOHJJHQ
YDQJUDVSHUNHQUROJD]RQ
RI]DDLHQ

Uurwerkbatterijtjes
vervangen: -XZHOLHU'H
Q\V &R%UHGDEDDQ
%UDVVFKDDW
 ZZZGHQ\VFzEH
Te koop gevraagd: GH 
+ DDQKDQJZDJHQ PDJ Te koop gevraagd: VFKLO
ZHUN DDQ ]LMQ *HHQ JH GHULMHQVSXOOHQYDQ]ROGHU
UHPGH

 
Vrouw zkt werk, SRHWVHQ Te koop: JHQHUDWRU 
VWULMNHQ EDE\VLW KRQGHQ .9$ 0RQR 9 7HO
RSSDV1LQD 
Gespecialiseerde pedicure/manicure NRPWDDQ
KXLV$JQLH]ND


WORKSHOP MUZIEK ELEKTRONIEK

In de herfstvakantie kunnen jongeren experimenteren met
elektronische klanken in de bib. Elektronica is niet meer weg te
denken uit de muziek. Niet alleen in pop maar ook in klassiek vind
je voorbeelden genoeg. Maar, hoe werkt dat? Welke principes
worden er gebruikt om die klanken te maken? We ondervinden
aan den lijve wat een loop is en hoe delay precies werkt. Onze
klanken worden de aandrijving van een heel arsenaal robots.
Hoe klinkt die van jou? Onze workshop wordt gegeven i.s.m.
Mooss, kunst- en cultuureducatie, deelname is gratis, wel even
inschrijven. Voor wie? Jongeren van 12 tot 15 jaar Wanneer?
Woe. 4 november 2020, van 14u tot 16u Waar? Biboase, Bibliotheek, Bredabaan 407, 2930 Brasschaat Inschrijven: info.bib@
brasschaat.be of 03/650.03.60 Het aantal deelnemers is beperkt
uit Coronaveiligheid, in de bibliotheek draag je een mondmasker.

ZOMERSE
WANDELZOEKTOCHTEN
KENT ZIJN WINNAAR!

MONDKAPJES
TE KOOP
KOOP L!
A
LOKA
10 stuks =

NIEUWE LEVERING =
NIEUWE PRIJZEN!!

7

€ ,-

50 stuks =

30,-

€

Meer nodig?
9UDDJHHQSULMVRႇHUWHYLDLQIR#D]XOHDFOHDQLQJEH
Tijdens deze bijzondere zomervakantie konden veel activiteiten
niet doorgaan. Daarom maakten de sport- en jeugddienst van
Brasschaat werk van 3 wandelzoektochten voor kinderen.
Iedereen die een zoektocht deed, kon de eindoplossing (juiste
codewoord) met foto doorsturen. Er waren niet minder dan 591
juiste inzendingen.
De onschuldige kinderhand van de kinderburgemeester, Lola,
heeft hieruit een winnaar geloot.
3UR¿FLDWGLWJH]LQZLQWGHWLFNHWVYRRU%REEHMDDQODQG

ODDJVPRQGPDVNHUK\SRDOOHUJHHQEHYDWJHHQJODVYH]HO
ODWH[YULMFRPIRUWDEHODDQSDVEDDUDDQGHQHXV
EHVFKHUPWWHJHQEDFWHULsQHQYLUXVVHQ

WWW.AZULEACLEANING.BE - PAALSTRAAT 99 - 2900 SCHOTEN - 03 289 60 04
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10 0 % E L E K T R I S C H .
10 0 % M A Z DA .

Meer info in onze showroom.

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132 - 2930 Brasschaat - 03 651 59 31 - www.garagedemeyer.be
N:KNP:/73JNP:/73
&RQWDFWHHUXZFRQFHVVLHKRXGHUYRRUDOOHLQIRUPDWLHRYHUGH¿VFDOLWHLWYDQXZYRHUWXLJ
*HHIYRRUUDQJDDQYHLOLJKHLG0LOLHXZHWJHYLQJ .% ZZZPD]GDEH
,QIRHQYRRUZDDUGHQRS0D]GDEH$IJHEHHOGPRGHO$OO1HZ0D]GD0;6N\FUXLVHLQRSWLRQHOHNRHWVZHUNNOHXU&HUDPLF:KLWHWRQH$IEHHOGLQJJHPDDNWRSSULYpWHUUHLQ9DQDIZRUGHQKHWYHUEUXLNHQGH&2XLWVWRRWEHUHNHQGFRQIRUPGH:/73WHVW :RUOGZLGH+DUPRQL]HG/LJKW9HKLFOH7HVW3URFHGXUH 7LMGHQVHHQ
RYHUJDQJVSHULRGH WRWHLQG PRHWHQGHFRQVWUXFWHXUVQRJHHQWKHRUHWLVFKH1('&ZDDUGH ³JHFRUUHOHHUGH1('&´RI³1('&´JHQRHPGHQEHUHNHQGXLWGH:/73ZDDUGH PHOGHQRPGHYHUJHOLMNLQJPRJHOLMNWHPDNHQPHWYRHUWXLJHQJHKRPRORJHHUGYyyUVHSWHPEHU7RWGHFHPEHUNDQGHRYHUKHLGGHJHFRUUHOHHUGH
1('&ZDDUGHQDDQQHPHQYRRUEHODVWLQJGRHOHLQGHQ0DDUGHRYHUKHLGNDQHFKWHUUHHGVYyyUDÀRRSYDQGH]HRYHUJDQJVSHULRGHGH:/73ZDDUGHKDQWHUHQYRRUEHODVWLQJGRHOHLQGHQKHWJHHQWRWHHQYHUKRJLQJNDQOHLGHQYDQGHEHODVWLQJHQURQGGHDDQNRRSHQKHWJHEUXLNYDQKHWYRHUWXLJ'H:/73ZDDUGHLVJHHQFRUUHFWH
ZHHUJDYHYDQKHWZHUNHOLMNYHUEUXLNHQRI&2XLWVWRRW'HYHUNRSHQGHFRQFHVVLHKRXGHUHQ0D]GD]LMQQLHWDDQVSUDNHOLMNYRRUGHJHYROJHQYDQERYHQYHUPHOGHHYROXWLHVHQZLM]LJLQJHQ,QGLHQXPHHULQIRUPDWLHZHQVWPHWEHWUHNNLQJWRWGH]HZDDUGHQJHOLHYHFRQWDFWRSWHQHPHQPHWXZFRQFHVVLHKRXGHU0HHULQIRRSZZZPD]GDEH
ZOWS980D]GD0RWRU/RJLVWLFV(XURSH19KDQGHOGULMYHQGRQGHUGHQDDP0D]GD0RWRU%HOX[LQYRHUGHU%ODDVYHOGVWUDDW%:LOOHEURHN2QGHUQHPLQJVQXPPHU5HNHQLQJQXPPHU%(&RQWDFWLQIREH#PD]GDHXUFRPZZZPD]GDEH

AL[LSILKYPQM

 OLYZ[VќLYPUN
• maatwerk

 NVYKPQULU
• stores
• IPUULUaVU^LYPUN

vakmanschap sinds 1960

Filip Meyvis

NIEUWE
WEBSITE

“Voor uw comfort en gezondheid kan u

 [HWPQ[UHHYTHH[ vanaf heden enkel terecht na afspraak”
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22

www.HERFIL.be
PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door zandstralen
JRPPHQORJHQ
Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
*UDWLVRႇHUWHRIEHVWHN
info@air-concept.be

SOPHIE GEEFT DE BESTE PRIJS
YRRUGHYROOHGLJHRSUXLPLQJYDQNHOGHUWRW]ROGHU
YDQXZKXLVDSSDUWHPHQWYLOODNDQWRRUJHERXZ

SNELLE AFHANDELING - CONTANTE BETALING!

0477 701 234
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Bedankt

De familie meldt u met droefheid het overlijden van

aan de eerlijke vinder van de
bruingevlochten portefeuille op tram 3,

Hans Coopman
Zoon van
Walter (†) en Maria Coopman-Berteloot

Christiane Charlotte

Geboren te Brasschaat op 20 oktober 1962
en er plots overleden in zijn woning
op 14 september 2020.

Gevraagd: DOOH ZD
gens jong & oud, ongeDFKW ZHONH VWDDW &RU
UHFWH HQ YORWWH DIKDQ
GHOLQJ 7  

Te huur H YHUG 5HUXP
QRYDUXPOHL  %UDV
 VFKDDW RQPYULM  VOSN
Ik koop: SRVW]HJHOV HQ JDUDJHJURRWWHUUDV¼
postkaarten (postkaarten WHO
RXGHUGDQMDDU 9RRU 
Terras groen en je oprit
LQIRJVP
 LVRRNDOQLHWWHGRHQ%HO
Schilderwerken, gypr., .OXV =R
ODPLQDOOHVRUWHQEH]HW
WHQ VFKLOGHUNO JU SU Rႇ
Alle grote en kleine

graafwerken

Rommelmarkt: ik zoek
Brasschaat
JUDWLV VSXOOHQ YRRU URP
Leveren
van zwarte
PHOPDUNW LN NRP DOOHV
JURQGDDQYXOJURQG
JUDWLVKDOHQ

$IEUDDNZHUNHQ
Ik zoek werk, bureau,
Spitten van tuinen.
poetsen, broodjes, horeUitgraven van opritten
FDHUY
en funderingen.

Bouwrijp maken van
Te koop: WYWRHVWHO$UHO
terreinen.
NDVUHJLVWHU +XHLQ .
Ontbossingswerken.
  WHOZHUNHQ ]RQ
GDJVYULHQG  DOEXPV
0475/522 146
    DOEXPV
 ZHUHOGWHQWRRQVWHO
T/F 03/663 46 65
OLQJ $QWZHUSHQ 0H\HU
afbraakengrondwerken.be
5RJLHU:LOO\6WDHVOHL
HPDLOLQIR#DUHJEH
7HO
Gevraagd: St.Job, poetsvrouw met dienstencheques, 2x4u poets/
strijk per week op di + vr
RI PD  GR 1/ ÀH[LEHO
niet-rookster, eigen auto,
PHWUHIHUHQWLHV7HO


De asverstrooiing op de begraafplaats van
Brasschaat ‐ Centrum heeft in intieme
kring plaatsgevonden.
Rouwbetuigingen :
Familie Hans Coopman
p/a De Meyer Uitvaart
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.be

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS
WWW.TOPSTORAGE.BE | +32 3 651 30 30

ZKBM

Zakenkantoor Magerman bvba

Ruim 20 jaar ervaring in:
Leningen en beleggingen
Groepsverzekering
Brandverzekering
Fiscaal sparen
Ondernemingsverzekering
en meer

Mama wordt op een ontbijt getrakteerd
als ze mijn vriendjes niet blokkeert.
Tenslotte zijn we allemaal VIB’s.

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO
AUDI
BMW
CITROEN
FORD
MERCEDES
OPEL
VW

A3-A4 1.6
A3-A4 DI
316 I
520 D
C1 1.4D
C3 1.4
Fiesta 1.2I
KA 1.3
C-E 220D
E 200
Astra 1.4
Corsa 1.3
Golf 1.4
Passat

74 kw
66 kw
90 kw
120 kw
40 kw
54 kw
60 kw
44 kw
85 kw
110 kw
81 kw
55 kw
77 kw
100 kw

ΦϮϰϲ͕ϳϱ
ΦϮϯϵ͕Ϯϭ
ΦϮϲϭ͕ϴϰ
ΦϮϵϬ͕Ϯϰ
Φϭϴϴ͕ϭϳ
ΦϮϮϳ͕ϲϲ
ΦϮϯϯ͕ϰϯ
ΦϮϬϬ͕ϲϬ
ΦϮϱϲ͕ϵϱ
ΦϮϴϬ͕ϵϭ
ΦϮϱϯ͕ϰϭ
ΦϮϮϴ͕ϱϱ
ΦϮϰϵ͕ϰϭ
ΦϮϳϭ͕ϭϲ

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN
/E>h^/&͕DϬͳϮd^͘ϮϰͳϳϬ:ZΎ
ΎŽŶĚĞƌǀŽŽƌďĞŚŽƵĚǀĂŶĂĐĐĞƉƚĂƟĞʹŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉǀƌĂĂŐďĂĂƌǀŝĂŬĂŶƚŽŽƌ

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Vraag jouw raamaffiche aan via www.brasschaat.be
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KONINKLIJKE FOTOKRING
BRAFODIA PRESENTEERT HET
BRAFODIA JAARBOEK 2020

Mocht het Covid-19 virus
geen roet in het eten hebben
gegooid, zou de Koninklijke
Fotokring Brafodia, in het
weekend van 11-13 september, haar jaarlijkse Fotosalon georganiseerd hebben.
Naast haar eigen werken
zouden, zoals gebruikelijk,
ook de best gequoteerde
werken van de jaarlijkse
bekerwedstrijd van de Samenwerkende Fotokringen
Noorderkempen
(SFNK)
door Brafodia afgedrukt en
tentoongesteld worden. In
deze, in essentie digitale,
wedstrijd meten de aangesloten fotoclubs, zich met
elkaar in 8 categorieën en
in 2 disciplines. Gelukkig
werden alle deelnemende werken reeds verzameld
vóór het uitbreken van Corona, zodat de wedstrijd toch heeft
kunnen plaatsvinden.
De Koninklijke Fotokring Brafodia (www.brafodia.be) is een gerenommeerde vereniging in Brasschaat met uitstekende relaties
met o.a. het gemeentebestuur van Brasschaat.
De Samenwerkende Fotokringen Noorderkempen (www.sfnk.
be), waar Brafodia deel van uitmaakt, werden opgericht in 1976.
Mil Scheers was jarenlang voorzitter van deze vereniging, vandaar dat de tweejaarlijkse provinciale wedstrijd nog steeds zijn
naam draagt.
Omdat het reeds snel duidelijk werd dat het inrichten van een
jaarlijks fotosalon niet mogelijk was onder optimale omstandigheden, heeft Brafodia besloten om dit jaar als alternatief een
“Brafodia Jaarboek 2020” uit te brengen. Dit jaarboek bevat
alle beelden, die op de tentoonstelling zouden gehangen hebben, dus zowel de geselecteerde beelden van hoger genoemde
wedstrijd, alsook de beelden van onze leden. Elk beeld heeft
voldoende ruimte gekregen om optimaal tot z’n recht te komen.
Behalve dat alle deelnemers een exemplaar ontvangen, wordt
het jaarboek onder andere ook verspreid via enkele publieke
plaatsen zoals het gemeentehuis, bibliotheek en toeristische
dienst. Een dergelijk project kon natuurlijk enkel gerealiseerd
worden dankzij de milde bijdragen van enkele sponsors.

F O N O P L AT E N. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house,
60-70-80. Betaal beste
prijs! GSM 0475/768 188



Alle dakwerken. panQHQ OHLHQ URR¿QJ .OHL
ne en grote herstellingen, volledig nieuw dak.
Schouwen repareren,
rooster plaatsen tegen
vogels. Bij de goedkoopste v.d. streek. 0491
758 399 - 0495 924 650



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



Ik geef ontspanning-/
relaxmassage.
0484/574 559

Wemers
88
JAAR

BINNENHUISDECORATIE

Maak je huis knus en gezellig
voor de wintermaanden!
Behang- en schilderwerken
Raamdecoratie en zonwering
Tapijten op maat
Vrijblijvende offerte en advies
Bredabaan 1129 • Brasschaat Maria-ter-Heide • Tel. 03 663 00 27 • www.wemers.be
Dinsdag tot vrĳdag van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u • Zaterdag van 10u tot 14u

Gepensioneerde man
zoekt bijverdienste. Klusjes 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. Indien 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

Uw tuinonderhoud

Luc geeft reeds 20 jaar de

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

BESTE PRĲS

Voor al uw tuinwerken

0475/259 545
of 0472/233 044

voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.
Snelle afhandeling, contante betaling!

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

0487 286 430
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parkbodeactueel
Recyclagepark
Brasschaat
tijdelijk gesloten
Door werken sluit het
Brasschaatse recyclagepark,
afhankelijk van weersomstandigheden, ongeveer een maand
de deuren. De werken starten
op 5 oktober.Verwacht wordt
dat het park kan heropenen in
de week van 3 november.

Tijdens de sluiting voeren we
volgende werken uit:
• Het afvalwater van de groenopslag en het sanitair afvalwater wordt
aangesloten op de riolering in de
Ploegsebaan. Zo zorgen we ervoor dat
afvalwater en hemelwater gescheiden
wordt afgevoerd. Na deze werken zal
het recyclagepark voldoen aan de normen die in de meest recente milieuvergunning werden vastgelegd.
• Tegelijk vernieuwen we de
verharding onder de groenopslag. De
bestaande verharding wordt opgebroken en vervangen door verharding uit
gewapend beton.

asfalteringswerken Bredabaan

Waar moet ik dan met
mijn afval naartoe?
Je kan als Brasschatenaar, ook buiten
deze werken, steeds terecht in naburige IGEAN-recyclageparken. Je bent er
welkom met je afval en betaalt dezelfde gekende tarieven. Meld je gewoon
aan met je eID.
De dichtstbijzijnde recyclageparken
zijn die van Brecht (Ringlaan 17), SintJob (Kattenhoflaan 102B), Kalmthout
(Galgenheiken 7) en Kapellen (Kapelsestraat 235). Maar ook de parken van
Wuustwezel, Essen, Stabroek, Schilde
en Zoersel zijn mogelijk.
Voor openingsuren en alle andere info
over de recyclageparken, surf naar
igean.be/recyclageparken.

Ontdek
Academie Noord
Academie Noord biedt
een uitgebreide waaier
aan toffe en artistieke
cursussen aan.
Fotokunst, keramiek, schilderkunst,
tekenkunst, grafiekkunst en nog
zoveel meer!
Het academiejaar startte op
1 september, maar inschrijven is
nog steeds mogelijk.
Ontdek het volledige aanbod en schrijf
je in op academie-noord.be.

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV)
voert vanaf dinsdag 6 oktober wegenwerken uit
aan het wegdek van de Bredabaan tussen
Brasschaat (Texacostation) en Wuustwezel.
De werken duren ongeveer drie weken,
afhankelijk van de weersomstandigheden.

De afgelopen twee jaar werd langs
de Bredabaan tussen Essensteenweg
en Gooreind Centrum de riolering
vernieuwd en werden er veilige,
vrijliggende fietspaden aangelegd.
Die werkzaamheden lopen nu op hun
einde en zijn tegen begin oktober
volledig klaar.
Aansluitend zal een aannemer in
opdracht van het Agentschap Wegen
en Verkeer (AWV) ook het wegdek van

Meer weten?
www.brasschaat.be
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
T 0468 03 53 84

de Bredabaan grondig vernieuwen. Zo
steekt de volledige weginfrastructuur
binnenkort in een nieuw kleedje en
kan de Bredabaan er weer een tijdje
tegenaan.
Tijdens de werken is de Bredabaan
tussen Brasschaat en Wuustwezel
volledig afgesloten voor doorgaand
verkeer. Volg de omleiding via
Achterbroek (Kalmthout). Dat brengt
onvermijdelijk enige verkeershinder
met zich mee. De aannemer tracht
de inritten van woningen en handelszaken in de werfzone maximaal
bereikbaar te houden. Te voet of met
de fiets blijven inritten uiteraard altijd
bereikbaar.
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Gevraagd:

Wij hebben in familiekring
afscheid genomen van

VERKOOPSTER voltĳds/13 uren week
STUDENTEN voor weekendwerk

Maria Gosselin

Bakkerĳ Van Hunsel • Donk Patio

Weduwe van

Tel.: 03/645 04 47

Alfons ‘Fonne’ De Belder

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



Alle schilderwerken binnen & buiten door Poolse
mannen. 0496/637 978 of
0496/084 168


Goedkoop snoeien en
vellen van bomen, verwijderen van coniferen en
laurier. Tel. 0498/714 812

Zoek niet verder. Schilder- en decoratiewerken “De Marcel”. Specialiteit appartementen,
trapzalen, enz. “correcte uitvoering aan nog
betaalbare prijzen”.
Inl. tel. 0477/696 478

Aankoop antiek beelden,
lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prijsklassen. Tel. 0495/574 852. U
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be
QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken
Ronny Kanora
Aanleg - onderhoud renovatie - snoeiwerken
9ULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
0477/306 423
Ronny.kanora@telenet.be
QQQQQQQQQQQQ

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Tĳdens de Open Monumentendag eerder deze maand
stond de Sint-Antoniuskerk centraal. Er was heel wat interesse voor het imposante orgel in de kerk. Dat orgel
viert dit jaar immers zĳn 150-ste verjaardag. Het werd
gebouwd in 1870 door Henri Vermeersch, een orgelbouwer uit Duffel. De orgelkast is van de hand van Lierenaar J.A. Van Boeckel.
De geïnteresseerden kregen een rondleiding van Koen
Maris, de vaste organist van de kerk. Koen speelt al
sinds zĳn tiende orgel. Hĳ legde uit dat het orgel niet
minder dan 900 pĳpen telt. Het bestaat uit twee klavieren en er zĳn 21 registers.
Tĳdens de Tweede Wereldoorlog liep het orgel schade
op. Het werd daarom in 1950 verbouwd en uitgebreid
volgens de opvattingen die er in die tĳd waren.
In 1976 werd het orgel geklasseerd en konden er dus
ook subsidies worden aangevraagd. Het kerkbestuur
startte toen met een restauratieprocedure. In 1980
werd het dan naar het oorspronkelĳke Vermeerschconcept herbouwd.
Twee keer per jaar komt een orgelbouwer het instrument stemmen. Het orgel is immers onderhavig aan
grote temperatuursveranderingen. Dat stemmen
neemt iedere keer een halve dag in beslag.
Aan het einde van de rondleiding gaf Koen Maris een
gesmaakt miniconcertje te beste. Hĳ trok daarbĳ alle registers op. In diezelfde Sint-Antoniuskerk is er nog heel
wat anders te bekĳken. Zeer bĳzonder is het gepolychromeerd beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Schoon
Weer. Het dateert uit het begin van de 17de eeuw. Het
origineel staat in de kerk, in een nis tegenover het Christusbeeld op het Armand Reusesplein staat een replica.
Wie nog meer orgelmuziek wil horen, kan op zondag
27 september deelnemen aan de Orgelﬁetstocht. Die
start om 15u aan het Sint-Michielscollege waar organist
Peter Breugelmans het Verschuerenorgel zal bespelen.
Dat orgel is gebouwd in het jaar 1993. Van daar gaat
het dan naar de Heilig Hartkerk aan de Kapelsesteenweg waar Peter het Thomasorgel zal laten weerklinken.
Dat orgel dateert uit 1983. De tocht eindigt dan in de
Sint-Antoniuskerk waar Koen Maris het Vermeerschorgel bespeelt.

Geboren op 26 november 1926 in Brasschaat
en op 11 september 2020 gestorven
in Brasschaat in Wzc Buitenhof
Geboren en getogen Brasschatenaar
Enthousiast lid van de winkeliersvereniging:
ze baatte tot 1984 samen met haar man Fonne
‘Herenkapperszaak/parfumerie De Belder’ uit
Actief parochielid in de verenigingen Femma en Okra
Lieve mama en schoonmoeder van Monique en Luc
Lieve Bomma van Anouk en Lucas

Dit melden u:
Monique De Belder, haar dochter
Luc Antonissen, haar schoonzoon
Anouk Antonissen en Kylian Praet, haar kleindochter
Lucas Antonissen, haar kleinzoon
De families Gosselin ‐ Van Hal en De Belder ‐ De Schepper
Haar lichaam werd bijgezet in het familiegraf
op de begraafplaats van Brasschaat ‐ Centrum.
Dank aan Dr. Hautekiet en de voltallige teams van de thuisverpleegdienst
ZorgThuis Wynen en van het Wzc Buitenhof voor de attente en warme steun
en zorg.
Rouwbetuigingen: Fam. De Belder ‐ Gosselin
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
digitaal condoleren via www.demeyeruitvaart.be

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



Kleine graafwerken, uitdoen struiken, enz. graven greppels, rioleringswerken. 0474/204 607



Vrouw zoekt werk. Babysitter, poetsen en strijken.
0483/996 269



Te koop: steen-tegelzaagmachine.
Tel. 0486/503 194



Te huur: Gelijkvloers met
TUIN en GARAGE. Frilinglei 46. Grote leefruimte, 2 slpkmrs. Gelegen
midden in het groen en
op 650m van centrum €
995/maand, garage € 50.
Onmiddellijk vrij.
0476 431 726



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

Juist parkeren is iets wat we op
school al leren. Tenslotte zijn we
allemaal VIB’s.
Vraag jouw raamaffiche aan via www.brasschaat.be
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Orlans Elektro
Bredabaan 501 • 2930 Brasschaat
Tel: 03/651 81 93 • email: info@orlans.be

40

VERJAARDAGSACTIE

jaar

www.orlans.be

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

Orlans Elektro bestaat 40 jaar!
Ons familiebedrijf laat in Brasschaat en omstreken 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 gewend bent, met hart en ziel!
Tot binnenkort,
Miranda en Kenneth

15% KORTING
op toonzaalmodellen en bestellingen

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

www.meeussen.be

potgrondfabrikant • compost •
molmmest • champignonmest •
boomschors • turf •
stalmest •

Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31

zwarte grond •
bigbags • bielzen •
dolomiet • ....

ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

TUINENKRISHERREMANS.be
Tuinaanleg en tuinonderhoud; Snoeien en vellen
van bomen; Stronken
uitfrezen; vrijmaken van
bouwpercelen; Aanleg
gazons: inzaaien, grasmatten, kunstgras.
Werkt ook met onderhoudscontracten; Proper
maken van opritten.

MY VIP TRANSPORT
uw luchthaven-vervoer van brasschaat

Zaventem € 65
Charleroi € 125
Eindhoven € 115

ANDERE
TRAJECTEN
OP AANVRAAG

info@my-vip-transport.be

0485 831 764

GSM 0477 261 353

WIJ ZOEKEN DRINGEND:
TRANSPORT
PLANNER / DISPATCHER

-HSUR¿HO

takenpakket zal bestaan uit:

• Je hoofdtaak bestaat uit het organiseren en optimaliseren van de planning
van een deel van onze vrachtwagens en zorgt ervoor dat
de nodige documenten tijdig klaar zijn.
• Je denkt mee met de klanten, maakt afspraken voor het plaatsen of
wisselen van containers via telefoon en mail.
• Je bent back-up voor onze andere planners bij afwezigheid of ziekte
• Registratie van de planning in het ERP pakket
 -HIXQJHHUWDOVWXVVHQSHUVRRQWXVVHQFKDXႇHXUVNODQWHQSODQQLQJ
productie en facturatie.
• Je waakt over het correct uitvoeren van de afspraken met de klanten
• Je denkt actief mee aan de verbetering van de organisatie om onze klanten
de beste service te kunnen bieden

-HSUR¿HO

9 Een eerste ervaring als planner is een pluspunt.
9 Je bent communicatief sterk, klantgericht, planmatig
en daarnaast ook analytisch.
9 Je houdt van telefonisch contact, je hebt een goede
telefoontechniek en een aangename telefoonstem
9 Je kan nauwkeurig, ordelijk, geconcentreerd werken
en je bent stress bestendig
9 Je weet prioriteiten te stellen en je denkt probleemoplossend.
9 Je spreekt perfect Nederlands en kan je goed behelpen
in het Frans, Duits en / of Engels

VRACHTWAGENCHAUFFEURS
C & CE (M/V)
9 Je beschikt over geldig rijbewijs c(e) & bestuurderskaart
9-HEHQWOHHUJLHULJÀH[LEHONODQWJHULFKW HHQWHDPSOD\HU

Wij bieden:

9 Aangemale & familiale werksfeer
9 Goede verdiensten
9 Voornamelijk nationaal transport
9)OH[LEHOHXUHQLQRYHUHHQVWHPPLQJ
9 Woon-werk met camion mogelijk
9,QWHUQH H[WHUQHRSOHLGLQJHQ
9 Recent wagenpark
9 Vast werk

Aanbod:

9 Fulltime baan, met veel afwisseling
en veel verantwoordelijkheden
9 Je komt terecht in een bedrijf in volle groei en
verandering met een hands-on bedrijfscultuur.
9 Ruimte voor autonomie en de mogelijkheid
om je verder te ontplooien.
9 Verloning marktconform volgens ervaring
9 Full time contract 38u / week van 08.00 tot 17.30U

Tewerkstelling
Oud Papier Jozef Michel NV
Brasschaatsteenweg 300
2920 Kalmthout
Solliciteren via:
christ’l@oudpapiermichel.be
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Wij zoeken:

HULPKOK
voltijdse betrekking

Sus is geboren op 8 januari 1929 te Schoten en vond zijn vrouw
Marie-José bij de kajotters. Maria is geboren in Brasschaat op
30 juli 1932 en is er steeds blijven wonen. Sus werkte aan de
dokken om het grote gezin van 5 kinderen te onderhouden terwijl
Maria het huishouden op zich nam. In 1964 trokken ze in één
van de twaalf nieuw gebouwde dubbele woningen van de kleine
landeigendom aan De Romboutweg waar ze nog als enigen van
de oorspronkelijke bewoners wonen. Ondertussen zijn er 8 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. Van harte Gefeliciteerd!

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03
Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat

SVB DRIEHOEK
25 september
19:30 KSK Oosthoven A 2 - U21A
20:30 Vaders - Mariaburg
26 september
09:00 U8A - K. Sint Job FC C 1
09:00 U9A - Excels. Mariab. A 2-1
09:00 U10A - K. Heibos SV A 2
09:00 U10B - S.V. Groenend. 1
09:00 U9B - F.C. Koningsh. B 1
09:00 U8B - FC Merksem B 1
09:30 KFC Schoten SK 2-1 - U12B
09:30 KFC St. Mart. Halle B 1 - U13B
09:30 KSK Ekeren Donk - U6
09:30 St. Lenaarts 2-1 - U11A
11:00 K. Achterbr. VV 1 - U7B
11:15 U17B - F.C. P. Hoeve. B 2-1

12:00 F.C. SEJA 1 - U11B
12:00 OLVAC B 1 - U15C
13:00 Exc. FC Essen A 2 - U15A
13:00 KFC Berendr. Sp. 2-1 - U15B
13:00 Minderh. VV B 3-2 - U13A
13:15 U17A - Excels. Mariab. 2
14:00 K. Sint Job FC B 1 - U7A
14:15 S.V. Noorse A 3-2 - U12A
14:15 S.V. Noorse B 1 - U12C
15:00 K. Brecht SK 1 - U21B
27 september
10:00 Dames - VC Rijmenam
10:30 V.K. Simikos B - Res. B
12:15 Res. A - F.C. STABELINO
14:00 Deurne O.B. B - Res. C
15:00 1st pl. - F.C. P. Hoevenen

TE HUUR - ZUID TENERIFE

GEEN MISSIEFEEST MEER

De vrienden van de Brasschaatse missionarissen hebben jarenlang als onderdeel van hun activiteiten op de laatste zondag in september een missiefeest georganiseerd ten bate van die missionarissen. Helaas moeten zij melden dat er aan deze lange traditie een einde is gekomen. Er zal dus
op de laatste zondag in september geen missiefeest meer zijn. Graag willen zij, maar vooral ook
de missionarissen, iedereen van harte danken die met hun aanwezigheid jarenlang een steuntje
in de rug gegeven hebben. Ook dit jaar is er wel weer een brievenactie geweest met de vraag
YRRUHHQ¿QDQFLsOHELMGUDJH2RN]DOHUHLQGVHSWHPEHUWLMGHQVGHYLHULQJHQLQGH%UDVVFKDDWVH
parochies een omhaling zijn. Geïnteresseerden kunnen ook nog altijd een bijdrage storten op de
bankrekening van de vrienden BE85 0689 0873 2706. Bij voorbaat dank.
De vrienden van de Brasschaatse Missionarissen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
OVER EEN AANVRAAG VAN
OMGEVINGSVERGUNNING
Intern dossiernr.: 2020-SV-MV1-017 - Omgevingsloketnr.: OMV_2020096245

Appartement in 1ste linie van dit mooie complex
te huur. Zwembad naast de zee! 5 sterren matrassen,
JURWHÀDW79799ODDQGHUHQ:L¿HQ]
Nog enkele maanden vrij! Prijs: buiten alle concurrentie
€ 845/maand2RNQRJHQNHOHDQGHUHDSSDUWHPHQWHQ
VWHOLQLHRSDQGHUHORFDWLHVWHKXXU
9RRUDOOHLQIRSDWULFN#YDQQRWHQQHW

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door Bernaerts-Godrie VVZRL, de heer Jan Bernaerts,
mevrouw Kristin Godrie en de heer Leo Bernaerts een aanvraag werd ingediend voor het bouwen van een
loods voor de opslag van stro/hooi en de stalling van landbouwvoertuigen, de plaatsing van een hoogspanningscabine, de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een inﬁltratiezone, de uitbreiding van een melkveestal (en regularisatie inplanting bestaande stal), de nieuwbouw van een voederopslagplaats (regularisatie), de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een inﬁltratiezone. de
aanvraag betreft het veranderen door toevoeging van percelen 1-a-556c, 2-d-57g8, 2-d-57r12 en uitbreiding en
wijziging van een gemengd veebedrijf.
De aanvraag omvat:
• stedenbouwkundige handelingen
• de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag heeft als adres Kapelstraat 111 kadastraal gekend als Wuustwezel, (afd. 1)
sectie A 556 B, (afd. ) sectie D 57 N11, (afd. ) sectie D 57 F8, (afd. ) sectie D 57 B10, (afd. )
sectie D 57 G8, (afd. ) sectie D 57 S12, (afd. ) sectie D 57 R12 en (afd. 1) sectie A 556 C
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie Antwerpen.
Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 9 september 2020 tot en met 8 oktober 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst
omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.
U kan het dossier enkel op afspraak komen inkijken (tel 03 690 46 22 of omgeving@wuustwezel.be).
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend
bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), per mail (omgeving@wuustwezel.be) of schriftelijk
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.
Namens het college van burgemeester en schepenen,
Algemeen directeur
Burgemeester
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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.

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

Brechtsebaan 591, 2900 Schoten
www.rodenburghomeandgarden.com
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AANNEMER ZOEKT

QQQQQQQQQQQQ
Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
QQQQQQQQQQQQ
Zaaien van nieuwe
gazons, gratis offerte
0487/715 534

appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:

4de

ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
OVERKAPPINGEN • CARPORTS

NIEUWE TOONZAAL 300M²

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Kom langs in onze
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
zonwering van het
kwalitatieve merk
Verano
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

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.
Gezocht voor versterking van ons team:
PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

TOONZAAL (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

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

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.

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

Poolse mannen doen
renovatiewerken, schilderen. binnen & buiten,
badk., parket, ramen, terras, bepleisteren.
0484/100 359

Te koop gevraagd: Mercedes van voor 1992.
0485/874 687

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

Te koop: stellingmateriaal
en toebehoren Travhydro.
Tel. 0486/503 194
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

TE KOOP

Ruime vrijstaande eengezinswoning
aan de Pastorijstraat 1 te Brasschaat
(Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv)

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

De gemeente Brasschaat verkoopt een te renoveren woning aan de hand
van de procedure "bieding onder gesloten omslag".
Een bod kan ingediend worden ten laatste op dinsdag 13 oktober om
11u (stipt) aan de hand van de biedingsformulieren (op papier - onder
gesloten omslag - in tweevoud) aan het onthaal van het gemeentehuis
t.a.v. de afdeling administratie patrimoniumbeheer tegen ontvangstbewijs).
Minimum bod: € 386.000,U vindt alle informatie in verband met de woning en de procedure terug in
de brochure op de website van de gemeente: www.brasschaat.be. Hier kan
u ook de biedingsformulieren downloaden. De data van de plaatsbezoeken,
vindt u terug in de brochure.
Vragen kan u per mail bezorgen aan: patrimonium@brasschaat.be.

Passie voor jouw toekomst

Stressloos
naar je nieuwe
hoofdstuk?
www.goetstouwers.be

Verkopen met passie
Klaar om uw woning te verkopen? Wel, op onze hulp en
advies kan U rekenen. Op een efficiënte en doortastende
wijze gaan wij voor U op zoek naar de ideale match. Plan
nu een vrijblijvend adviesgesprek in.

+32 3 225 50 00

info@goetstouwers.be
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Van der Zijp Johan
Schilderwerken
Kleur, een passie...
Bezoek onze toonzaal:

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat
T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

di, do, vr: 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00 - 14:00
Zo - Ma: Gesloten

REMISE - START NIEUWE CURSUS MODERN GRIEKS

Vanaf maandag 5 oktober starten we met een nieuwe cursus onder de deskundige begeleiding van
de Heer Marc Helderweirt.
Modern Grieks, elke maandag vanaf 5 oktober 2020 t/m 31 mei 2021 van 9.30u tot 11.30u, prijs 30
Inschrijven kan op het secretariaat van de Remise, elke voormiddag tussen 9u en 12u, ook op dinsdagnamiddag tussen 14u tot 16u Tel 03/651 24 87 of via senioren@brasschaat.be
Graaf Reusensdreef 1 - Brasschaat

BEKENDMAKING BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING

Goordijk 29
Gsm 0496 426 823
johan@vanderzijp.be

2930 Brasschaat
Fax 03 653 39 85
www.vanderzijp.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

Intern dossiernr.: 2020-SV-MV1-004
Omgevingsloketnr.: OMV_2020012438
AANVRAAG
KEYSERS LV heeft een aanvraag ingediend voor:
• stedenbouwkundige handelingen
• de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Kort omschreven gaat het over het bouwen van 2 vleeskuikenstallen, de plaatsing van een elektriciteitscabine (regularisatie inplanting), van stofbakken bij de bestaande stallen (regularisatie), van een
voedersilo, van aanhorigheden bij stallen (warmtewisselaars; weegbrug), de aanleg van erfverhardingen
(deels regularisatie), de inbuizing van een baangracht en de aanleg van klinkerverharding op openbaar
domein, de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een inﬁltratievoorziening
(regularisatie inplanting) en de uitbreiding van deze inﬁltratievoorziening. Afwijking wordt gevraagd
van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater. De aanvraag betreft eveneens het
verder exploiteren van een kippenbedrijf na verandering. Door de exploitant wordt tevens gevraagd om
bepaalde opgelegde bijzondere vergunningsvoorwaarden te schrappen.
De aanvraag heeft als adres Nieuwmoerse Steenweg 121, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 540L.
BESLISSING
De deputatie heeft op 27 augustus 2020 een deels vergunning / deels weigering afgeleverd.
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.
U kunt de beslissing (en indien van toepassing het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) raadplegen op het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
BEROEP
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning. U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief
(of tegen ontvangstbewijs) naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), op het volgende adres: Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal het Departement Omgeving
bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Het beroep moet worden ingesteld
binnen een termijn van 30 dagen die ingaat op 16 september 2020.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van
burgemeester en schepenen van Wuustwezel. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de
beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
• uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
• de volgende referentie: OMV_2020012438;
• de redenen waarom u beroep aantekent;
• een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
• of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031)
met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020012438” en voeg het betalingsbewijs toe
aan uw beroepschrift.
De wettelijke bepalingen over de beroepsprocedure zijn terug te vinden in het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning, artikel 52 e.v., en in het bijhorende uitvoeringsbesluit
omgevingsvergunning, artikel 86 e.v. van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.
Namens het college van burgemeester en schepenen
Adjunct algemeen directeur
Burgemeester

CASA CALLENTA VERWENT
JULLIE MET EEN ONTBIJT

We zorgen voor een mooi pakket, verpakt in een individuele
doos en met alle hygiënemaatregelen in acht genomen. Bestel
uw ontbijt via onze website www.casacallenta.be of telefonisch
0497 327 127. Betaal uw bestelling op naam van Bielebala vzw
- BE49 9796 2772 2771 - met vermelding: ontbijtactie Casa
Callenta. Kom op zondag 18 oktober je ontbijt afhalen tussen 8
en 9u. of tussen 9 en 11u., Zwembadweg 5, Brasschaat. Geef
ons een adres en we komen in Brasschaat, Schoten, Kapellen
en Ekeren het pakket met plezier aan de deur afzetten. Misschien verras je graag iemand of trek je het Park van Brasschaat
in en ga je picknicken. Het kan allemaal.! Casa Callenta organiseert ontmoetingsmomenten voor mensen met kanker en hun
omgeving. Met deze steun vergoeden wij onze werkingskosten.
Verzorgd kinderontbijt met verrassing: € 7,50
Verzorgd volwassenontbijt: € 12,50
([WUDDWMH)OHVFDYDFO¼ÀHVFDYDFO¼

1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ/HLSDQQHQ
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

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

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE

DAKWERKEN

-10% KORTING

GRATIS
OFFERTE
0479 946 932

50
JAAR
FA M I L I E B E D R I J F
Goedons,
Gregoire,
Goedons,
GregoireStoffels
VOF
I N D U S T R I E PA R K 2 0 – U N I T 6
2900 SCHOTEN
Bezoek
showroom
Bezoekonze
onze showroom
Brechtsebaan
459c
- 2900 Schoten
Veldlei 5, 2970
s’-Gravenwezel
Voor inlichtingen bel nu
alle dagen van 8u tot 22u,
ook tijdens de weekends

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
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 - mogelijkheid tot overname inboedel
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

KLIK HIER
voor je meldingin
onze rubriek
“BurgeUlijke stand”

Te huur: Frilinglei 46, 1e
verd. Half open bebouwing, Grote leefruimte,
2 slpkmrs. Gelegen midden in het groen en op
650m van centrum €
750/maand, geen kosten. Vrij vanaf half nov.
0476.444.183

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be

Literair café
Maud VANHAUWAERT
over Het stad in mij.

Donderdag 24 september 2020
om 20u00 in de Theaterzaal
Hemelhoeve, Azalealaan 1
Brasschaat. Maud Vanhauwaert was van 2018 tot begin
dit jaar Stadsdichter van Antwerpen. In Het stad in mij
bloemleest zij alle wonderbaarlijke teksten en flamboyante
projecten die in het kader van
het dichterschap tot stand zijn
gekomen. Maud Vanhauwaert
zorgt voor een interactieve lezing met veel bochten, fratsen,
ontboezemingen, onverwachte
vergezichten en zwierige humor in een klaterende taal. De
Literaire Cafés worden georganiseerd door De Lezer vzw,
de Gemeentelijke Bibliotheek
en Cultuurcentrum Brasschaat
met de steun van Literatuur
Vlaanderen. Coronamaatregelen: neus- mondmasker en
reserveren verplicht. Kom op
tijd, stewards begeleiden u
naar uw zetel. Kaartjes: www.
cultuurcentrumbrasschaat.be
Telefoon 03 6500304 - vvk/
vriend € 5,- kassa + €7,-

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

•
•

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

•

Gevelbekleding in sidings eternit

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com
Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.
GSM 0495/51 77 14
Gratis prijsofferte Tel. 03/653 21 56
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PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op
ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek
“Burgerlijke Stand”, naast de wachtdiensten.
Op de startpagina van onze website is een opvallende
knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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
'RNWHUYDQGLHQVW
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):
26-27/09 Luyts Bert 0477/239 028
Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind
(weekenddienst):
26-27/09 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

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
Ophaling huisvuil september
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

21
22
23
24
25
26

RestAfval
rode
straten

GFT

PMD

Ophaling huisvuil sept./okt.
MAANDAG
28
DINSDAG
29
WOENSDAG 30
DONDERDAG 1
VRIJDAG
2
ZATERDAG
3

RestAfval
oranje
straten

GFT

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

Kleine en grote dakwerken, schouwen, reparaties
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Ontruimingen van huis, 
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Opruimen en leegmaken van woningen, van
kelder tot zolder. Ook opkopen kleine en grote
inboedels, contante betaling. 0491/758 399, Tom


Te koop of te huur gevraagd: garage voor
stalling van kleine caravan Min. hoogte vooraan
2.05m 0475/630 124

Naschoolse opvang gezocht voor 2 kinderen van
10 en 12j: ophalen van
school, huiswerkbegeleiding, brengen naar activiteiten en koken. 2 dagen
per week, van 16u-19u.
Tel.: 0495 285 656
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www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
rtingen
aantrekkelijke ko

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

Rolluiken
Zonnetenten
Screens
Verandascreens
Garagepoorten

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

-

zelfwerkend patroon

Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e

PATIËNTEN DE MICK GENIETEN VAN CONCERT
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA MOBIEL

•

info@poor tencentrale.be

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



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

Grondwerken met minigraver, omspitten van
tuinen. Gratis offerte.
0487/715 534

Speciaal bezoek in De Mick, de revalidatiecampus van AZ Klina. Een vijftigtal patiënten genoten
vandaag met volle teugen van een concert van Antwerp Symphony Orchestra Mobiel.
Met dit project gaan de muzikanten zelf de baan op, naar een publiek dat niet naar een concertzaal
kan komen. Door coronamaatregelen was een concert door het volledige Antwerp Symphony Orchestra niet mogelijk. In de plaats daarvan serveerde een strijkkwintet een gevarieerd programma,
van Bach tot Queen. Voor het tweede jaar op rij mocht AZ Klina zich verheugen op een passage
van Antwerp Symphony Orchestra Mobiel. Vorig jaar bezorgde het orkest patiënten en medewerkers kippenvel met een onvergetelijke passage.
“We zijn in de wolken met de komst van Antwerp Symphony Orchestra Mobiel”, zegt Marijke Van
Opstal, departementsverantwoordelijke van De Mick. “Het is een mooi moment van ontspanning
voor onze patiënten, van wie de meesten voor een langere periode bij ons verblijven. Het doet hen
even wegdromen. Het zijn ook voor hen uitdagende tijden. Gelukkig mogen ze intussen opnieuw
bezoek ontvangen. We zijn blij dat we hen dit concert, op een veilige manier, kunnen aanbieden.
Ze zullen dit optreden niet snel vergeten.”
“Al meer dan dertien jaar gaat Antwerp Symphony Orchestra Mobiel op jaarlijkse tournee. De huidige omstandigheden maakten deze concerten dit jaar extra bijzonder en we zijn dan ook zeer blij
dat we voor het tweede jaar op rij muziek kunnen spelen bij AZ Klina. De concerten zijn ook voor
RQVHHQDUWLVWLHNHHQHPRWLRQHOH YROWUH௺HU´]HJW-RRVW0DHJHUPDQ LQWHQGDQW YDQKHW$QWZHUS
Symphony Orchestra.

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…

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

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

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

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



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

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383
QQQQQQQQQQQQ

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking
Dakterrassen
Groendaken
Isolatiewerken

0478 02 72 40
info@dakambacht.be
Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat
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Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

sinds

2007

BOUWKUNDIGE BADEN - MONOBLOKBADEN - MASSAGEBADEN

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

INSTALLATIE • RENOVATIE • ONDERHOUD

WINKEL MET UITGEBREIDE KEUZE

UW ZWEMBAD IN FULL VINYLESTER

UNIEK IN B

Levenslange garantie | Hoogste kwaliteit | 100% osmosebestendig

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
YULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
Wij reinigen ook opritten
en terrassen met warm
water hoge drukreiniger
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQQ

ST
TAY HOME ACTIEE: GRATIS WARM
MTEPOMP

Caravan te koop gevraagd: liefst in gde
st. Mag oud zijn.
0495 529 527

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

Actievoorwaarden: geldig bij plaatsing voor 14/12/2021

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

LPW FULL VINYLESTER POOLS

QQQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQQ

STYLE

Rechthoekig bad

Romeinse trap

8m50 x 4m x 1m50

9m55 x 4m x 1m50

Hoektrap
Rolluik inbegrepen
2 overloopskimmers

Romeinse trap
Rolluik inbegrepen
2 overloopskimmers

€ 46.594

€ 47.394

7m50 (Hoektrap) x 3m20 x 1m50

NIEUW!

ZWEMKANAAL

CARRÉ

NIEUW!

CITY+

LA PLAGE 9

XL

12m x 3m60 x 1m50

9m x 4m x 1m50

12m x 4m60 x 1m50

Recht inlopend
Rolluik inbegrepen
2 overloopskimmers

Recht inlopend
Rolluik inbegrepen
2 overloopskimmers

Recht inlopend
Rolluik inbegrepen
2 overloopskimmers

€ 52.145

€49.294

€58.432

Rechthoekig bad Zwembad met plage Rechthoekig bad

va.€ 42.995 va.€ 43.795 va.€ 48.595 va.€ 45.395 va.€ 53.495

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

PROMOTIE

€ 42.535

va.€ 39.495

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

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Direct je GRATIS gedetailleerde offerte per e-mail via

www.noppe.be

Vraag ook onze andere afmetingen,
meer dan 25 verschillende modellen!

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Gold Partner &
Officiële verdeler van :

www.asluc.be

www.lpwcorporate.com

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigotechniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

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

Centrale verwarming
'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

ELGIË

Verkoop • Service
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

