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Eén-wijzer uurwerk.
Op dit horloge is het 1u30,
dinsdag de 28ste.
Meer weten?
www.spooren.be
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GRATIS
SCHATTING

°

OPENDEURDAGEN

Tel. 03 225 50 00
Nieuwe openingsuren:

Uw
stoffenwinkel !

PRACHTIGE ITALIAANSE COLLECTIE!

.DSHOVHVWHHQZHJ|0DULDEXUJ%UDVVFKDDW
GLWRWYULMYDQX]DWX

LUKT
HET NIET?

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

-K1OR0T%
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GRATIS PARKING 100m verder

www.kostuums.be

HÉÉL DE MAAND OKTOBER!

Bel 03/652 17 77
of 0497 62 15 62
Goudsmid - Juwelier

3u wordt 2 u

van 24 op 25 oktober

Paul
Van der Auwera
Augustijnslei 10
(rechtover de Post)

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

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN
KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
6KRZURRP %UHGDEDDQ   %UDVVFKDDW

03 633 12 34

Interieur & exterieur
ook speciale technieken
o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie
Tel 0475 56 97 06 Xwww.schilderwerken-antonissen.be
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Gebit
gebroken?

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

Klaar terwijl U wacht

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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)
Te huur: studio met groot
buitenterras. Centrum
Veldstr. 2A. 0475 514 399

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


SVB Driehoek

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende
aanwerving met een selectieprocedure en aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

MEDEWERKER
COMMUNICATIE/
INTERNE ORGANISATIE
• Niveau C1-C3
• Contractueel
• Voltijds
• Vervangingsovereenkomst

functie: • Als medewerker werk je deels mee op de communicatiedienst en deels op de dienst
interne organisatie. • Als medewerker communicatie heb je een vlotte pen en ben je zeer creatief.
Je helpt bij de uitvoering en implementatie van de communicatieplannen. Je staat speciﬁek in
voor de website, intranet en ondersteunt collega’s van het team waar nodig. Je zorgt mee voor de
praktische organisatie van events. Je toont de nodige inzet en motivatie om steeds kwaliteitsvol
en klantgericht te werk te gaan. • Als medewerker interne organisatie sta je speciﬁek in voor de
ondersteuning bij de behandeling van meldingen, klachten en suggesties van burgers. Je volgt
dagelijks de klachtenmailbox op, vult het klachtenregister in en rapporteert aan de proceseigenaar.
Tevens ondersteun je het kabinet waar nodig (jubilarissen, eeuwelingen, agenda,..).
proﬁel: Diploma hoger secundair onderwijs – Goede kennis van ofﬁce-toepassingen – Goede
kennis van graﬁsche technieken – Je beschikt over de technieken van redactioneel schrijven.



Te koop: lederen salon.
2X 2,5 zit in Gd. staat
tel. 03 665 16 04 - 0474
398 363 of 0475 545 051
Pr.o.t.k.

24-10-2020
09:00 FORFAIT U6 - Horendonk
09:00 U11A - NIEUW POLONIA
09:00 U11B - Exc. Mariaburg B1
09:00 V.V. O.S.S.M.I. A 1 - U8B
09:30 K. Rac. Emblem 1 - U7A
09:30 KSV Wildert A 1 - U8A
11:00 PATRO HOEV. B1 - U10B
11:00 KFC Brassch. A 2 - U10A
11:00 U7B - Loenhout SK B 1
11:00 U12B - Volh. Wintam 2-1
11:00 U12C - V.V. O.S.S.M.I. 1
11:15 KSV Wildert A 2 - U9A
12:00 AFGELAST
KFC Tongerlo A 2 - U21A
12:30 KFC Brassch. B 1 - U9B
13:15 RAPID A.C. B 1 - U15C
13:30 U13A - Exc. Mariab. A 3-2
13:30 U12A - Simikos A 3-2
13:30 U13B - Horendonk FC 1
15:00 AFGELAST
KFC Brasschaat 1 - U21B
15:30 U15A - KSV Wildert A 2
16:00 VLUG VOORUIT 2 - U17A
17:30 U15B - Exc. Essen B 1



L


SINDS
1997

BRASSCHAAT
MODE

BON

Bij € 50 retouches

GRATIS
MONDMASKER
Katoenen mondmaskers
aan € 5 en € 7 per stuk
Zegeplein 5 - 2930 Brasschaat
0487 267 904 - dindardershawi@hotmail.com
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Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur
met respect voor de work-life balans? Geloof je sterk in Citymarketing en PR? Werk je graag
oplossingsgericht en heb je oog voor detail?
Ontdek dan alle proﬁelvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job via
www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 8 november 2020. Bezorg ons naast je CV, een
motivatiebrief, kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister.
Tijdens de CV screening zullen je motivatiebrief en CV beoordeeld worden op het
redactioneel schrijven en de lay-out.
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AL[LSILKYPQM
Filip Meyvis

vakmanschap sinds 1960

NIEUWE
WEBSITE
 OLYZ[VќLYPUN
• maatwerk

 NVYKPQULU
• stores
• IPUULUaVU^LYPUN

“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

Katy Vercammen

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

katy@secretary-academy.be

0490 64 50 12

Schilder., behangen, parket, betegelen, gevel &
dakgoten, gr. & kl. werk.
0484/063 094



Bloemenboerin zoekt 30
are grond voor biologisch
csa-bedrijf in Brasschaat.
Tel. 0473 509 990



Te huur: mooi nieuwbouw
rustig appartement hartje
Brasschaat, 1 living, 1
slaapkamer, 1 badkamer,
ingebouwde keuken, tuin,
fietsenstalling, mogelijkheid huur staanplaats
€695 + €70 lasten. gsm
0496 106 154.


Tentoonstelling “Brasschaat,
vroeger en nu, gezien door
kunstenaars”

ZO FLEXIBEL.
ZO KRACHTIG. ZO SNEL.
#LifeBeyondOrdinary

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

Sluitstuk van het jubileumprogramma
n.a.v. 50 jaar vtbKultuur Brasschaat is
de tentoonstelling “Brasschaat, vroeger
en nu, gezien door kunstenaars”.
Deze tentoonstelling is gratis te bezoeken
op 7 en 8 november 2020 in de galerie
Van den Weyngaert van het dienstencentrum Antverpia, Sint-Antoniuslei 95 – 97
te Brasschaat.
Openingsuren: op zaterdag 7/11 van
10u tot 20u en op zondag 8/11 van 10u
tot 17u.
Erfgoed, cultuurexpressie en toerisme
worden in deze tentoonstelling verenigd
waarbij werken van hedendaagse kunstenaars naast oude meesters zullen
KDQJHQ 1DWXXUIRWRJUD¿H EHHOGKRXZ
werk, olieverf, aquarel brengen alle
aspecten van Brasschaat vroeger en
nu op een coronaveilige wijze in beeld.
Deelnemende kunstenaars zijn onder
meer: Gisela Bertels, Bernard Castelein,
Paul De Beenhouwer, Colette Dedyn,
Maria Jacobs, Annie Janssen, Marcel
Janssens, Magda Simons, Willy Stuers
en Rudolf Vanheertum. Het gemeentebestuur stelt de “Ossekoers” van Frans
Simons ter beschikking. Uit privébezit tonen we werken van A. Annys, F. Simons,
E. Pieters, J. Van Wijck en Th. Verstraete.

Wij sparen
niet voor onze
kinderen.
Wij beleggen voor hen.

Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap? Het kan al vanaf
25 euro per maand. Kom gerust eens langs
of doe de simulatie op argenta.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

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

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.

Zo simpel kan het zijn.
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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60 jarige, man zoekt lieve
vriendin. 0472/641 207
QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken
Ronny Kanora
Onderhoud -aanleg snoeiwerken
0477/306 423
9ULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
5RQQ\NDQRUD#WHOHQHWEH
QQQQQQQQQQQQ
Ik doe al uw klusjes binQHQLQ HQ URQG KHW KXLV
0483/093 726
1HGHUODQGVWDOLJ


Ik zoek werk DOV SRHWV
YURXZ RRN RS ]DWHUGDJ
en zondag. 0486/430 828

Te koop gevraagd: aanhangwagen, mag werk
aan zijn. Geen geremde.
0492/263 118

Te huurJURWHRQGHUJURQG
se garage, gelegen hoek
Bredabaan - Borrekenslei. Tel. 0476/527 339 0476/527 339



Opruimen van inboedels. Uw huis leeg van
NHOGHU WRW ]ROGHU $OWLMG
FRUUHFWH SULMV 2RN ORVVH
VWXNNHQ *UDWLV SULMVRႇHU
WH%HO



Oldtimer gezocht! Nog
HHQ ROGWLPHU LQ X JDUDJH
VWDDQ ZDDU X QLHW PHH
ULMGW"  GLH DO ODQJ LQ GH
IDPLOLH LV RI QRRLW YHUGHU
ZHUG DIJHZHUNW" ,N ]RHN
HHQDXWRPHWHHQYHUKDDO
'LWRPWHNRSHQRIDDQWH
werken. 0498 189 014



Te huur: 2QGHUJU DXWR
VWSO KRHN %UHGDE%ORH
menlei. 0472 393 183



Ik koop: SRVW]HJHOV HQ
SRVWNDDUWHQ SRVWNDDUWHQ
ouder dan 100 jaar) Voor
info gsm 0485 665 076

Gevraagd: alle wagens jong & oud, ongeDFKW ZHONH VWDDW &RU
UHFWH HQ YORWWH DIKDQ
deling. T. 0476/749 178

RADIOLOGEN AZ KLINA GEBRUIKEN ARTIFICIËLE
INTELLIGENTIE BIJ OPSPOREN BORSTKANKER

Vanaf deze week gebruiken de radiologen van AZ Klina in Brasschaat, als eersten in de provincie Antwerpen,
ELMNRPHQGDUWL¿FLsOHLQWHOOLJHQWLH $, ELMGHEHRRUGHOLQJYDQPDPPRJUD¿HsQ2SGH]HPDQLHUNDQERUVWNDQNHU
YURHJHUZRUGHQRSJHVSRRUG2RNNDQGH$,KHWULVLFRRSERUVWNDQNHULQGHWRHNRPVWLQVFKDWWHQZDWHHQSULPHXU
LVYRRU%HOJLs
³$OVUDGLRORRJNULMJHQZHHHQH[WUDKXOSPLGGHO´]HJWGU,VDEHOOH%LOWMHVPDPPRUDGLRORJHLQ$=.OLQD³=HOIEOLMYHQ
ZHXLWHUDDUGGHPDPPRJUD¿HsQEHRRUGHOHQ'H$,]DOGDWRRNGRHQ+HWDOJRULWPHNDQEHSDOHQZHONHDIZLMNLQ
gen borstkanker zijn, hoeveel risico er bestaat dat een bepaald letsel tot borstkanker uitgroeit en welk risico een
SDWLsQWKHHIWRSKHWRQWZLNNHOHQYDQERUVWNDQNHU'H$,]DORQVWRHODWHQPHHUERUVWNDQNHUVLQHHQYURHJHUVWDGLXP
WHRQWGHNNHQHQ]DORQVKHOSHQELMRQ]HEHVOXLWYRUPLQJ0DDUGH$,]DOHHQUDGLRORRJQRRLWNXQQHQYHUYDQJHQ´
9DQDIGH]HZHHN]XOOHQUDGLRORJHQYDQ$=.OLQD3UR)RXQG$,±]RKHHWKHWSURJUDPPD±JHEUXLNHQELMDOOHPDP
PRJUD¿HsQ³=HNHUELMHHQWRPRV\QWKHVH 'PDPPRJUD¿HZDDUELMWRWEHHOGHQJHPDDNWZRUGHQWHJHQ
RYHUYLHUEHHOGHQELMHHQNODVVLHNRQGHU]RHN ]DOGH$,RSWHUPLMQWLMGVZLQVWRSOHYHUHQ+HWSURJUDPPD]DORQV
SUHFLHVNXQQHQYHUWHOOHQZDDUHHQYHUGDFKWOHWVHO]LWPDDURRNZHONH]RQHVZHPHW]HNHUKHLGNXQQHQXLWVOXLWHQ
$OVUDGLRORRJ]XOOHQZHDOWLMGHHUVWGHRSQDPHEHNLMNHQHQGDDUQDRQ]HEHYLQGLQJHQYHUJHOLMNHQPHWGLHYDQGH$,
=LHWGLHKHW]HOIGHPHHURIPLQGHU"5DGLRORJLHZRUGW]RFRPSOH[HQHULV]RYHHOLQIRUPDWLHWHYHUZHUNHQ'H$,]DO
RQVKLHUELMKHOSHQ+HWLVHHQWRROGLHZHPRHWHQRPDUPHQ´
'U%LOWMHVPDDNWDOVUDGLRORRJGHHOXLWYDQKHWWHDP%RUVWNOLQLHN9RRUNHPSHQ'H%RUVWNOLQLHNFR|UGLQHHUWVLQGV
GHZHUNLQJYDQHHQWHDPYDQDUWVHQHQSDUDPHGLFLGLHMDDUOLMNVLQPXOWLGLVFLSOLQDLUYHUEDQGPHHUGDQ
QLHXZHERUVWNDQNHUSDWLsQWHQEHKDQGHOHQ

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
6DPHQOHYHQPHWJH]RQGYHUVWDQG/H]LQJGRRU3DWULFN/RREX\FN
RS ZRHQVGDJ  RNWREHU   RP  XXU 2QV 0LGGHOKHHP
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW
Er gebeuren vandaag veel dingen die het samenleven ingewikkeld
PDNHQ$DQVODJHQYOXFKWHOLQJHQSRSXOLVPHLHGHUVFKUHHXZW]LMQ
RQ]HNHUKHLGHQDQJVWXLW'HGHEDWWHQJDDQKDUGWHJHQKDUGRSWY
LQKHWSDUOHPHQWRS)DFHERRNRSNDQWRRURILQGHKXLVNDPHU+HW
gevolg is dat we dreigen te vergeten hoe we onder die druk kunnen
EOLMYHQVDPHQOHYHQ5HGHOLMNKHLGNDQRQVXLWGHLPSDVVHUHGGHQ
3DWULFN /RREX\FN   VWXGHHUGH JRGVGLHQVWZHWHQVFKDSSHQ
.8/ HQPRUDDOZHWHQVFKDSSHQ 8*HQW ,VKRRJOHUDDUDDQGH
8$QWZHUSHQHQGH8*HQW$XWHXUYDQYHUVFKHLGHQHERHNHQ,Q
het publiek debat is hij een gewaardeerde stem inzake ethische
HQOHYHQVEHVFKRXZHOLMNHWKHPD¶V
,QIRYLQGWXRSRQ]HZHEVLWHZZZGDYLGVIRQGVEUDVVFKDDWEH
RQGHU³3URJUDPPD´7RHJDQJVSULMV,QYRRUYHUNRRS¼')OHGHQ
¼MDDU¼ $DQGHNDVVD¼H[WUD 
,QVFKULMYHQYHUSOLFKWYLDZZZGDYLGVIRQGVEUDVVFKDDWEH
RIDFWLYLWHLWHQ#GDYLGVIRQGVEUDVVFKDDWEHRIELM5LD.H\VHUV 7
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Ontmossen van daken onder
hoge temperatuur en lage druk

Reinigen gevels en hydrofoberen
Vochtwerende en
vuilafstotende behandeling

Bij reinigen van het dak
GRATIS anti-mosbehandeling

Drukloos stomen 140°
van eiken bijgebouwen

www.gevelendakreinigen.be - T +32 497 43 09 09 - +32 475 23 68 86
BRUNO VEKEMANS 4E EREBURGER IN BRASSCHAAT
“EEN ZEER CREATIEVE AUTODIDACT”

Bruno Vekemans, die op 22 juli van vorig jaar overleed, is Brasschaats ereburger geworden. Schepen van
Cultuur Carla Pantens (N-VA) stelt dat de gemeente,
burgers omwille van een uitzonderlijke verdienste tot
ereburger benoemt. Een ereburger dient te worden
voorgedragen. Dat is intussen gebeurd door de cultuurraad. Bruno Vekemans heeft Brasschaat mee op
de kaart gezet. Zijn werk is tot ver buiten de gemeente
bekend. Onze cultuurraad stelt terecht dat Bruno als autodidact een omvangrijke oeuvre creëerde. Hij groeide
uit tot een groot kunstschilder die wereldwijd erkenning
genoot. "We hebben deze voordacht goedgekeurd in het
schepencollege en het is ook goedgekeurd door de gemeenteraadsleden”, zegt Carla Pantens. Door de coron-

acrisis is er helaas nog geen gelegenheid geweest om
deze benoeming tot ereburger feestelijk te vieren.
“Schilderen was voor Bruno zowat hetzelfde als ademen. Hij raakte in de ban van de schoonheid van de
mensen in Congo en Cuba. Daarom wilde hij liever de
schoonheid dan de ellende weergeven”, typeert zijn weduwe Marita De Ridder de kunstschilder.
In Jacob’s Art Gallery, stelt Ed Bouw mooie zeefdrukken
en litho’s tentoon die tegen een betaalbare prijs te koop
worden aangeboden. Het is een unieke kans voor de
Brasschatenaren om zijn werk te komen bewonderen!
Adres: Bredabaan 224 in Brasschaat. De galerij is op
zondag 25 oktober uitzonderlijk open tijdens de autovrije
koopzondag.

Onze 1ste tasting gaat door op 21 oktober a.s.
van 18.00 tot 19.30u en van 20.00 tot 21.30u.
Het is meteen een klepper van formaat!
Kom een uniek Belgisch domein,
Château Bon Baron,
samen met VinoDuo ontdekken.

Inschrijven op:
https://vinoduo.be/tasting/chateau-bon-baron
Er zijn maar 32 plaatsen beschikbaar
Tot gauw!
Bredabaan 396 • 2930 Brasschaat • 03 295 60 33 • info@vinoduo.be
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Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum
’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle
dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef- en
zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien als een partner in de zorg. Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat
hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan. Dit betekent dat de bewoner centraal staat in
de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige zorg. In deze relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen: het gevoel en verlangen iemand te zijn en het gevoel en verlangen aanvaard te
worden zoals men is.
Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar (m/v):

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 20 oktober t.e.m. Zaterdag 24 oktober
Gratis levering voor ouderen in Brasschaat en Ekeren.

VERPLEEGKUNDIGEN

welzijnsvereniging

Functie: Als verpleegkundige ben je mee verantwoordelijk voor de integratie van de somatische en niet-somatische zorg
van de bewoner met de belevingswereld van de bewoner als uitgangspunt. Door je deelname aan het ‘naadloos zorgsysteem’
draag je bij tot een aangenaam woon- en leefklimaat voor de bewoners. De verpleegkundige is op de afdeling / woonzone, via
roulerend leiderschap, mee verantwoordelijk voor de dagelijkse werking.
Ons aanbod: • Een contract van onbepaalde duur met tewerkstellingsbreuk naar keuze • Indien je in het bezit bent van een
diploma op A2-niveau, verloning op C3-C4-niveau. Indien je in het bezit ben van een diploma op A1-niveau verloning op
BV1-BV3-niveau. Het aantal meerekenbare jaren voor het bepalen van het salaris is afhankelijk van het aantal jaren relevante
beroepservaring, gepresteerd zowel in de publieke als in de privésector en als zelfstandige • Laatstejaarsstudenten die binnen
hetzelfde school- of academiejaar waarbinnen de kandidaatstelling valt, het vereiste einddiploma kunnen behalen worden
toegelaten. Het bewijs wordt geleverd door middel van een bewijs van inschrijving van de instelling waar men het bewuste
laatste van de studies volgt • Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van één jaar met opname van de kandidaten die
slaagden in de selectieprocedure • Tal van extralegale voordelen.

VOLTIJDSE FACILITAIR COORDINATOR
Campus Schoten
Functie: Als facilitair coördinator organiseer en houd je toezicht op de facilitaire diensten, bestaande uit de schoonmaak en
de hoteldienst op de campus Schoten. Enerzijds organiseer je de schoonmaak van het woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en de lokalen van de technische dienst. Anderzijds organiseer je de hoteldienst, die verantwoordelijk is voor de bestelling
en de distributie van de maaltijden op de afdelingen. Tot slot ben je de eerste contactpersoon met de externe wasserij en de
chef-kok van de catering.
Ons aanbod: • Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving • Een voltijdse job met een contract van onbepaalde
duur • Een bruto maandsalaris op niveau B1-B2-B3 met een minimum van € 2.460,78 en een maximum van € 4.146,34.
Het aantal meerekenbare jaren voor het bepalen van het salaris is afhankelijk van het aantal jaren relevante beroepservaring,
gepresteerd zowel in de publieke als in de privésector en als zelfstandige • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid
om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor
het woon-werkverkeer • Maaltijdcheques van € 7 • 26 dagen vakantie en 11 feestdagen.
Meer informatie kan telefonisch aangevraagd worden op het telefoonnummer 03/288.20.05 of via mail:
tatyana.kharina@wzgvoorkempen.be.
Hoe kan je je kandidaat stellen? Richt je sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een kopie van het
gevraagde diploma, aan Woonzorggroep Voorkempen, tav personeelsdienst, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem. Dit kan per
post, tegen ontvangstbewijs, of via e-mail: sollicitatie@wzgvoorkempen.be. We verwachten de kandidaturen uiterlijk
op 10 november 2020. De datum van ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur
is ingediend. De kandidaten die slagen voor de selectieproef, en niet onmiddellijk worden aangeworven, worden opgenomen
in een wervingsreserve met een duurtijd van 2 jaar. Zij worden bij latere vacatures gecontacteerd.
Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom in het woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt (ook
op weekend- en feestdagen). Het volstaat om contact op te nemen met de campusdirecteur, de heer Jean Van Humbeeck.
Deze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 03/680.05.63 of op het volgende mailadres:
jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be. U kunt u een afspraak maken voor een rondleiding van 20 oktober tot en met
31 oktober, tussen 10u en 12u.

Soep:
- Witloof/preisoep. (€ 3,50/0,5l of € 7/1l)
- Pompoen/geitenkaassoep. (€ 4/0,5l of € 8/1l)
Salades:
- Caesar salade. (€ 9)
- Luikse salade met gerookte forel, aardappeltjes, boontjes,
zachtgekookte eitjes, rucola en dragondressing. (€ 13,50)
- Kippendijen met geroosterde knolselder, gebakken
appeltjes, freekeh en zoete tandooridressing. (€ 13)
Warme Gerechten:
- Wildstoverij van everzwijn met aardappelgratin en
gebakken witloof. (€ 14,50)
- Pladijs en garnaaltjes met saffraansaus, puree, broccoli
en bloemkool. (€ 15)
- Tikka Masala met bloemkool, basmatirijst en geroosterde
cashewnoten. (€ 13) (VEGAN)
- Ravioli van ricotta en spinazie, met tomatensaus,
verse spinazie en gegrilde paprika. (€ 13,50) (VEGI)
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.

Wandel gratis mee met een VMPA-natuurgids
in het Peerdsbos

Zondag 25 oktober 2020 - thema ‘De kracht van de natuur op je gezondheid’. Het Peerdsbos behoort tot het berken-zomereiken-type. Er groeit
erg veel aderlaarsvaren, wilde kamperfoelie, valse salie, meiklokje en
GDONUXLG  LV H௺HFWLHI ERV PHW ]RPHUHLN EHXN EHUN HQ QDDOGERPHQ
waaronder zowel grove als zwarte den. De aandachtige wandelaar kan
hier nog veel moois ontdekken, hoewel de recreatiedruk in het weekend
vrij groot kan zijn. De aandacht van de gids gaat tijdens deze wandeling
vooral naar de positieve invloed van al dit fraaie groen op onze gezondheid.
Afspraak om 10h00 aan het infobord aan de parking van de Melkerij, op het
einde van de Plataandreef. In verband met de coronamaatregelen gelden
volgende voorschriften: vooraf inschrijven met naam en telefoonnr. via
vmpa-brasschaat@vmpa-vzw.be. De deelnemers dragen een mondkapje en
houden rekening met de veilige afstand van 1,5 meter.



WAT HOORT ER BIJ?
WAT HOORT ER NIET BIJ?

© Gemeente Brasschaat

Na het succes van de 3 zomer-wandelzoektochten heeft de gemeente Brasschaat in samenwerking met sportdienst een nieuwe VINTAGE-wandelzoektocht geplaatst in het gemeentepark.
WANDEL EN WIN!
De weg van 3 km staat met pijlen aangeduid. Je hoeft geen route
te downloaden of af te halen. Ga gewoon naar het startpunt aan
de Remise (seniorendienst) en neem eventueel pen en papier
mee. Want elke vraag geeft je een letter. Zet deze letters achter
elkaar en stuur het codewoord vóór 1 december door naar de
sportdienst. Dan win jij misschien wel het wandelpakket? Het
wedstrijdreglement vind je terug op de website: www.brasschaat.
be/wat-hoort-er-bij-wat-hoort-er-niet-bij
Sportdienst Brasschaat, Verhoevenlei 11, sport@brasschaat.be

Geen 11.11.11-brunch
dit jaar, maar wel…

Net als voor iedereen is ook voor
11.11.11 dit jaar anders dan anders.
Omwille van de corona-crisis en de daaraan gekoppelde maatregelen zal je ons
dit jaar niet vinden aan de warenhuizen
en bibliotheek in Brasschaat waar onze
vrijwilligers elk jaar wenskaarten verkopen. Je vindt ons wel op vrijdag 6 (14 tot
17.30u) en zaterdag 7 (10 tot 12.30u en
14 tot 17u) november in de Wereldwinkel
van Brasschaat (Augustijnslei 78). Je
kan ook altijd wenskaarten bestellen op
winkel.11.be. Ook onze jaarlijkse vegetarische brunch kan jammer genoeg
niet plaatsvinden. Maar op 11 november
ben je welkom aan het Middelheem
(Bredabaan 425) voor een fotozoektocht
in het Park van Brasschaat. Vertrekken
kan tussen 10 en 15u. Na het speuren
en zoeken ben je welkom in het Middelheem voor een lekkere pannenkoek en/
of drankje. Je komt daar ook te weten of
je één van de gelukkige winnaars bent
van een prijs. Deelnemen kost 5 euro,
voor kinderen jonger dan 12 jaar is dit
gratis. We willen jullie tenslotte vragen
om een bijdrage te storten via het overschrijvingsformulier dat jullie binnenkort
in de brievenbus vinden. Ook al hebben
we door de corona-crisis heel wat aan
ons hoofd, laat ons toch ook het Zuiden
niet vergeten!

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


Ruitenwasser Geert
Brasschaat. 0477 96 25
51 BEL EN IK KOM



Afbreken van afsluitingen, beton afsluitingen en
afvoeren. 0487/715 534



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



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

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…
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ABITARE BRASSCHAAT
BRASSCHAAT
ABITARE
BREDABAAN
737
BREDABAAN 737
WWW.ABITARE.BE
WWW.ABITARE.BE

Brasschaatse Film,

Nr. 43,

14-10-2020

Juwelier Cavens

8

Mater Dei MTH
Maria-ter-Heide & Bethanie
Kĳkdagen schooljaar 2020-2021
Mag je binnenkort naar school? Ben je nog op zoek naar een
familiaal klasje waar je met andere kleuters al spelend op
ontdekking kunt gaan?

TOTALE
UITVERKOOP
Kortingen tot

-50%
-30%

op grote selectie
trouwringen

Paalstraat 62 - Schoten
Tel. 03 658 43 21
WELKOM:
dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag
9.30u - 12.30u / 13.30u - 18.00u
zaterdag doorlopend
9.30u - 18.00u

www.juweliercavens.be

Jules nodigt je uit om eens een kĳkje
te komen nemen in onze kleuterklassen.

28/10 – 09/12 – 27/01 – 31/03 – 05/05 – 16/06
vestiging Maria-ter-Heide
tussen 9u en 10u
della Faillestraat 16
2930 Brasschaat

vestiging Bethanie
tussen 10u30 en 11u30
Ploegsebaan 76
2930 Brasschaat

(Ingang en parking via Kerkedreef)

Gelieve ons vooraf te contacteren om uw bezoek in te plannen.

www.mater-dei.be - 03 633 38 05 - hallo@mater-dei.be
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

Wellicht het meest gezellige restaurant van Brasschaat en omgeving

We zĳn op dit ogenblik met 38.361 mensen in Brasschaat.
In 2010 waren er dat nog maar 37.000, afgerond. Als we
de prognoses mogen geloven, dan zĳn we in het jaar 2035
met meer dan 40.000 inwoners. Op dit ogenblik ligt het
percentage 75-plussers op 12,5. Als we dat vergelĳken
met de provincie Antwerpen, dan is dat toch beduidend
meer. Voor de hele provincie ligt het percentage op 9,4.
Onze gemeente is ook relatief dicht bevolkt. We leven met
997 inwoners per vierkante kilometer. Voor de provincie
Antwerpen is dat slechts 655.
De grootste groep niet-Belgen zĳn nog altĳd de Nederlanders. Hun aandeel ligt op 5,1 procent. 1,1 procent is van
Aziatische origine en 0,8 is Oost-Europees.
Als we even kĳken naar het thema wonen in Brasschaat,
dan zien we dat 63,9 procent van de woningen te rangschikken valt onder de noemer “ééngezinswoning”. Het
aandeel appartementen ligt op 32, 5 procent. In totaal
staan er op Brasschaats grondgebied 480 sociale huurwoningen.
In 2017 lag de werkzaamheidsgraad in Brasschaat op 65,9
procent. Dat is iets minder dan het provinciaal gemiddelde. 6,5 procent van de Brasschatenaren is werkloos.
Voor de buitenwereld heeft Brasschaat het imago van een
rĳke gemeente. Maar wisten jullie dat er in deze parkgemeente toch 123 leeﬂoners geregistreerd staan? Dat aantal dateert van 2018. Maar in 2008 waren het er nog maart
106. Die 123 komt overeen met 3,24 per 1000 inwoners.
Voor de provincie Antwerpen ligt dit op 6,88 per 1000 inwoners.
Qua veiligheid lĳkt het in Brasschaat de goede kant op
te gaan. In 2011 werden er nog 2737 misdrĳven geregistreerd. Dat aantal is in 2019 gezakt naar 2241.
Het aantal verkeersongevallen lag in het jaar 2019 op
152. Dat is ongeveer het gemiddelde van de voorbĳe tien
jaar. Er viel één dodelĳk slachtoffer te betreuren. Bĳ deze
verkeersongevallen waren er 135 lichtgewonden en 16
zwaargewonden. Bĳ 122 verkeersongvallen was een auto
betrokken, bĳ 73 gevallen was dat een ﬁets en in drie gevallen was er een bus bĳ betrokken.

Ophalen v. oude elektrische toestellen + oude
metalen. 0495/789 031

Je droomrenovaties laten doen door een ervaren aannemer, bel voor
HHQ JUDWLV RႇHUWH 5HQR
vaties tot in de puntjes
verzorgd, daar gaan we
YRRU5HQR0DUNEY
*60RI
reno.mark.bvba@gmail.com

Klusman inricht. elektr.
garagedeur, rolluik, vliegraam. 0499/216 561



Te huur: Service-flat
Pr.Kavelhof Blok K, 1ste
verd., 2 slk, voll. ingerichte keuken, ruime living +
groot terras Zuidgericht
- tel. 03 666 37 58


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



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
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Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat
Leveren van zwarte
grond, aanvulgrond.
Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.
Uitgraven van opritten
en funderingen.
Bouwrijp maken van
terreinen.
Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be

GUN UZELF ’t KLOKKENHOF!

WILDSUGGESTIES
Tot snel, Liesbeth & Peter - Team Klokkenhof

Bredabaan 950 • 2930 Brasschaat • 03 663 09 27 • info@klokkenhof.be • www.klokkenhof.be
De keuken is alle dagen geopend van 12.00 - 21.00 uur, behalve op maandag van 17.00 - 21.00 uur

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als
kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een
aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien als een partner in de zorg.
Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop
staan. Dit betekent dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt
op de nodige zorg. In deze relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen: het gevoel en
verlangen iemand te zijn en het gevoel en verlangen aanvaard te worden zoals men is.
Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar (m/v):

VOLTIJDSE ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER PERSONEELSDIENST

welzijnsvereniging

Functie: De administratief medewerker personeelsdienst staat in voor de administratieve opvolging en verwerking
van alle personeelsdossiers in de ruimste zin van het woord en verleent daarnaast afdelingsgerichte ondersteuning
aan de personeelsdeskundige en de algemeen directeur.

VOLTIJDSE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
ALGEMENE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL
Functie: De administratief medewerker algemene administratie en onthaal staat in voor de algemene administratie
van de woonzorggroep, registratie van inkomende facturen, de campusgebonden facturatie en verwerking van
bestellingen en leveringen. Hij/zij staat tevens in voor het onthaal van gebruikers en bezoekers en vervult
tevens ondersteunende taken aan de algemeen directeur.
Ons aanbod: • Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving • Een voltijdse job met een contract van
onbepaalde duur • Een bruto maandsalaris op niveau C1-3 met een minimum bruto van 1965.88 euro en een
maximum bruto van 3598.07 euro. Meerekenen van anciënniteit is afhankelijk van het aantal jaren relevante
beroepservaring, gepresteerd in de publieke sector • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om
gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer
voor het woon-werkverkeer • Maaltijdcheques van € 7 • 26 dagen vakantie en 11 feestdagen.

Hoe kan je je kandidaat stellen? Richt je sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een kopie van
het gevraagde diploma, aan Woonzorggroep Voorkempen, t.a.v. personeelsdienst, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem.
Dit kan per post, tegen ontvangstbewijs, of via e-mail: sollicitatie@wzgvoorkempen.be.
We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 10 november 2020.
De datum van ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.
De kandidaten die slagen voor de selectieproef, en niet onmiddellijk worden aangeworven, worden opgenomen
in een wervingsreserve met een duurtijd van 2 jaar. Zij worden bij latere vacatures gecontacteerd.
Meer informatie kan telefonisch aangevraagd worden op het telefoonnummer 03 288.20.05 of via
mail tatyana.kharina@wzgvoorkempen.be.
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shopping

Autovrije koopzondag
25 oktober van 13 tot 17 uur

24 en 25 oktober

met Halloween kidsrun en straatanimatie
Zondag open van 13 tot 17 uur • Iedere klant een leuke verrassing

Ontdek Halloween
bij Manus!

www.patisseriemanus.be
www.manusbis.be
info@patisseriemanus.be

-10%
tijdens het
halloweenweekend
Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be

Munt Women/Men • Bredabaan 250 • Brasschaat
www.munt-fashion.be

SPAARKAART

Zoek naar de deelnemende handelaars en vraag je stempel en sticker. Je kan hen herkennen
aan de vleermuis op hun etalage. Een volle spaarkaart kan je op 25 okt. tussen 13u - 17u inruilen
voor een Brasschaatse kadobon t.w.v 10 euro (zolang de voorraad strekt). De promotiestand
staat ter hoogte van Bredabaan 152. Info vind je terug op www.brasschaat.be

SPAARACTIE 24 en 25 oktober
stempel 1

sticker 2

sticker 1

sticker 3

stempel 2

stempel 3

EXCLUSIEVE COLLECTIE
eyewear

NU BIJ

MR. BOO

kom gerust onderhandelen!

Goudsmid - Juwelier

DEELNEMENDE
HANDELAARS
Combidee - Bredabaan 225
Drezz - Bredabaan 287
Elle Bi - Bredabaan 222
Juwelen Stefanie Condes
Armand Reusensplein 5
Keurslager De Meulder
Bredabaan 443
Lingerie Caress - Dr. Roosenspl. 43
Mr. Boo - Bredabaan 220
Munt - Bredabaan
Orlans Elektro - Bredabaan 501
PANDAVA - Bredabaan 300-302
Scotch & Soda - Bredabaan 248
Take Out - Bredabaan 602
Twice As Nice - Bredabaan 226
Woonwinkel Kampen - De Mortel 9

like us on

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

mrboo_opticiens

mr-boo.be

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

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

Dameskleding
Gigue -Thelma & Louise - Avalanche - Ekle’ - Pennyblack
Xandres - Rains - Les Cordes - Silk Route - Vano
FALL WINTER 2020

Halloween kidsrun
.LQGMHVYDQWRWHQPHWMDDUNXQQHQPHHORSHQPHWGHNLGVUXQ'HDOOHUNOHLQVWHQPRJHQHHQORRS¿HWVMH
meebrengen. Start: 15u. | bibliotheek (Bredabaan 407)
Vooraf gratis inschrijven via www.brasschaat.be of vanaf 14u. aan de inschrijvingsstand.

VERKLEDEN IS LEUK! DAN KUNNEN WE SAMEN GRIEZELEN!

24 en 25 oktober Halloweekend
Van 19 t/m 25 oktober actie op alle winterjassen

10% KORTING
Bredabaan 184 - 2930 Brasschaat - 03 651 31 21
www.larose-brasschaat.be
info@larose-brasschaat.be
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parkbodeactueel
Afgevallen bladeren,
nuttiger dan je denkt

Binnenkort zie je de eiken-,
essen-, beuken- en andere
bladeren naar jaarlijkse
gewoonte vooral op de grond
liggen, en amper nog aan de
takken hangen. ‘s Winters is het
te donker voor loofbomen om
veel suikers aan te maken.

Velen onder ons vinden afgevallen bladeren bijeen
harken en (laten) afvoeren een vervelende noodzaak. Nochtans zijn deze bladeren belangrijk en
nuttig. Ze zijn het winterse leefgebied van heel wat
insecten en spinnen. En ze leggen een soort deken
over de grond, waardoor die minder last heeft van
uitdroging of verbranding. Bladstrooisel helpt de
bodem verbeteren en is voedsel voor schimmels
en wormen. Die wormen verteren de bladeren tot
goede humus en beluchten de bodem. Laat bladeren dus liggen waar het kan. Minder werk voor jou
en beter voor de natuur!
Helaas blazen we in de herfst elk jaar opnieuw
massaal bladeren weg. Dubbel jammer, want bladblazen maakt ook nog eens veel lawaai, verspilt
energie en is eigenlijk nutteloos, behalve op fietsen voetpaden. Pak jij het dit jaar ook anders aan?

Bladeren van je gazon of tussen je planten
wegblazen maakt veel lawaai en is niet nodig.

Wij zijn er voor jou!
Is jouw situatie door COVID-19 veranderd?
Iedereen die de gevolgen ervaart van de
COVID-19 crisis kan steun vragen.
De steun is niet beperkt tot enkel leefloners, maar
is bestemd voor iedereen die - na een persoonlijk
en vertrouwelijk gesprek - door de gemeente erkend
wordt als behoeftig. Download de brochure op
brasschaat.be voor meer informatie en contacteer
ons voor meer info over de steun die we jou kunnen
aanbieden.

Meer info
T 03 650 29 30 | info@brasschaat.be
brasschaat.be/actueel/nieuws/het-ocmw-er-voor-jou
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parkbodeactueel
Wat mag en wat mag niet in aanloop
naar Allerheiligen?
Ter gelegenheid van Allerheiligen worden enkele
beperkingen opgelegd zodat nabestaanden in alle
sereniteit de overledenen kunnen herdenken.
De beperkingen luiden als volgt:
• Het opsmukken en reinigen
van graven mag tot en met
30 oktober.
• Het plaatsen van gedenktekens en alle andere grote werkzaamheden zijn niet toegelaten
van 23 oktober tot en met
2 november.
• Gewone werkzaamheden mogen op 3 november hervat worden.
• Op 1 en 2 november 2020 zijn
alle onderhoudswerken aan graven
verboden.
• Er mogen geen begravingen
plaatsvinden van 30 oktober 12
uur tot en met 2 november.

Onderhoud graf
Grafpercelen en de open ruimtes
tussen de percelen onderhoud je
als nabestaande zelf. Let wel, het
gebruik van pesticiden is op openbaar domein niet meer toegestaan.
Het verbod geldt ook voor het
onderhoud van het graf zelf: geen
onkruidverdelgers of bleekwater
dus bij het onderhoud van het graf.
Koop alternatieve, milieuvriendelijke producten in de handel.

Procedure overgraving
Vanaf einde november 2020
tot december 2021 worden alle
graven en nissen (columbarium
of urnenveld), aangegaan vanaf 1
januari 2008 tot eind december
2009, ontruimd. Zerken worden
verwijderd en de as uit urnen wordt
uitgestrooid.
Je kan voor deze begravingen ook

nog een concessie aankopen. De
keuzemogelijkheden vind je terug
op brasschaat.be.

Hernieuwen concessie
Eind december 2020 wordt de
procedure voor het hernieuwen
van grafconcessies, aangekocht in
1970 afgesloten. Dit hangt reeds
geruime tijd uit aan de betrokken
graven. Deze worden verwijderd
worden tenzij de concessie
vernieuwd wordt. Een concessie
vernieuwen vraag je aan via
brasschaat.be.
Half november 2020 start de volgende procedure voor grafconcessies, aangekocht in 1971. Concessiehouders hebben tijd tot einde
december 2021 om de vernieuwing
aan te vragen via brasschaat.be.

en beplanting te benadrukken, en
om aandacht te vestigen op kleine
beschadigingen. Zo kan je grote en
dure herstellingskosten vermijden.
Neem contact op met onze dienst
voor je tot herstelling overgaat. We
vertellen je graag wat er juist aan
de hand is en wat te ondernemen.

Stippensterren
We ontwierpen en plaatsten op de
verschillende begraafplaatsen het
herdenkingsmonument stippensterren. Daarmee geven we ouders
van overleden kinderen de mogelijkheid hun engeltjes te vereeuwigen met een naamplaatje.
Ook voor kinderen die enkele jaren
geleden overleden, kan je nog een
naamplaatje aankopen.
Alle kindergraven worden overigens de komende twee jaar
herbekeken.
Er zijn verschillende opties:
• Gratis omzetting van een
gewone lijn naar een concessie
voor tien jaar (herstelling kindergraf is noodzakelijk).
• Gratis verlenging van concessie met tien jaar (herstelling
kindergraf is noodzakelijk)
• Afstand doen van het graf.
• Aankoop naamplaatje stippensterren.

Verwaarlozing graven
Een lijst met verwaarloosde grafmonumenten hangt aan de ingang
van elke begraafplaats. Ook aan
het grafmonument zelf maken we
er melding van. Nabestaanden
beschikken over één jaar om de
nodige herstellingswerken uit te
voeren. Wanneer dat niet gebeurd
is voor 31 december 2021 kan het
grafmonument, na beslissing van
het college van burgemeester en
schepenen, verwijderd worden.
We willen niet voor elk verwaarlossd graf een beëindiging van
concessie aanvragen. De procedure is eerder een signaal om de
verplichtingen rond onderhoud

Meer info
T 03 650 29 30
begraafplaatsen@brasschaat.be
www.brasschaat.be
begraafplaats Centrum
T 03 651 91 97 | M 0490 45 80 83
begraafplaats Kaart/Rustoord
03 653 13 60 | M 0490 45 80 86
begraafplaats
Mariaburg en Maria-ter-Heide
T 03 633 25 64 | M 0490 45 80 81
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N I E U W

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

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

VIJF NIEUWE ELEKTRISCHE
DEELWAGENS VOOR BRASSCHAAT

Vorige zondag presenteerde Brasschaat op het Kaartseplein tijdens
het evenement Verover de Ruimte de eerste van vijf nieuwe elektrische deelwagens. Het ontbreekt Vlaanderen aan ruimte, maar het
telt wel meer parkeerplaatsen dan mensen! Met de actie Verover De
Ruimte wil Autodelen.net parkeerplaatsen innemen en teruggeven
aan de buurt. Ook Brasschaat zet sterk in om privéwagens te verYDQJHQ GRRU ¿HWVHQ RSHQEDDU YHUYRHU HQ HHQ GHHOPRELOLWHLWVQHW
werk. Brasschaat deelt, buiten de werkuren, al een tijdje zijn elektrische dienstwagens met de inwoners. Daarvoor werken ze samen
met Partago. Binnenkort zal er nagenoeg in elke wijk permanent
een elektrische deelwagen ter beschikking staan van de inwoners.
Wijk Kaart is eerst aan de beurt. De deelwagen zal te vinden zijn op
het Kaartseplein. Later volgen de wijken Centrum, Maria-ter-Heide,
Mariaburg en Driehoek. De standplaatsen worden op een later tijdstip bekend gemaakt.
Ruil je nummerplaat in. Om de inwoners de weg te doen vinden naar
de deelwagens, lanceerde de gemeente een wedstrijd die nog loopt
tot 16 december 2020. Deelnemen is eenvoudig: je neemt afscheid
van je privéwagen en levert je nummerplaat in. Dan vul je een deelnemingsformulier in op www.brasschaat.be (zoek op nummerplaat).
Uit de inzendingen worden drie winnaars geloot. Zij krijgen een
deelwagenabonnement van Partago twv € 250 én € 300 rijtegoed.
De deelwagens werden aangekocht voor een totaalbedrag van
113.486,19 euro, waarvan 95.362,23 euro gesubsidieerd door de
Vlaamse overheid. Een voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie was een samenwerking met een burgercoöperatie, zodat er
sprake kan zijn van burgerparticipatie. De gemeente ging opnieuw
in zee met Partago, waarmee ze reeds samenwerken. De aankoop
van de elektrische deelwagens is een concrete actie binnen het burgemeestersconvenant 2030. Als ondertekenaar engageert zich om
klimaatverandering tegen te gaan en maatregelen te nemen om de
H௺HFWHQHUYDQRSWHYDQJHQ

Te huur: )ULOLQJOHLH
YHUG +DOI RSHQ EHERX
ZLQJ *URWH OHHIUXLPWH 
VOSNPUV*HOHJHQPLGGHQ
LQKHWJURHQHQRSP
YDQFHQWUXP¼PDDQG
JHHQ NRVWHQ 9ULM YDQDI
KDOIQRY


Te huur %UDVVFKDDWDSS
H9  VOSN JDUDJH 7HO


Te huur:*HOLMNYORHUVPHW
78,1HQ*$5$*()ULOLQJ
OHL*URWHOHHIUXLPWH
VOSNPUV*HOHJHQPLGGHQ
LQKHWJURHQHQRSP
YDQFHQWUXP¼PDDQG
JDUDJH¼2QPLGGHOOLMN
YULM








Gezocht:7XLQPDQLQNOHLQ
EHGULMIYRRUWXLQDDQOHJHQ
RQGHUKRXG PHW HUYDULQJ
RIGLSORPD%HO




Te huur: 3ULQV.DYHOKRI
VONJHOLMNYORHUVYHHOVSHHO
UXLPWHYRRUNOHLQNLQGHUHQ
OHGYHUOLFKWLQJ JRUGLMQHQ
¼DVVNRVW

75 jarige dame zkt
YULHQGHOLMNH OLHYH PDQ




Kapsalon te huur, VerKRHYHQOHL  %UDV
VFKDDW¼7HO


G R AT I S
  , 
Ê/ Ê
VAN DEZE
BON
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Brasschaat, een dynamische lokaal bestuur dat kwalitatieve dienstverlening nastreeft,
organiseert volgende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve van 2 jaar:

MEDEWERKER PERSOONSGEBONDEN ZAKEN
C1-C3 - Aanleg wervingsreserve • M/V - voltijds/deeltijds • Contract onbepaalde duur

functie: Het beleidsdomein persoonsgebonden zaken bestaat uit verschillende afdelingen
en diensten. Als medewerker kan je deel uitmaken van de afdeling maatschappelijke
dienstverlening of ouderenzorg en projecten (dienstencentra, seniorendienst) of publieke
dienstverlening (dienst burgerzaken, onthaal en telefoon). Je vormt samen met je collega’s
een enthousiast multidisciplinair team dat efﬁciënt, ﬂexibel en klantgericht werkt.
proﬁel: Diploma hoger secundair onderwijs – Goede kennis van ofﬁce-toepassingen –
Zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren – Administratief zorgvuldig werken.
Wil je meebouwen aan de leefomgeving van de gemeente Brasschaat? Wil je werken
in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur
met respect voor de work-life balans? Ben je een assertieve medewerker die graag
zelfstandig werkt en beschik je over sterke communicatieve en administratieve
vaardigheden?
Ontdek dan alle proﬁelvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job
via www.brasschaat.be en klik door naar vacatures.



Te koop: ,QERHGHOLQJD
UDJHER[ $OOHUOHL ]RDOV
LMVNDVW NHXNHQPDWHULDDO
JHUHHGVFKDSODPSHQGH
FRUDWLHNOHGLQJHQ]$OOHV
YRRU¼

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 27 oktober 2020. Bezorg ons naast je CV,
een motivatiebrief, kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister.
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JAN DOX GEEFT EEN WORKSHOP
“MESSEN SLIJPEN EN ONDERHOUDEN”
Een scherp mes in goede
staat kan ons in de keuken
helpen en koken nog prettiger maken. Tijdens de
workshop geeft Jan je eerst
een stukje basiskennis over
keukenmessen.
Materialen, vorm van lemmet, onderhoud, bewaring, welke
snijplanken je best kiest…
Vervolgens ga je in op het
eigenlijke onderhoud van
de snede en welke gereedschappen je daarvoor
gebruikt: wetstaaf, slijpsteen en strop. Je leert
welke technieken je kan
gebruiken om een goede
snede te behouden of te
bereiken. Elke deelnemer
zal kunnen oefenen op
de aanwezige slijpstenen.
Jan Dox maakt zijn messen
stuk voor stuk met de hand,
van het uitsnijden uit een
plaat hoogwaardig messenstaal tot het handvat dat hij
uit verschillende materialen
maakt. Geen enkel mes is
exact hetzelfde. Als eindresultaat heb je een kwalitatief handgemaakt mes
dat generaties meegaat. Hij
geeft je graag meer uitleg
hoe dit in zijn werk gaat tij-

UW STOELEN WIEBELEN of GEBROKEN?
Ambachtsman herstelt
vakkundig uw houten stoelen en antiek.
0496 390 423


Uurwerkbatterijtjes vervangen: Juwelier Denys
& Cz. Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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

Ik geef ontspanning-/
relaxmassage. (niet erotisch) 0484/574 559



Te koop: Zibro Petrolium
Kachel z.g.a.n.
0472/863 482



Ik zoek werk, poetsen,
strijken, babysit en massage. 0465/101 764


Te koop droog brandhout
kant & klaar. Thuisgebr.
0495/914 096

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door zandstralen,
gommen, logen.
Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
*UDWLVRႇHUWH
en plaatsbezoek
info@air-concept.be

dens zijn workshop messen
slijpen en onderhouden.
De workshops gaan door
zaterdag 21 november en
zaterdag 12 december van
14u tot 17u op de Bredabaan 225 in Brasschaat.
De kostprijs voor deelname bedraagt 35€. Indien je de slijpsteen (korrel
1000/3000) mee naar huis
wil nemen bedraagt de
prijs 70€. Je brengt zelf een
oude bad- en keukenhanddoek mee, enkele messen
mee die wat onderhoud
of slijpwerk nodig hebben en eventueel je eigen
wetstaaf en/of slijpsteen.
Inschrijven kan op
www.combidee.be
Voor meer info bel
03/369.31.06
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ZKBM

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO
AUDI

Zakenkantoor Magerman bvba

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

BMW
CITROEN

Ruim 20 jaar ervaring in:
Leningen en beleggingen

FORD

Groepsverzekering
Brandverzekering

MERCEDES

Fiscaal sparen
Ondernemingsverzekering
en meer

OPEL
VW

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

2SHQLQJVNRUWLQJWRW3URСWHHUQXEHOVQHO

6WRHOHQPDWWHULM$OH[DQGHU6FKROWHQV
VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

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



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



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

$OJHQHUDWLHVODQJPDWWHQZLMVWRHOHQ
PHWGHEHVWHNZDOLWHLWELH]HQHQYOHFKWZHUN

Riet handgemaakt
Diverse
& machinaal
kwaliteits biezen

Houtworm
behandeling

Restaureren/
Klokkenmaker
verlijmen van
voor al uw klokken
antieke meubelen
en uurwerken

Luitenant Lippenslaan 48 - 2140 Borgerhout - tel.: 0477/051 837
alexanderscholtens.be - alexanderscholtens@yahoo.com



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



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



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

SOPHIE GEEFT DE BESTE PRIJS
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder
van uw huis, appartement, villa, kantoorgebouw, ...

SNELLE AFHANDELING - CONTANTE BETALING!

0487 286 430

Brasschaatse Film,
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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.

info@goetstouwers.be

+32 3 225 50 00

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

Ik zoek werk: poetsen,
bejaardenhulp, kinderoppas. 0488/973 409

Inboedels, meubels en
speciale objecten verkopen? Cash betaling en
geen gedoe! Bel Koen
0494 877 732

Te huur: app 2de verdiep,
Meeslaan 11, Brasschaat,
2slaapkamers. terras, garage € 700, onmiddelijk
vrij. Tel. 0470/313 126

Te koop gevraagd: schilderijen, spullen van zolder.
03/663 65 70

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

UIT DE HAND TE KOOP
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

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

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

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

Brasschaatse Film,
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Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS • RAAMDECORATIE
TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

RUIME TOONZAAL 300M²

Kleur, een passie...
Goordijk 29
Gsm 0496 426 823
johan@vanderzijp.be

2930 Brasschaat
Fax 03 653 39 85
www.vanderzijp.be

GRATIS
MOTOR

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


Alle schilderwerkenELQQHQ EXLWHQGRRU3RROVH
PDQQHQRI
0496/084 168

%HORIPDLOYRRUHHQ*5$7,6SULMVRႇHUWH

03/651 33 40

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

QQQQQQQQQQQQ

Te koop mooi ruim 3 slpk
DSS LQFO JDUDJH JRHG
RQGHUKRXGHQ 5HQDHUWOHL
 ,PPRZHE 
¼


Poolse mannen doen renovatiewerken,EH]HWWLQJ
J\SURF EHWHJHOHQ SDUNHW VFKLOGHUHQ DIEUDDNZHUN 1HGHUODQGVW *UDWLV SULMVRႇ UHI 
978 of 0496/084 168

Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
QQQQQQQQQQQQ
www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
JHYDDUOLMNH ERPHQ FRQLIHUHQ P HLJ KRRJWHZHUN IUH]HQ YDQ VWURQN
0495/223 863

Ontruimingen van huis,
DSSPDJD]LMQHQHQ]EHO
.OXV =R

4de

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

TOONZAAL (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
LQIR#PLFKLHOVHGDNZHUNHQEH
ZZZPLFKLHOVHGDNZHUNHQEH

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

Man zoekt alle tuinwerk,
KDJHQVFKHUHQ9HHOHUYDULQJ

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers
0DUWHQV%HVWUDWLQJHQEYED

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ

Garage te huur achter
%UHGDEDDQ  ¼
PDDQG7HO

Opruimen en leegmaken YDQ ZRQLQJHQ YDQ
NHOGHUWRW]ROGHU2RNRSkopen kleine en grote
LQERHGHOVFRQWDQWHEHWDOLQJ   7RP

Kleine en grote dakwerken,VFKRXZHQUHSDUDWLHV
URR¿QJ OHLHQ SDQQHQ ELM
de goedkoopste uit de
VWUHHN 2RN GULQJHQGH
werken 0491/758 399

Te koop gevraagd: schilGHULMHQVSXOOHQYDQ]ROGHU
HQ]

Gevraagd: verkoopster
KDOIWLMGV PHW HUYDULQJ ELM
Slagerij MAES
WHO



Deeltijdse assistent(e)
gezocht voor orthodonWLHSUDNWLMN LQ %UDVVFKDDW
GSM 0495 207 141



Te huur: vakantiestudio
S 1LHXZSRRUW ¼ Q
]HH]LFKW YODNELM ZLQNHOVWUDDW YODN DDQ VWUDQG
VOSKRHNGXEEHOEHG]HWHOEHG:,),
Gsm 0486 361 995
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years

sin

ce 19 4 5

Al 75 jaar de solide naam
in de Antwerpse bouwwereld

9,(50(('(75STE VERJAARDAG VAN COGGHE
217'(.21=(NIEUWSTE PROJECTEN
V2/*((1(;&/86,(9(RONDLEIDING
ACHTER DE SCHERMEN

GRATIS FLES CHAMPAGNE

=$7 =212.72%(5^Ɨ8

registreer via onze website en ontvang bij

reserveer uw tijdslot op www.cogghe.be

CCPMQOUVGGPƎGURGTMQRRGNIG\KP

om wachttijden te vermijden

9/2(59(5:$50,1*&$'($8

COGGHE&CO

bij aankoop van een woning of appartement
KPFGRGTKQFGXCP

1KLXGTJGKFUUVTCCV
:QOOGNIGO

MEER INFO: 03 355 15 15 | WWW.COGGHE.BE | INFO@COGGHE.BE

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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


AANNEMER ZOEKT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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)

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

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

•

info@poor tencentrale.be

Brasschaatse Film,
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Uw tuinonderhoud

Luc geeft reeds 20 jaar de

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

BESTE PRĲS

Voor al uw tuinwerken

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

0475/259 545
of 0472/233 044

0487 286 430

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

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

Beste staan jullie op het
punt jullie wagen te verkopen zowel zeer recente
wagens als oudere eventueel zonder keuring of
met schade 0479 091 504


Te huur: 6HUYLFHÀDW 3U
Kavelhof blok A, gelijkvloers, 2 slk, voll. ingerichte keuken, ruime living met
Zuid gericht terras , geen
inkijk - 03 666 37 58


Ik zoek werk erv. poetsvrouw via dienstencheques. 0487/323 414

Man zoekt alle soorten
werk, schild., schild., verhuish. 0497/126 181 btj NL


Strijk? Ik kom het ophalen en terugbr. Dienstencheques. 0476/631 335


Nieuwe collectie Foulards Christian Lacroix:
Juwelier Denys & Cz. Bredabaan 246, Brasschaat.
03/430 20 83
www.denys-co.be


F O N O P L AT E N. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prijs!
GSM 0475/768 188


GRATIS AF TE HALEN
PARTIJ KASSEIEN
0475/278 172

IQNRRS RXG JRXG HQ
juwelen: Denys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Dakherstel, nieuwe
isolatie, dakgoten, karweien. 0484/717 125

9RRU HHQ NOXV JURRW RI
klein moet je bij Klus&Zo
zijn. 0499/103 000

*HVSHFLDOLVHHUGH SHGL
cure/manicure komt aan
huis. Agniezka.
0484/949 951



/3¶VW ik koop uw collecties jazz, pop, ect. Ook
cd’s, strips, boeken, pickups. Beste prijs.
0475/376 496

DUBBELE DRUGSVANGST AFGELOPEN WEEKEND
IN BRASSCHAAT

Bij het uitvoeren van de Wodca controle op vrijdag 9 oktober 2020 testte de
lokale politie Brasschaat een 19 jarige op drugs. Gezien hij een positieve drugsWHVW DÀHJGH ZHUG RRN KHW YRHUWXLJ JHFRQWUROHHUG 1DDVW JHEUXLNHUVKRHYHHOKH
GHQFRFDwQHZHUGHUWHYHQVHHQJURWHJHOGVRPDDQJHWUR௺HQ
In de nacht van 10 op 11 oktober 2020 controleerde de interventieploeg een
voertuig op de park & ride zone aan de St Jobsesteenweg. De bestuurder, een
man van Franse origine, had een kleine hoeveelheid coke en geld en maar liefst
6 kg heroïne bij zich. Het voertuig en gsm van de betrokkene en de drugs werden
op verzoek van het Parket in beslag genomen en de betrokkene voorgeleid op
11 oktober 2020 en aangehouden.

INGRID HUYBRECHTS GEEFT EEN WORKSHOP
“MAAK JE EIGEN WINDLICHT UIT WILGENTEEN”
In deze workshop maak je je eigen
windlicht uit wilgenteen en een zelfgemaakte kaars uit koolzaadwas. Je
leert hoe je op een basis van berkenschijf het windlicht opbouwt door
wilgenteen te vlechten. November
is de ideale maand om te werken
met wilgenteen, aangezien ze dan
geoogst worden zijn de takken nog
heel soepel. Ingrid geeft je tijdens
de workshop ook meer informatie
over hoe het oogstproces in zijn
werk gaat.
Alles staat in thema van de natuur.
Zo zal je de kaars zelf maken uit
koolzaadwas. Anders dan bij een
klassieke kaars komen er bij het
DDQVWHNHQ JHHQ VFKDGHOLMNH VWRႇHQ
vrij. Hierdoor is het een ecologische
kaars uit natuurlijke materialen.
Ingrid geeft niet alleen workshops
waarbij ze probeert de natuur dichterbij te brengen, ze maakt ook unieke handgemaakte decoratiestukken
met natuurlijke materialen. Hierbij
werkt ze met droogbloemen, twijgen
en boomstronken. Zo brengt ze bij

iedereen wat extra gezelligheid en
sfeer in huis. Ze gebruikt objecten
uit de natuur en brengt ze weer tot
leven zodat ze kunnen schitteren in
elk huis.
De workshop gaat door zaterdag
14 november van 14u tot 16u30
op de Bredabaan 225 in Brasschaat. De kostprijs bedraagt €65
en is inclusief materiaal. Je hoeft
dus zelf niets mee te brengen..
Inschrijven kan op
www.combidee.be
Voor meer info bel 03/369.31.06

POLITIE IS GETUIGE VAN EEN
DRUGSDEAL
Op 7 oktober 2020 heeft de Brasschaatse politie een drugsdealer
gevat naar aanleiding van een controle van een verdachte man in
het centrum van Brasschaat. Naar aanleiding van deze controle
werd een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de verdachte.
De politie kreeg hiervoor de hulp van een drugshond. Tijdens
de huiszoeking werd een grote hoeveelheid drugs en cash geld
DDQJHWUR௺HQ %HWURNNHQH ZHUG LQPLGGHOV YRRUJHOHLG YRRU GH
onderzoeksrechter.

Wesley Reestman
UW SCHILDERBEHANG- &
GYPROCSPECIALIST
Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75 | 0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

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

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

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

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

 Waterdicht maken van kelders, waterputten,
beerputten en gevels, ook in kleur
 Renovatiewerken
 Karweiwerken
 Rioleringswerken
 Platte daken,...

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

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

I

0497/71 19 79

it in

0

OUP

B

ed
va s t g o

!

ite

al

03/652 07 79

45 ja
ar G R
Kw

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

1975-202

NIEUWBOUW RESIDENTIE LEOPOLD

www.meeussen.be
Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31
ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

(Vg, wg, gmo, gvkr)

HEIDE-KALMTHOUT

Royaal appartement 1e verdieping.
Netto-opp: 157m² + 30 m² terras. 3 slaapkamers, 2 badkamers, enz.
Superdeluxe afwerking!
www.residentie-leopold.be

€ 695.000

excl. kosten

Kapelsesteenweg 58 - 2930 Brasschaat - 03 647 33 03 welkom@groupb.be
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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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.
GSM 0495/51 77 14
Gratis prijsofferte Tel. 03/653 21 56

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. M.C.

Algemene dakwerken
Zolderafwerking

GARAGE

DE MEYER

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

0478 02 72 40
info@dakambacht.be
Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Ophaling huisvuil oktober
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

19
20
21
22
23
24

RestAfval
rode
straten

GFT

PMD

Recyclagepark
Brasschaat
is tijdelijk
gesloten van
5 oktober
t.e.m. 3 november

Ophaling huisvuil oktober
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

26
27
28
29
30
31

RestAfval
oranje
straten

GFT

'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.

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60

Isolatiewerken

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

Gevelbekleding

Groendaken

Kijk op www.geowacht.be
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - €1.5/min.)
www.kava.be - Noodnummer na 22 u.



OOK VOOR UW
OLDTIMER

Dakterrassen

$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging Brasschaat (weekenddienst):
24-25/10 Bart Danneels 03/290 63 27
Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind
(weekenddienst):
24-25/10 Mertens Els 0476/467 337

Te huur: serviceflat Pr.
Kavelhof blok C. Gelijkvl.,
1 slpk., groot terreas.
€ 750. Tel. 03 651 54 20

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

WACHTDIENSTEN

Recyclagepark
Brasschaat
is tijdelijk
gesloten van
5 oktober
t.e.m. 3 november

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

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



Te koop: Blankenberge
instapklaar lichtrijk appartement. 1 slpk., € 120.000
Tel. 0495 211 155



Schilderen en kleine
renovaties, btw-nr aanw.,
0465 993 577



Snoeien, verticuteren,
hakselen, btw-nr aanw.
0465 993 577



Te koop: baskuul met
gewichten = antiek.
0478 742 157

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. H.D.



Goedkoop snoeien en
vellen van bomen, verwijderen van coniferen en
laurier. Tel. 0498 714 812
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ĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞƵŝƚůĞŐŽǀĞƌĚĞ
WZͲƚĞƐƚĞŶ͕ŽƌŽŶĂ͕^Z^ŽsϮĞŶKs/Ͳϭϵ͘
tĂƚƵůĞĞƐƚŝƐŚĞƚƌĞƐƵůƚĂĂƚǀĂŶŐƌŽŶĚŝŐũŽƵƌŶĂůŝƐƟĞŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘ŝũĞůŬĞƵŝƚůĞŐǁŽƌĚƚǀĞƌǁĞǌĞŶ
ŶĂĂƌǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĂƌƟŬĞůƐŽĨƐƚƵĚŝĞƐ͘tĂƚƵůĞĞƐƚǌŝũŶĚĞƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐ͊
Het is geen schande dat mensen de betekenis van Corona, SARS CoV2
ĞŶKs/ͲϭϵŶŝĞƚŵĞĞƌǁĞƚĞŶ͊ĞůĨƐŝŶĚĞůĂĂƚƐƚĞƉƵďůŝĐĂƟĞǀĂŶt,KͲ
directeur-generaal van 12 oktober 2020 gebruikt de directeur-generaal deze benamingen fout! Als hij het SARS CoV2-virus bedoelde gaf
hij dit virus de naam “COVID-19”, terwijl COVID-19 de ziekte is dat het
virus SARS CoV2 kan veroorzaken! Ook in België wordt soms aan de
ŽƌŽŶĂͲŐƌĂĮĞŬĚĞ&KhdED/E'͗Ks/Ͳϭϵ͟ŐĞŐĞǀĞŶ͊
Wat is Corona?ŽƌŽŶĂŝƐĞĞŶĨĂŵŝůŝĞǀŝƌƵƐƐĞŶ͊ƌǌŝũŶϳƐŽŽƌƚĞŶŽͲ
ƌŽŶĂͲǀŝƌƵƐƐĞŶ͗ϭͿ,<hϭ͕ϮͿ,ŽsͲKϰϯ͕ϯͿ,ŽsͲϮϮϵ͕ϰͿ,ŽsͲE>ϲϯ͕
ϱͿ^Z^ͲŽs͕ϲͿDZ^ͲŽsĞŶϳͿ^Z^ŽsϮ(Lees op Google: What
ŝƐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͍dŚĞĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞŽĨŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐĞƐʹŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͗ƚŚĞ
ƐĐŝĞŶĐĞĞǆƉůĂŝŶĞĚʹh<Z/Ͳh<ZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶͿ
Wat is een PCR-Test?DĞƚĞĞŶWZͲƚĞƐƚŬĂŶŵĞŶǌŝĞŶŽĨŝĞŵĂŶĚĞĞŶ
ŽƌŽŶĂͲďĞƐŵĞƫ
ŶŐ ŚĞĞŌ͘ DĂĂƌ͙ Ğƌ ǌŝũŶ ϳ ƐŽŽƌƚĞŶ ŽƌŽŶĂͲǀŝƌƵƐƐĞŶ͕
ǁĂĂƌǀĂŶϰŵĞƚƐůĞĐŚƚƐůŝĐŚƚĞƐǇŵƉƚŽŵĞŶ͘DĞƚĞĞŶWZͲƚĞƐƚŬĂŶŵĞŶ
alleen maar stellen dat iemand besmet is met één van de zeven soorƚĞŶŽƌŽŶĂͲǀŝƌƵƐƐĞŶ͊E<EDE><ZE/ds^d^d>>Ed
/DEKs/ͲϭϵŚĞĞŌ͊;>ĞĞƐŽƉ'ŽŽŐůĞ͗͟Ks/ͲϭϵWZdĞƐƚƐĂƌĞ
^ĐŝĞŶƟĮĨĂůůǇDĞĂŶŝŶŐůĞƐƐͲͬEĞǁƐƌĞĂŬĞŶůĞĞƐǌĠŬĞƌ͗͟WZͲƉŽƐŝƟǀĞƐ͗
tŚĂƚ ĚŽ ƚŚĞǇ ŵĞĂŶ͍ ʹ D Ͳ ĞŶƚĞƌĨŽƌ ǀŝĚĞĚĞŶĐĞͲĂƐĞĚ DĞĚŝͲ
ĐŝŶĞͲhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨKǆĨŽƌĚͿ Dus laten wij, zoals wetenschappelijk werd
ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͗ Ğ ƉŽƐŝƟĞǀĞ WZͲƚĞƐƚ ŶŝĞƚ ĞŵŽƟŽŶĞĞů ĚƌĂŵĂƟƐĞƌĞŶ͕
ŵĂĂƌǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŶƵĂŶĐĞƌĞŶǌŽĂůƐŚĞƚŵŽĞƚ͊tŝũŵŽĞƚĞŶĂůůĞƐ
ŝŶŚĞƚũƵŝƐƚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬƉĞƌƐƉĞĐƟĞĨƉůĂĂƚƐĞŶ͕ǌŽĂůƐWƌŽĨ͘>ŝĞǀĞŶ
Annemans doet! ŶůĞĞƐŽŽŬŽƉ'ŽŽŐůĞ͗͟,ŽŽŐůĞƌĂĂƌƉůĂĂƚƐƚŽƌŽŶĂ
ŝŶƉĞƌƐƉĞĐƟĞĨ͗͞,ŽĞǀĞĞůŵĞŶƐĞŶŐĂĂŶĞƌĞůŬĞĚĂŐĚŽŽĚĂĂŶŬĂŶŬĞƌ͍͟
Wat is SARS-CoV2? SARS CoV2 is één van de Corona-virussen die de
ǌŝĞŬƚĞKs/ͲϭϵŬĂŶǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͊ƵƐ͗KDd^Z^ŽsϮEKͲ
ZKEͲs/Zh^ /^ D' ^Z^ ŽsϮ ͞t>͟ KZKEͲs/Zh^ 'EKD
tKZE͘
Wat is COVID-19? Ks/Ͳϭϵ ŝƐ ĞĞŶ ƉŶĞƵŵŽŶŝĞͲZŽƵůĞĂƵǆͲĨŽƌŵĂƟŽŶ
bloedklonterziekte dat alleen door SARS CoV2 kan veroorzaakt worĚĞŶ͘DĂĂƌŶŝĞƚŝĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞďĞƐŵĞƚŝƐŵĞƚ^Z^ŽsϮŬƌŝũŐƚKs/Ͳϭϵ͘
KŽŬĚĞŐĞǁŽŶĞ^Z^ĞŶDZ^ͲŽƌŽŶĂŬƵŶŶĞŶƉŶĞƵŵŽŶŝĂͲZŽƵůĞĂƵǆͲ
ĨŽƌŵĂƟŽŶ ǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘ Ks/Ͳϭϵ ŝƐ ĞĞŶ ĞƌŶƐƟŐĞ ǌŝĞŬƚĞ͊ DĂĂƌ ŚŽĞ
ǁĞƚĞŶǁŝũǁĂŶŶĞĞƌǁŝũKs/ͲϭϵŚĞďďĞŶĂůƐĞĞŶWZͲƚĞƐƚĚŝƚŶŝĞƚŬĂŶ
ǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶ͍ ĞŶ WZͲƚĞƐƚ ŬĂŶ ĂůůĞĞŶ ŵĂĂƌ ǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶ ĚĂƚ Ƶ ďĞƐŵĞƚ
ďĞŶƚŵĞƚĞĞŶŽƌŽŶĂͲǀŝƌƵƐ͕ŵĂĂƌŬĂŶŐĠĠŶKs/ͲϭϵǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶ͊h
ŚĞĞŌKs/ͲϭϵĂůƐƵǀŽůŐĞŶĚĞƐǇŵƉƚŽŵĞŶŚĞĞŌ͗ϭͿŚĞƚǀĞƌůŝĞƐǀĂŶ
ƐŵĂĂŬ;ŐĞƵƐŝĞͿ͕ϮͿŚĞƚǀĞƌůŝĞƐǀĂŶŐĞƵƌ;ŶŽƐŝĞ͘ĂŶĚĂĐŚƚ͗ŶŽƐŝĞŝƐ
ŐĠĠŶǀĞƌƐƚŽƉƚĞŶĞƵƐ͊Ϳ͕ϯͿ<ŽƌƚĂĚĞŵŝŐŚĞŝĚĞŶϰͿĂĚĞŵŚĂůŝŶŐƐŵŽĞŝůŝũŬͲ
ŚĞĚĞŶ͘;ǌŝĞ'ŽŽŐůĞ͗dŚŝƐŽŶĞƐǇŵƉƚŽŶŵĞĂŶƐǇŽƵĚĞĮŶŝƚĞůǇŚĂǀĞŽͲ
ƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͕ŶŽƚĂŇƵͬEĞǁƐEĞǁƐƌĞĂŬͿŶǁĂƚǀĞůĞŶĚĂŶŽŶŵŝĚĚĞůůŝũŬ
ǀŽŽƌĚĞŽŐĞŶǌŝĞŶŝƐŚĞƚƐĐŚƌŝŬďĞĞůĚǀĂŶ͞ŝŶǀĂƐŝĞǀĞďĞĂĚĞŵŝŶŐ͊͟ƌŝƐ
nu wereldwijd wetenschappelijk vastgesteld dat invasieve beademing
ĨŽƵƚŝƐĞŶũƵŝƐƚĚĞĚŽŽĚǀĂŶKs/ͲϭϵͲƉĂƟģŶƚĞŶǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚ͊Ks/Ͳ
ϭϵͲƉĂƟģŶƚĞŶŵŽĞƚĞŶǁĞůǌƵƵƌƐƚŽĨŬƌŝũŐĞŶ͕ŵĂĂƌŝŶǀĂƐŝĞǀĞďĞĂĚĞŵŝŶŐ
ďŝũKs/ͲϭϵͲƉĂƟģŶƚĞŶŝƐĞĞŶĨŽƵƚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚũƵŝƐƚ
ĚĞĚŽŽĚ͊dŽƚŵŝũŶŐƌŽƚĞǀĞƌďĂǌŝŶŐǌĂŐŝŬƟũĚĞŶƐĞĞŶEŝĞƵǁƐͲƚĞůĞǀŝƐŝĞͲ
ƵŝƚǌĞŶĚŝŶŐĚĂƚŝŶĞůŐŝģďŝũKs/ͲϭϵͲƉĂƟģŶƚĞŶŶƵŶŽŐƐƚĞĞĚƐŝŶǀĂƐŝĞͲ
ve beademing wordt toegepast! Ik hoop dat dit oude beelden waren
van voorjaar 2020! ;ǀŽŽƌďƌŽŶĞŶďĞǁŝũƐǌŝĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĂƌƟŬĞůƐ
ĞŶƐƚƵĚŝĞƐŚŝĞƌŽǀĞƌŽƉ'ŽŽŐůĞ͗͟,ŽǁŽŶĞKs/ͲϭϵŽĐƚŽƌďĞĐĂŵĞĂ
sĞŶƟůĂƚŽƌtŚŝƐůĞďůŽǁĞƌͲĞůĞŵĞŶƩĂů͘ŵĞĚŝƵŵ͘ĐŽŵ͟ĞŶ͟/ŶEĞǁzŽƌŬ͛Ɛ
ůĂƌŐĞƐƚŚŽƐƉŝƚĂůƐǇƐƚĞŵ͕ŵĂŶǇĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐƉĂƟĞŶƚƐŽŶǀĞŶƟůĂƚŽƌƐĚŝĚͲ
Ŷ͛ƚŵĂŬŝƚ͟ĞŶtŚǇǀĞŶƟůĂƚŽƌƐŵĂǇŶŽƚďĞǁŽƌŬŝŶŐǁĞůůĨŽƌKs/Ͳϭϵ
ƉĂƟĞŶƚƐ͟ ĞŶ ͞DŽƐƚ Ks/Ͳϭϵ ƉĂƟĞŶƚƐ ƉůĂĐĞĚ ŽŶ ǀĞŶƟůĂƚŽƌƐ ĚŝĞĚ͕
EĞǁ zŽƌŬ ƐƚƵĚǇ ƐŚŽǁƐ͟ ǁĂĂƌŝŶ ƐƉƌĂŬĞ ǀĂŶ ϴϴй Ks/ͲϭϵͲƉĂƟģŶƚĞŶ

die overlijden ten gevolge van de foute behandeling met invasieve
ďĞĂĚĞŵŝŶŐǀŽŽƌKs/ͲϭϵͲƉĂƟģŶƚĞŶ͊tĞĞƚŚŝĞƌďŝũĚĂƚ͕ŝŶĚŝĞŶƵKͲ
s/ͲϭϵŚĞĞŌ͕ƵŝŶǀĂƐŝĞǀĞďĞĂĚĞŵŝŶŐŵĂŐǁĞŝŐĞƌĞŶĞŶǁĞůĚĞǌƵƵƌͲ
ƐƚŽĩĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĂŐǀƌĂŐĞŶĞŶƵĚĞǌĞůĨĚĞŵĞĚŝĐĂƟĞŵĂŐǀƌĂŐĞŶĚŝĞ
dƌƵŵƉŚĞĞŌŐĞŚĂĚ͕ǁĂŶƚĚŝĞŝƐŝŶĞůŐŝģŽŽŬǀĞƌŬƌŝũŐďĂĂƌ͊ϭͿ^ƚĞƌŽŢĚĞ
ĞǆĂŵĞƚŚĂƐŽŶ͕ϮͿZĞŵĚĞƐŝǀŝƌ͕ϯͿDŽŶŽŬůŽŶĂĂůĂŶƟůŝĐŚĂĂŶǀĂŶZĞŐĞͲ
ŶĞƌŽŶ;Z'EͲKsϮͿ͕ϰͿŝŶŬ͕ϱͿsŝƚĂŵŝŶĞ͕ϲͿ&ĂŵŽƟĚŝŶĞ͕ϳͿDĞůĂƚŽͲ
ŶŝŶĞĞŶϴͿƐƉŝƌŝŶĞ͘
,ĞƚǁĂƐWƌŽĨ͘'ŝƵƐĞƉƉĞZĞŵƵǌǌŝĚŝĞĂůƐĞĞƌƐƚĞŝŶ/ƚĂůŝģZ^ŝŶŽŬͲ
ƚŽďĞƌͲŶŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϵ ;͊ͿŚĂĚŽŶƚĚĞŬƚ ĚĂƚ Ks/Ͳϭϵ ŐĠĠŶ ŶŽƌŵĂĂů
ǀŝƌƵƐͲǀĞƌůŽŽƉŚĞĞŌĞŶĞĞŶƉŶĞƵŵŽŶŝĂͲďůŽĞĚŬůŽŶƚĞƌǌŝĞŬƚĞŝƐ͊
;ŝĞ'ŽŽŐůĞ͗͟zŽƵƚƵďĞʹŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͕ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĨ͘'ŝƵƐĞƉƉĞ
ZĞŵƵǌǌŝ ;/ƐƟƚƵƚĞ DĂƌŝŽ EĞŐƌŝͿ ϭϴ ŵĂĂƌƚ ϮϬϮϬ ͞ ĞŶ ͞/ƚĂůŝĂŶ ƉƌŽĨĞƐͲ
ƐŽƌƌĞƉĞĂƚƐǁĂƌŶŝŶŐĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐŵĂǇŚĂǀĞƐƉƌĞĂĚŽƵƚƐŝĚĞŚŝŶĂůĂƐƚ
ǇĞĂƌͬ^ŽƵƚŚŚŝŶĂDŽƌŶŝŶŐWŽƐƚ͟ĞŶ͞ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐŵĂǇŚĂǀĞĞǆŝƐƚĞĚŝŶ
/ƚĂůǇƐŝŶĐĞEŽǀĞŵďĞƌ͗ůŽĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌͲ'dE͘͟Ϳ
Op de vraag hoe dit virus zich dan reeds in oktober – november 2019
zou hebben verspreid is het antwoord eenvoudig! ŝĞ'ŽŽŐůĞ͗͟DŽƌĞ
ĂƚŚůĞƚĞƐĐůĂŝŵĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚKs/ͲϭϵĂƚDŝůŝƚĂƌǇtŽƌůĚ'ĂŵĞƐŝŶtƵͲ
ŚĂŶ͘͟ǇDŝĐŚĂĞů,ŽƵƐƚŽŶ^ƵŶĚĂǇϭϳDĂǇϮϬϮϬ͘ŶǁĂĂƌĞŶǁĂƚǁĂƐ
de oorsprong? ŝĞ 'ŽŽŐůĞ͗ ͟<ůŽŬŬĞŶůƵŝĚĞƌ ƉƵďůŝĐĞĞƌƚ ƚǁĞĞĚĞ ƉĂƉĞƌ
͚ŽƌŽŶĂŝƐďŝŽǁĞĂƉŽŶ͕͟ǁĂĂƌŵĞĞ>ŝͲDĞŶŐzĂŶ͕ĞĞŶǀŝƌŽůŽŐĞƵŝƚtƵŚĂŶ
ďĞĚŽĞůƚĚĂƚ^Z^ŽsϮĞĞŶŝŶĞĞŶ>ĂďŝŶtƵŚĂŶĞĞŶĚŽŽƌĚĞŵĞŶƐ
ŐĞŵƵƚĞĞƌĚǀŝƌƵƐŝƐ͘;ǁĂƚǀŽŽƌŚĞĞŶĚŽŽƌĨĂĐƚĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐĨŽƌŵĞĞůǁĞƌĚ
ŽŶƚŬĞŶĚ͊ͿDĂĂƌ>ŝͲDĞŶŐzĂŶŝƐŽŽŬĞĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐƚĞƌĞŶĚŝƚŝƐĚƵƐ
ŽŽŬĞĞŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶĞĞŶǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐƚĞƌ͊>ŝͲDĞŶŐzĂŶďĞǀĞƐƟŐƚĚƵƐ
ŚŝĞƌĚĞďĞǁŝũǌĞŶĚŝĞŝŶďĞǌŝƚǌŝũŶǀĂŶZŽďĞƌƚ&͘<ĞŶŶĞĚǇ͕ĚĂƚƌ͘&ĂƵĐŝ
ĞĞŶ ďĞƚĂĂůĚĞ ŽƉĚƌĂĐŚƚ ŚĂĚ ŐĞŐĞǀĞŶ ĂĂŶ ĞĞŶ >Ăď ŝŶ tƵŚĂŶ Žŵ ŚĞƚ
ŐĞǁŽŶĞ^Z^ͲǀŝƌƵƐƚĞŵƵƚĞƌĞŶ͘;tĞĞƚŚŝĞƌďŝũĚĂƚŵĞƌŝŬĂǁĞƌĞůĚǁŝũĚ
ŝŽtĞĂƉŽŶ>ĂďƐŚĞĞŌ͊ŝĞ'ŽŽŐůĞ͗dŚĞWĞŶƚĂŐŽŶŝŽͲǁĞĂƉŽŶ͘
ŝůǇĂŶĂ͕ ĞĞŶ ŐĞƌĞŶŽŵĞĞƌĚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞ ĚŝĞ ŚĂĂƌ ůĞǀĞŶ
ŚĞĞŌŐĞƌŝƐŬĞĞƌĚŽŵďĞǁŝũǌĞŶƚĞůĞǀĞƌĞŶ͊ŝĞŽŽŬŽƉ'ŽŽŐůĞ͗͟WƌŽũĞĐƚ
'ͲϮϭϬϭ͗WĞŶƚĂŐŽŶďŝŽůĂďĞŶWĞŶƚĂŐŽŶŝŶǀĞƐƟŐĂƟŶŐƚŚƌĞĂƚŽĨĐŽƌŽŶĂͲ
ǀŝƌƵƐďŝŽǁĞĂƉŝŶďĞŝŶŐƵŶůĞĂƐĞĚʹdŚĞh^ƐƵŶͿDat de gewone SARS
ŐĞŵƵƚĞĞƌĚǁĞƌĚƚŽƚŵƵƚĂŶƚ^Z^ŽsϮŝŶtƵŚĂŶǌŽƵĚĂŶǀĞƌŬůĂƌĞŶ
ǁĂĂƌŽŵ ĚĞ ǁĞƌĞůĚďĞƌŽĞŵĚĞ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐƚĞƌ ŚĞŶ tĞŝ ŝŶ ŚĞƚ ůĂď
ŝŶ tƵŚĂŶ ŚĞƚ ƉĞƌĨĞĐƚĞ ǀĂĐĐŝŶ ŚĞĞŌ ŬƵŶŶĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͕ ŽŵĚĂƚ ǌŝũ
ĚĞƐůĞƵƚĞůƐǀĂŶĚĞŵƵƚĂƟĞǀĂŶĚĞŵƵƚĂŶƚ^Z^ͲŽsϮŚĞĞŌ͊ĂĂƌŽŵ
dat in China nu SARS-CoV2 en COVID-19 onder controle is! Haar vacĐŝŶ ǁĞƌĚ ŐŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚ ĚŽŽƌ t,K ĞŶ ǁĞƌĚ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ŐĞŬŽĐŚƚ ĚŽŽƌ
ĚĞ ƌŝũŬĞ ůĂŶĚĞŶ ŝŶ ŚĞƚ DŝĚĚĞŶͲKŽƐƚĞŶ͕ ĚŝĞ ŶƵ ŵĞƚ ŚĞƚ ŚŝŶĞƐĞ ǀĂĐͲ
cin worden gevaccineerd ! Op de vraag waarom België dit vaccin dan
ŶŝĞƚĂĂŶŬŽŽƉƚŝƐŚĞƚĂŶƚǁŽŽƌĚĚĂƚƵƌŽƉĂĞĞŶŚĂŶĚĞůƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ
heef met Amerika en dit Chinees vaccin niet mag aankopen! (dŝŬǌĠŬĞƌ
ŽƉ'ŽŽŐůĞ͞ŚĞŶtĞŝĂďƐƚƌĂĐƚ͟ͿŝŶĞŶĚŽŽƌďůĂĚĞƌĚĞǌĠĠƌ͙͕ǌĠĠƌǀĞůĞ
ƐƚƵĚŝĞƐǀĂŶĚĞ͚ƐƵƉĞƌͲŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͛ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐƚĞƌŚĞŶtĞŝĞŶůĞĞƐ
ĞŶŬĞůĞƐƚƵĚŝĞƐĚŝĞƵŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌĞŶ͘,ĠĠů͕ŚĠĠůďŽĞŝĞŶĚ͊
tĞŶƐƚ Ƶ ŚŝĞƌŽǀĞƌ ĞŶ ŽǀĞƌ Ăů ŚĞƚ ŚŝĞƌ ďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽ ƚĞ ůĞͲ
ǌĞŶ͕ ŬĂŶ Ěŝƚ ĂůƐ Ƶ ŽƉ ĚĞ ǌŽĞŬďĂůŬ ǀĂŶ &ĂĐĞďŽŽŬ ŝŶƟŬƚ͗ ͟'Ğ ǌŝũƚ ǀĂŶ
ƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͙ĞŶŐĞŚŽƵĚƚǀĂŶĚĞǀƌŝũĞŵĞŶŝŶŐƐƵŝƟŶŐ͘͟DĞůĚƵĂĂŶĞŶ
ǁŽƌĚƚƵůŝĚǀĂŶĚĞŐƌŽĞƉ͘hŬĂŶĚĂŶŽŶĞŝŶĚŝŐƐĐƌŽůůĞŶĞŶǌĠĠƌǀĞĞůǁĞͲ
ƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĂƌƟŬĞůƐĞŶƐƚƵĚŝĞƐůĞǌĞŶŽǀĞƌĚŝƚĂůůĞƐ͙KŽŬĚŝĞŐĞŶĞŶ
die nog onder “fact controlling” zijn en die door zeer veel wetenschapƉĞƌƐǁĞƌĞůĚǁŝũĚǁŽƌĚĞŶŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚǀŝĂŚĞƚtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ&ĂůƐŝĮͲ
ĐĂƟĞƌŝƚĞƌŝƵŵ͕ǁĂŶƚĞƌŝƐŶŽŐŶŽŽŝƚǌƵůŬĞĞŶŐƌŽƚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĞŐĞǁĞĞƐƚĂůƐŽǀĞƌŽƌŽŶĂ͕^Z^ŽsϮĞŶKs/Ͳϭϵ͙͙͙͊
ƉĂƚƌŝĐŬΛǀĂŶŶŽƚĞŶ͘ŶĞƚ

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.
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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
Actievoorwaarden: geldig bij plaatsing voor 14/12/2022

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.

√ 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

ELGI

Verkoop • Service
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

