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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.

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING

Oldtimer stalling
24/7

Altijd toegang
Extra services zoals
Smart phone controle
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SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

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

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

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

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

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

Uw
stoffenwinkel !

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

NIEUWE COLLECTIE!

Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Gratis
opkuisen van uw
favoriete juweel

P. Van der Auwera

za. 3 en zo. 4 oktober
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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

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

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

Wij zoeken:

HULPKOK
voltijdse betrekking

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

Melkerij Peerdsbos • Bredabaan 93 • Brasschaat

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?

latexvrij, comfortabel, aanpasbaar aan de neus,

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS 
Zondag 4 oktober 2020 – De Mik. Thema: Herfstwandeling met paddenstoelen. Park De Mik is één 
van de mooiste parken in de gemeente Brasschaat. Tijdens de wandeling kom je veel te weten 
over de geschiedenis van het park.  Je maakt kennis met het beschermd dorpsgezicht van de 
torenpoort, de vijver en de eigenschappen van een Engelse landschapstuin. De bomen in Park De 
Mik maken deel uit van een bewonderingswaardig arboretum. Vertrek om 14 uur aan de inkom in 
de Kerkedreef 50 meter voorbij huisnummer 48.  Het einde is voorzien rond 16 uur. 
Mogen we vragen dat iedere deelnemer rekening houdt met de coronamaatregelen. Dragen van 
een mondmasker is verplicht. Ook voldoende afstand houden is belangrijk. Inschrijven verplicht 
via  vmpa-brasschaat@vmpa-vzw.be
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VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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

EXTRA KORTINGEN

Wij verwelkomen je graag op
ZATERDAG 3 OKTOBER

WEDSTRIJD
Kom winkelen,

deel een foto met
#weekendvandeklant en 
maak kans op een leuke 

staycation dankzij Selectair 
en TUI. Kijk snel op

weekendvandeklant.be/
wedstrijd

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

Is het wel
het moment?
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Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.687.426.924 

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

Zo simpel kan het zijn.

Bredabaan 314 • Brasschaat • www.devisbar.be

Zoekt

GEMOTIVEERDE
WINKELBEDIENDE 

Deeltijds - 26u
donderdag t.e.m. zaterdag

Nederlandstalig

Info: 03/651 95 20

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

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
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JACOB’S ART GALLERY
BREDABAAN 224, BRASSCHAAT

Kom geheel vrijblijvend kijken en genieten van mooie, originele en 
       betaalbare litho’s van de grootste kunstenaars uit de vorige eeuw.

MIRO
PICASSO
POLIAKOFF
TAPIES
UBAC
VAN VELDE
VASARELY
ZAO WOU-KI

ALECHINSKY
BAZAINE
BRAQUE
BUFFET
CALDER
CHAGALL
CORNEILLE
DELVAUX

DUBUFFET
ESTÈVE
GIACOMETTI
HARTUNG
KANDINSKY
LAM
LEGER
MATISSE

A thing of beauty is a joy forever - John Keats

Open: di. t.e.m. vr.: 10u - 12u30 & 14u30 -18u.  zat.: 10 tot 18 uur.  zo. en ma. gesloten.

Original Vintage Lithographs, 
Posters, Prints 
& Editions

Pop-upgalerij nog t.e.m. 31 oktober 2020

Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88

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

Vrijgezel van 44 jaar 
zoekt vrouw voor latrela-
tie of relatie. 0486 065 285

Ophalen v. oude elek-
trische toestellen + oude 
metalen. 0495/789 031

Gerenoveerde HOB te 
koop (De Vroente 31, 
Mariaburg) Deze woonst 
met 3 slp en 2 badkamers 
werd in 2017 gerenoveerd 
met mooie smeedijzeren 
deuren en gietvloeren en 
een welnessruimte van 
36m2. (Zie immoweb)tel: 
0468 262 404

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 

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

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

Man zoekt schilderwerk, 
binnen & buiten, proper 
werk m. erv. 0487/740 335
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DOLLE WOLDAGEN
1 BOL KOPEN = 1 BOL GRATIS* • 2 BOLLEN KOPEN = 2 GRATIS*

3 BOLLEN KOPEN = 3 GRATIS* ENZ… (*OP SELECTIE WOL EN BEPERKTE VOORRAAD)

 VRIJDAG 2 & ZATERDAG 3 OKTOBER 10U-17U
ZONDAG 4 OKTOBER 10U-14U

WINKELCENTRUM PATIO DONK    DONKSESTEENWEG 214/216    2930 BRASSCHAAT    03/647 14 25    WWW.DO-STORE.BE

A  PA S S I O N  F O R  G I F T S  &  W O O L

  Do’s Store

  shopdostore1

RUIME 
GRATIS 

PARKING

Gifts

Wol

Do’s Patronen

Breinaalden & Co.

Fashion

Yankee Candle

In open lucht om
social distance
te verzekeren.
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Helpt o.a. bij: stoppen met roken,
afslanken, stressregulatie en meer

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

Vraag jouw raamaffi  che aan via www.brasschaat.be  

Ik laat me met de fiets escorteren, 
dan moet papa niet dubbel parkeren. 
Tenslotte zijn we allemaal VIB’s.

WERELDDAG DEMENTIE
Maandag 21 september was het werelddag dementie. Dit ging ook in 
Woonzorg Centrum Vesalius in Brasschaat niet onopgemerkt voor-
bij. Eerst werden alle bewoners verwend met een uitgebreid ontbijt-

Ronald. Bewoners en personeelsleden zwaaiden en zongen mee 
uit volle borst. Gezien de Coronacrisis werd er ditmaal niet massaal 
opgeroepen om dit mee te maken. Het was een vrij besloten maar 
zeer spontane dag. Na een heerlijk middagmaal werd iedereen ge-

vreemds. Zeker als dit zich voordoet in je naaste omgeving. Hoe 
ermee omgaan is voor velen zeer moeilijk. De eerste verschijnse-
len van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Het valt op 
dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en 
veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite 
om te onthouden welke dag het is, of wordt sneller boos. 
Veelvoorkomende symptomen van dementie zijn: vergeetachtig-
heid, problemen met dagelijkse handelingen, vergissingen met tijd 
en plaats, taalproblemen, kwijtraken van spullen, slecht beoorde-
lingsvermogen, terugtrekken uit sociale activiteiten, veranderingen 
in gedrag en karakter, onrust, problemen met het zien.

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…

Gevraagd: 

VERKOOPSTER voltĳ ds/13 uren week

STUDENTEN voor weekendwerk

Tel.: 03/645 04 47

Bakkerĳ  Van Hunsel • Donk Patio

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

Bijles Duits, huiswerkbe-
geleiding, vertalingen N/D 
D/N aangeboden, gsm 
0476 483 530

Opruimen van inboe-
dels, leegmaken huis, 
appt. enz. Gratis prijsof-
ferte. Ook losse stukken. 
Tel. 0473 883 938.

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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 wor-
den 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.

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

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

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

Poolse mannen doen re-
novatiewerken, bezetting, 
gyproc, betegelen, par-
ket, schilderen, afbraak-
werk. Nederlandst. gratis 
prijsoff. Ref. 0496/637 
978 of 0496/084 168

Afslanken, meer ener-
gie met Herbalife. Gsm 
0479/995 582

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 40 jaar  -

zowel staande, hang als antiek ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS opgehaald en teruggeplaatst

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10, (over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Ook alle goudsmederij
Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG
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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

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

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

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: 
- Pompoensoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
- Preisoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Pastasalade met gerookte zalm, waterkerspesto, 
 boontjes,  broccoli, sugar snaps en zeekraal. (€14)
- Salade met buffelmozzarella, gebakken peer, venkel, 
 krieltjes, rucola, geroosterde hazelnoten 
 en balsamicodressing. (€13)
Warme Gerechten:
- Risotto met boschampignons en truffel. (€14,50)
- Ravioli van kreeft met vissaus, prei, wortel, 
 selder en garnaaltjes. (€16) 
- Gebakken kippendijtjes met dragonsaus, oven-
 aardappeltjes en gekarameliseerd witloof. (€13)
- Zachte gele kokoscurry met kikkererwten, aubergine, 
 bladspinazie, rijst en geroosterde pindanootjes. (€12,50) (V)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 29 september t.e.m. Zaterdag 3 oktober
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.

Weduwe zkt weduwn. 
65j.-75j. gezond, voor 
vr iendschap,  en wie 
weet? Reisje met auto, 
enz. Gsm. 0476/504 351 
graag tss 19u en 20u.

Te koop telefoonkaar-
ten alle landen. kostuum, 
broeken 5x gr. maat, jas 2 

v/d 2. 0468/332 536

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

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

Te huur:  Garagebox 
Martouginlei 18, wan-

incl. buitenverl. en syndic. 
0478/395 005 Vrij 1 jan.

Gevraagd: Iemand voor 
uitstappen, reisjes, cultu-
reel. 0495/693 644

Vrouw zoekt werk: poet-
sen, koken, strijken, baby-
sit. 0498/829 257

Ervaren ruitenwasser 
poetst  langs b innen 
en buiten. Goede prijs 
0468/345 998

Lieve weduwe 59 jaar wil 
kennis maken met man 
vanaf 60 tot ± 72 jaar die 
vrij is, zeker geen gehuw-
den voor serieuze relatie. 
gsm 0477/366 060

Te huur: Brass. a. oud 
gemeenteh., niet Bredab. 
klein glvl. app. 1 slpk, terr. 
Tel. 03/651 77 68

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be
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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

Kapelsesteenweg 310 • 2930 Brasschaat • T/03 225 11 13 • info@salonluxx.be

NIEUW IN MARIABURG BRASSCHAAT 
Jong trendy kapsalon voor dames en heren!

Een brushing, een fris kleurtje een klassiek of juist heel trendy kapsel?  
Bij ‘Salon Luxx’ kan je terecht van dinsdag tot en met zaterdag op afspraak.

steunt startende handelaars

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

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

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

Alle batterijen en 
glazen voor uurwerken 

en klokken
Paul Van der Auwera

T. 0497 621 562 

Te huur: Frilinglei 46, 1e 
verd. Half open bebou-
wing, Grote leefruimte, 
2 slpkmrs. Gelegen mid-
den in het groen en op 
650m van centrum € 
750/maand, geen kos-
ten. Vrij vanaf half nov. 
0476.444.183 

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

Te huur Brasschaat ap-
partement 1ste verdieping 
+ garage. 0474/642 168 
voor 9u-11u en na 20u

GEZOCHT 

PARTTIME 
WINKEL

BEDIENDE 
Vragen naar Tanja 
0475/91.31.47

CV naar 
tom.dewez@skynet.be

Slagerij Dewez
Kapelsesteenweg 326

2930 Brasschaat

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

gommen, logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

OKTOBERMAAND=
ROZENKRANSMAAND

Wie komt met ons samen bidden? (rozenkrans en kruisweg). 
Elke vrijdag, gans het jaar om 14.15 u. in de kerk van Bras-
schaat-Centrum (Mariakapel). Er is zoveel om voor te bidden. Er 
is zoveel om voor te denken. L.V.

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

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

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

www.goldcompany.be

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

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

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

Alle kleine en groot-
te dakwerken, roofing, 
pannen, leien, schou-
wen, ook op korte ter-
mi jn.   0491/758 399

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

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

Man zoekt 
dringend tuinwerk, 
erv. Nederlandstalig. 

0485/423 683

Kleine en grote dakwer-
ken, schouwen, reparaties 

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

Te huur: gr. gemeub. 
mod. studio n. Palfijnz. 
vrij. 0495/214 041

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

Brasschaat
Brood   Belegde Broodjes   Banket

Bredabaan 445
2930 Brasschaat     

03/337.15.44

brasschaat@
vanopstal-vanboxel.be

  
Donderdag gesloten

OKTOBER = FEESTMAAND

Maandag: Rijstvlaaike 3 + 1 gratis

3 + 1 gratis

Woensdag: Frangipanneke 3 + 1 gratis

Vrijdag: Eclairs 3 + 1 gratis

Zaterdag: Broodpudding 3 + 1 gratis

5
jaar open

start promo vanaf maandag 5 oktober 



LDBS Insurance is een middelgrote verzekeringsmakelaar opererend vanuit het groene Kapellen. 

Als vooruitstrevende en groeiende onderneming bieden we alle mogelijke verzekeringsoplossingen aan, zowel voor ondernemingen als particulieren.
Door de mooie en bestendige groei van de afgelopen jaren, staan we ondertussen met een dynamisch team van 24 medewerkers paraat om elke klant van 
een persoonlijke service te voorzien.
Naast onze bekende service staan innovatie, duurzame ontwikkeling en een gezonde work-life balance centraal.

We zijn momenteel op zoek naar :

TEAMLEADER CLAIMS
Wat ?
Haal jij energie uit het motiveren van een team en deel je graag je eigen kennis & ervaring met collega’s?
Ben je een geboren people manager die denkt in oplossingen en verbeteringen?  Ben je graag de rots in de branding in een hecht en dynamisch team dat 
staat voor kwaliteit en innovatie?

Dan is onderstaande job op jouw lijf geschreven!
Als Teamleader Claims stuur je dagdagelijks een groep aan van (momenteel) drie medewerkers, in alle schadedossiers.
Hiernaast ben je samen met je collega teamleaders verantwoordelijk voor een constante innovatie en evaluatie van de operationele werking van het kantoor. 

Concreet takenpakket :
• Je beheert zelf een deel van de schadedossiers en distribueert nieuwe zaken in functie van de werkvoorraad én capaciteit van je teamgenoten
• Je zet mee de lijnen uit in je afdeling
• Je waakt over de evolutie en het welzijn van je medewerkers en evalueert op geplande momenten 
• Samen met je collega teamleaders ontferm je je over de organisatie en rapporteer je naar onze gedelegeerd bestuurder

Wie ? 
• Je bent in het bezit van een bachelordiploma Financiën- en Verzekeringswezen of in een aanverwante richting
• Je hebt minstens 8 jaar ervaring, liefst gedeeltelijk in het aansturen van een team
• Je hebt de nodige kennis van administratieve computertoepassingen waaronder Microsoft-Office; kennis van het beheerpakket  Brio 
 is een pluspunt
• Je hebt een commerciële ingesteldheid en je schrikt er niet voor terug om te onderhandelen waar nodig
• Je werkt graag op een zelfstandige manier binnen een vlot en dynamisch team
• Je bent flexibel ingesteld en je kan vlot schakelen tussen verschillende taken
• Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio Antwerpen 
 
Waarom ? 
• Als Teamleader Claims kan je rekenen op een mooie verloning die zeer ruim wordt aangevuld met extralegale voordelen
• Een werkplek op een schitterende locatie, centraal gelegen en vlot bereikbaar
• Een uitdagende job met veel afwisseling & verantwoordelijkheid 

Wanneer ? 
 Neem contact op met onze gedelegeerd bestuurder via 
 peter.bolsens@ldbs.be en ontdek meer over jouw toekomst bij LDBS!

  9
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Koop 2 Brasbonnen
én ontvang er

1 gratis bovenop!
www.ikkoopinbrasschaat.be

in samenwerking met ondernemers
#ikkoopinbrasschaat

BRASBON:
ACTIE VERLENGD!

Te koop t/m 31 okt
 • in gemeentehuis  
 • in bibliotheek
  (op zaterdag)

Inruilen kan tot einde 
december 2020!

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲ S
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.

Snelle afhandeling, contante betaling!

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

LRijbewijs met L ???

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

RECYCLAGEPARK BRASSCHAAT
TIJDELIJK GESLOTEN

Door werken sluit het Brasschaatse recyclagepark, afhankelijk van weersom-
standigheden, 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 aangeslo-
 ten op de riolering in de Ploegsebaan. Zo zorgen we ervoor dat afvalwater en
 hemelwater gescheiden wordt afgevoerd. Na deze werken zal het recyclage-
 park 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.
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 ge-
kende tarieven. Meld je gewoon aan met je eID.
De dichtstbijzijnde recyclageparken zijn die van:

• Kalmthout (Galgenheiken 7)

• Maar ook de parken van Wuustwezel, Essen, Stabroek, Schilde en Zoersel zijn 
mogelijk. Voor openingsuren en alle andere info over de recyclageparken, surf 
naar www.igean.be/recyclageparken. 

 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?

Rommelmarkt: 

Te koop: 

Kleine graafwerken, uit-

Vrouw zoekt werk. 

Te koop: 

Gevraagd:

VERKOOPSTER 
voltijds, 

VERKOOPSTER 
halftijds, 

STUDENTEN 
voor zat.-/zondag of 

weekdagen

Bakkrij van Hunsel
03/645 04 47
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Eindelijk terug feesten in alle veiligheid!

Tel: 03/645 04 27 • www.hofterdelft.be
Hof ter Delft • Laar 42 • 2180 Ekeren • 

Last minute communiefeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enz…
Deze kunnen wij ook volgens de restaurantregels bij u thuis of in 

onze zaal vieren met onze professionele begeleiding.

ONZE FEESTZAAL IS UITGERUST MET 

WAARBIJ ER STEEDS AANVOER IS VAN VERSE LUCHT.

In Hof ter Delft

kan u feesten tot 

200
personen, 

geheel volgens

de Covid-19

maatregelen.



Facebook gedagvaard door Brasschatenaar

Onmiddellijk na ontvangst van deze dagvaarding heeft Facebook alle blokkades opgeheven, wat een correcte handeling was!

Betaalde advertentie - De ingenomen standpunten zijn volledig voor rekening van de auteur. Opname betekent niet noodzakelijk dat de redactie de standpunten en opinies van de auteur deelt.

GEDAGVAARD :
De Besloten Vennootschap FACEBOOK BELGIUM

OM TE VERSCHIJNEN OP:
maandag 26/10/2020 om 9 uur in de voormiddag Eerste Kamer van de 
Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel

TEN EINDE:

DAGVAARDING

Brasschaatse Film,     Nr. 40,    30-9-2020  12
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www.goetstouwers.be +32 3 225 50 00  info@goetstouwers.be

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

KAPELLENKAPELLEN

BRASSCHAAT     

BRASSCHAAT

Vogelzangdreef 27
Gunstig gelegen hoekperceel 

Geen bouwverplichting.
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

Louislei (hoek Lage Kaart)

-

-

bouwverplichting.
EPC: kWh/m² 

€ 480.000

Kapelsesteenweg 166

-

EPC: 481 kWh/m² - Vg, Wg, Gvkr, 
Gvv 

€ 345.000

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

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

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

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

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 

Uitgraven van opritten 

Bouwrijp maken van 

0475/522 146
T/F 03/663 46 65

Gezocht: Hallo, Ik zoek 
naar iemand dat mijn 3 
kleine kindjes af en toe 
zou kunnen brengen en/

We wonen in kapellen en 
ze zitten op de Platanen 

Snoeien en vellen van 
bomen, klimwerk en met 
hoogtewerker, ook aan-

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
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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 Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Vraag jouw raamaffi  che aan via www.brasschaat.be  

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

Maakt communiceren met
je buren leuk en gemakkelijk!

Hoplr is een online platform dat buren dichter bij elkaar brengt. 
Of je nu iemand zoekt die je kan helpen met een karweitje, je kat 
niet naar huis is gekomen of je gewoon je buren wil leren kennen.

Download de app of ga naar www.hoplr.com.
Brasschaat werd opgedeeld in 6 wijken. Wanneer je je voor de 

eerste keer aanmeldt, kom je op basis van je adres automatisch 
in de juiste groep terecht. Het gemeentebestuur heeft geen inkijk 

in de online buurt, maar maakt wel gebruik van Hoplr 
om relevante info vlot tot bij de inwoners te krijgen.

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

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

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

Verkoop of verhuurklaar 
zetten.
Bel Klus&Zo 
0499/103 000
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Allemaal VIB - Route2School
Het nieuwe schooljaar is alweer een maand bezig en 
dat brengt natuurlĳk heel wat meer drukte in de stra-
ten. Het Brasschaatse gemeentebestuur wil net zoals 
vorig schooljaar de mensen sensibiliseren om toch 
een aantal regels in acht te nemen. De focus ligt vooral 
op het foutief parkeren. Er zĳn nog altĳd veel ouders 
die hun wagen voor de schoolpoort parkeren om hun 
kinderen zo dicht mogelĳk bĳ de school af te zetten. 
Dat leidt tot gevaarlĳke toestanden. Anderen parkeren 
voor een oprit of voor een garage, wat dan weer tot 
frustratie bĳ de bewoners kan leiden. Daarom wil het 
gemeentebestuur oproepen om niet asociaal ter par-
keren zodat het voor iedereen leuk blĳft.
Brasschaat zet ook in op duurzame mobiliteit. Daarin 
speelt de fiets een belangrĳke rol. Na een bevraging 
onder ouders, leerlingen en leerkrachten konden ook 
de mobiliteitsknelpunten worden vastgelegd. Samen 
met de politie werden dan de veiligste routes naar 
school in kaart gebracht en werden er ook al een aantal 
knelpunten weggewerkt.
Deze Route2School is een zeer handig 
instrument geworden voor leerlingen en 
ouders om zich op de veiligste manier 
van huis naar school te verplaatsen.
De Route2School-kaart kan je bekĳken 
op www.route2school.be/login/ovmap/brasschaat of 
scan de QR-code.
Om heel deze campagne kracht bĳ te zetten werden 
er affiches gedrukt met aanstekelĳke verkeerslogans 
zoals “Juist parkeren is iets wat wĳ op school al leren” 
of “Ik laat me escorteren, dan moet papa niet dubbel 
parkeren”.
Duurzame mobiliteit betekent ook deelmobiliteit. 
Daarom kon men tĳdens de week van de mobiliteit een 
gevulde fietstas en zelfs een deelwagenabonnement 
winnen. In de gemeente rĳden er elektrische Partago-
deelwagens rond. Dat zĳn meteen twee vliegen in één 
klap, deze wagens worden gedeeld en ze zĳn milieu-
vriendelĳk. Verder zĳn er in de gemeente ook nog de 
Mobit-fietsen. Deze groene deelfietsen zie je her en 
der verspreid staan. Je kan die fiets achterlaten waar 
het je uitkomt, of je brengt hem naar een verzamelpunt 
en verdient daarmee een korting op je volgende rit!

Foto: © gemeente Brasschaat

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

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Te koop mooi ruim 3 slpk 
app. incl. garage, goed 
onderhouden. Renaertlei 
18 Immoweb 8835071. 
€264.000. 0472/438 097

Opruimen en leegma-
ken van huizen, ap-
partementen,  zolder, 
kelder, magazijn, ect. 
Ook op korte termijn. 
Tom 0494/861 850

Tuin-, schilder- en lood-
gieterijwerken. 0497/231 
373

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

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

Ik zoek werk, poetsen & 
strijken. Joy 0470/700 969

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-
70-80. Betaal beste prijs! 
GSM 0475/768 188
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

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

Foto: Ans van Thillo tijdens de vorige editie van Rotonde Classic
De G-wielerwedstrijd Rotonde Classic zal dit jaar niet doorgaan 

-

Rotonde Classic wordt sinds enkele jaren georganiseerd in Ma-

-

-

alleen een tegenslag voor de organisatie maar het is ook een te-

-

-

WIELERWEDSTRIJD 
ROTONDE CLASSIC AFGELAST

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 

maken van opritten.

GSM 0477 261 353

SVB Driehoek
2 oktober
20:00 Taxandria - Vaders
3 oktober

09:30 Alberta FC Schilde 1 - U8A

4 oktober

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 
coniferen. Gratis offerte 
0487/715 534
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Kleine afbraakwerken, 
garage, tuinhuis, aan-
bouw, enz. Opruimen van 
tuinen. 0474/204 607

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

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

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

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

Te koop: generator 4,5 
KVA Mono 220V. Tel. 
0486/503 194

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

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

Te huur: App. Vuurkrui-
senlei 48, 1e Verd. 2 Slk.+-
berging+garage, incl. kos-
ten €775 Tel: 
03/652 13 76 na 17 uur.

Zoek je iemand voor dat 
klusje waar je zelf geen 
tijd of zin in hebt. Bel mij 
0479 268 403 Roger Ge-
pensioneerd.

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

NIEUW NIEUW, leef een 
zorgeloze tijd met een 
gezelschapsdame of een 
bejaardenhulp met ref. 
uren dagen of weekends 
overeen te komen. Tel. 
0477 286 439 

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

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Ook zat. & zon. 
0486/430 828 
tot binnenkort

Klusman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561

Te koop gevraagd: 2de h. 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn. geen geremde. 
04/92/263 118

Te koop: 
“Eagle Oxford” Tel. 03/653 
24 34

Vriendelijke hulp ge-
vraagd voor huishouden. 
0486/482 666

Te Koop: Badverwarmer 
ATMOMAG Vaillant 14 
GX 14 l op Aardgas € 150. 
Pomp v verwarmingsketel 
Grundfos Type UPS 15 
35 x 20 model D, 220 V 3 
snelheden € 100. 03 651 
95 77

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

Ik geef ontspanning-/
relaxmassage. 
0484/574 559

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

60j. man zoekt lieve vrien-
din. 0472/641 207

GRATIS AF TE HALEN
PARTIJ KASSEIEN

0475/278 172

Oude Märklin verzame-
ling te koop o. en mini z. 
Liefst aan verzamelaar. 
Prijs overeen te komen. 
Tel. 0485/662 063

Je droomrenovaties la-
ten doen door een erva-
ren aannemer, bel voor 

-
vaties tot in de puntjes 
verzorgd, daar gaan we 
voor. Reno-Mark bv, 
GSM-0486 690 919 of 
reno.mark.bvba@gmail.com

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

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

MAANDAG   5
D I N S D A G    6
WOENSDAG   7
DONDERDAG    8
VRIJDAG     9
ZATERDAG     10

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil oktober

MAANDAG    28
DINSDAG     29
WOENSDAG  30
DONDERDAG   1
VRIJDAG      2
ZATERDAG   3

Ophaling huisvuil sept./okt.

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

Recyclagepark 
Brasschaat 
is tijdelijk 

gesloten van 
5 oktober 

t.e.m. 3 november

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):
3-4/10 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

3-4/10 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  

BURGERLIJKE 
STAND

Nelle Vanhex, 14 juli 2020, Brasschaat
Louis Houben, 28 augustus 2020, Brasschaat

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

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

Gevraagd: St.Job, poets-
vrouw met d iensten-
cheques, 2x4u poets/
strijk per week op di + vr 

niet-rookster, eigen auto, 

Ik koop: 
postkaarten (postkaarten 

Schilderwerken, gypr., 
-

Tuinwerken 
Ronny Kanora

renovatie - snoeiwerken

Alle schilderwerken bin-

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, ver-
wijderen van coniferen en 
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KALMTHOUT: gelĳkvloers han-
delspand 130m² met 2 auto staan-
plaatsen en een tuin

DEURNE: instapklare mooie gereno-
veerde en afgewerkte gezinswoning 
met 3 slaapkamers en tuin

TE KOOP TE HUUR

www.wollaertvastgoed.be
GSM: 0476-940 567

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

Vraag jouw raamaffi  che aan via www.brasschaat.be

Juist parkeren is iets wat we op 
school al leren. Tenslotte zijn we 
allemaal VIB’s.

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

steunt startende handelaars

Deuren • Ramen • Veranda’s
Zonwering • Rolluiken

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

beelden, 
lusters, klokken, zilver-
werk, oude bestekken, 
porselein, alle prijsklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op 
www.krisvoeten.be

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

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

 
Klus&Zo. 0499/103 000
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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


