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WIJ HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE
WWW.BOUWCENTRALENV.BE

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

UW NIEUWE BADKAMER
IN RUIM 1 WEEK

NOVEMBERACTIE

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

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

Zaterdag: 10u-17u

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

-20%
KORTING

ALLE HEMDEN

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

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Onmetelijk kijk- en luisterplezier.

KAPELSESTEENWEG 376-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

TEL 03/664 03 69 • OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR • ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN

DENK TIJDIG AAN UW 

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 225 50 00 

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |

EEN WEEKJE GESLOTEN

T. 03 633 09 88
info@o-j-h.be | www.o-j-h.be

 Bredabaan 1003 | 2930 Brasschaat

NIEUW:
Silhouette
‘Lite Spirit’

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 40 jaar  -

zowel staande, hang als antiek 

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

Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG
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Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

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

-50%
Op uw tweede 

set glazen!*

*info en voorwaarden in de winkel

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

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN
OOK VOOR UW

OLDTIMER

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Sinterklaaschocolade 
“La Praline”. Isabellalei 
87, Ekeren tussen 15-17u.

Te koop: huis 2880 Hin-
gene, Mandenmakers-
str. 22 (vlakbij Pfeizer) 
1985, 3slk, 870m², villa-
wijk doodlopende straat. 
€390.000. 0478/439 024

VZW DE GAMBIA-
VRIENDEN BEDANKT

Wij danken iedereen die steun-
kaarten heeft gekocht om onze 
projecten te ondersteunen. De 
trekking is te vinden op onze 
website of via mail. Prijzen die-
nen afgehaald te worden voor 
31/12/2020. Met de opbrengst on-
dersteunen wij onze projecten in 
Afrika: school-, hospitaal- en land-
bouwprojecten. Wie graag meer 
info wenst , kan onze brochures 
via mail of telefoon aanvragen.
Patrick.devos5@telenet.be
en 03/647 17 17

U heeft schade aan uw 
voertuig, geen omnium 
meer en wenst te verko-
pen? Uw voertuig heeft 
mechanische gebreken en 
kosten lopen te hoog op, 
dus u wenst te verkopen?
Ik assisteer u hierbij graag 
op een cor rec te  ma-
nier. Carl te Brasschaat:
0475 248 997

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

MEDISCHE
PEDICURE / MANICURE
VOETREFLEXOLOGIE
Na afspraak bij u thuis. 

0486 02 66 02

In de gezegende leeftijd 
van 97 jaar ging van ons heen 

 
 

weduwe van 
 

Geboren te Antwerpen op 18 juli 1923 en 
overleden te Brasschaat op 27 oktober 2020. 

 
Wij hebben op zaterdag 31 oktober 2020 

afscheid genomen van Maria op de 
begraafplaats van Braschaat -Centrum. 

 
: Fam. Maria D’hamers 

p/a De Meyer Uitvaart 
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat 

 
demeyeruitvaart.be

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

Ik koop: alles van Ninten-
do, Sega, Playstation. Ook 
oud speelgoed, (oude) 
strips, verzamelobjecten 
allerhande, curiosa, me-
morabilia, enz... Kortom, 
hebt u iets leuk in de aan-
bieding, geef me een sein-
tje: 0487 365 100 

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

Man zoekt alle soorten 
werk, schild., schild., ver-
huish. 0497/126 181 btj NL

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

Aankoop antiek 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

Man zoekt werk: schilder, 
tuin, klusjes, € 15/uur
0465 392 484

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

Ik zoek werk: als poets-
vrouw, strijken, koken, 
huishouden. 0488 211 829

Opruimen van inboe-
dels. Uw huis leeg van 
kelder tot zolder. Altijd 
correcte prijs. Ook losse 

te. Bel 0473 883 938

Dit was het

HALLOWEEKEND
BRASSCHAAT

Gitaarlessen voor begin-
ners zonder muziekken-
nis. 0477/788 101

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken, babysit en mas-
sage. 0465/101 764

@ rap moet gaan bel: 
Klus&Zo. 0499/103 000
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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

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

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

A++

8 kg

66dB

Warmtepomp droogkast
T8DSE84B

• Groot Display 
• AbsoluteCare-systeem
• ProSense®-technologie

ICI PARIS XL BON
T.W.V. € 50 VIA AEG

5 J
AAR 

ga
ra

nt
ie

€ 799
nu aan:

ADVIESPRĲ S

€ 849

INBEGREPEN

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 

Zo simpel kan het zijn.

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

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.
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Kon. Harmonie De Jonge Scheuten
Kon. Harmonie De Jonge Scheuten uit Wuustwezel houdt op 11 
november a.s., omwille van corona, GEEN kaartmiddag. Wij zien 
u volgend jaar graag terug!

EPC/elektr.  keuring, 
energie-epc@telenet.be 
of 0475/606 404

Te huur:  Garagebox 
Martouginlei 18, wan-
delafst. Klina €110/mnd 
incl. buitenverl. en syndic. 
0478/395 005 Vrij 1 jan.

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

Nieuwe collectie Fou-
lards Christian Lacroix: 
Juwelier Denys & C . Bre-
dabaan 246, Brasschaat. 
03/430 20 83 
www.denys-co.be

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

Gezond afslanken, meer 
energie, sport. Herbalife. 
Sms 0479/995 582
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 Op maandag 26 oktober heb ik gepleit voor de Nederlandstalige Rechtbank te Brussel 
tegen Facebook Belgium BV. Ik heb vurig gepleit, met respect voor verweerster, die 

MONITORING is “CONTROLE”! 

Het belangrijkste twistpunt waarover de Rechter zich gaat buigen is “de ontvanke-
lijkheid”. Verweerster, die optrad voor Facebook Belgium BV vergeleek deze zaak 
met vorige rechtszaken toen de aangepaste statuten van Facebook Belgium BV van 
september 2020 nog niet bestonden en zond als bewijs een reeks vonnissen waarbij 
Facebook Belgium in het gelijk werd gesteld.  Via de aangepaste statuten van sep-

niet, maar... de “eerste aanzet” tot censuur gebeurt via “fact control” door geënga-
geerden: o.a. journalisten in België die samenwerken met Facebook en dit dan via 
een contactpersoon van Facebook doorgeven. Vaak zijn deze niet op de hoogte van 
het feit dat niet alle wetenschappelijke controverse, die niet in overeenstemming is 
met mainstream-wetenschap fake news is. Vaak blijkt deze waarheid in te houden of 
geheel waarheid te zijn.

rechte censuur gepleegd. Doch... via Art. 3 van de herziene statuten van Facebook 
Belgium BV is Facebook Belgium BV nu in de mogelijkheid om dit te sturen en kan 

worden.
Over dit alles zal de Rechtbank  oordelen.
Hier volgen enkele citaten uit de conclusie:

Conclusie voor toepassing Art. 735 G.W.
Voor: Patrick Van Noten, rijksregisternummer 51.07.08-205.93, wonende te 2930 Brasschaat 
Het lnnemen 53, Eiser.
Tegen:
FACEBOOK BEIGIUM BV met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Regentlaan 35, met on-
dernemingsn u m mer 08735.948 .464, Verweerster, Hebbende als raadslieden HAKIM BOUIÁR-
BAH en MARIA-CIÁRA VAN DEN BOSSCHE, advocaten aan de balie van Brussel met kantoor te 

Gelet op de dagvaarding van 18 september 2020

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning en in het bijzonder met 

lk had toepassing gevraagd van Art. 735 van het Gerechteliik Wetboek, omdat de zaak heel 
eenvoudig is. Amper 4 woordjes: "dura lex sed lex'. Een belangrijke wet over het verbod van 

Over de ontvankelijkheid en de feiten

Omdat Facebook Belgium B.V. de ontvankelijkheid reeds per brief had betwist en nu opnieuw 
via conclusie, met irrelevante citaten uit de statuten én de relevante citaten, gepubliceerd in het 
Staatsblad in september 2020, verzweeg, {zie bewijsstuk nr. 2, de eerste brief die ik van verweer-

citaten uit de herziene statuten van Facebook Belgium BV uit het Staatsblad, en heb hiervan 

zowel in België als in het buitenland...

gesprekspartners... zoals besluitvormers... het leggen van contacten met de regering, het parle-
ment, het opstellen van voorstellen voor veranderingen in regelgevingen oÍ wetgeving.

Belgische contacten met de journalisten...

 in 
het bijzonder mediamonitoring

De vraag die nu moet gesteld worden is: "Waarom verzwegen de advocaten die optreden 
namens Facebook Belgium bv deze absoluut relevante info én waarom gaf Facebook alléén 
maar "irrelevante" info aan de rechtbank?

Het is juist dat Facebook Belgium niet host, maar dat wel degelijk "de eerste aanzet" (voor cen-

Dubieus wordt het met de boodschap van Facebook "Met facebook in de strijd tegen foute infor-

CoV2, zijnde RaTG13 als "Fake News" wordt bestempeld en nu plots als cruciaal nieuws wordt 

In Rechte

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

pad op de Bredabaan 
richting Gooreind zijn 
klaar. De toplaag werd 
aangebracht en de weg 

pad. 

om een volwaardig en 

Gooreind aan te leggen. 

FIETSPAD BREDABAAN RICHTING 
GOOREIND EINDELIJK REALITEIT



Brasschaatse Film,     Nr. 45,    4-11-2020  5

ABITARE BRASSCHAAT 
BREDABAAN 737

WWW.ABITARE.BE 

ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Single man van 44 j zon-
der kids zkt lieve vrouw 
voor latrelatie of relatie. 
0486 065 285

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

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

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

Ik zoek werk ,  gypr. , 
schild., lamin., bezet., 
tu inw.  m.  erv.  €13/u 
0492/148 886

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

Aankoop antiek, brocan-
te, munten en verzamelin-
gen. 0475/342 118

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

Oldtimer gezocht! Nog 
een oldtimer in u garage 
staan waar u niet mee 
rijdt? 1 die al lang in de 
familie is of nooit verder 
werd afgewerkt? Ik zoek 
een auto met een verhaal. 
Dit om te kopen of aan te 
werken. 0498 189 014 

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
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Bredabaan 757 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 337 07 30
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrij.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur Ruime gratis parking bij de winkel

1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen

BRASSCHAAT

Gabor31 OKTOBER T.E.M. 10 NOVEMBER

ACTIE HERFSTVAKANTIE
10% KORTING OP GANS DE COLLECTIE

ACTIE KINDERSCHOENEN
-30% & -40% KORTING op geselecteerde modellen

Jenzsen, 
lederen herenboots, 
€ 99.90

RESERVEER UW FAVORIETE PAAR OP WWW.FRAMANDI.BE

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

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!

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
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Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

tuinaannemer

Snoeien van bomen - hakselen - klieven van hout
Klepelmaaien van hoog gras en bloemenweide

OP = OP

• eenvoudige montage
• elleboogbediening
• 1000 ml vulling
• aluminium omhulsel
• vulbaar met eender welk product

Hygiëne dispensers

BESTEL NU:

WWW.SAFEHANDS.BE

€ 55/stuk

incl BTW

Vanaf 10 stuks

EXTRA

VOLUME KORTING!

Contacteer ons

voor uw juiste

prijs

 

                     ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN 

                     VADER GAAT OP STAP…  
    Maar wel veilig en met stijl! 

               Rollators, Rolstoel of Scooters en met terugbetaling 
 

   BREDABAAN 469 te Wuustwezel  
 Ook Afspraak bij u thuis  03  66  999  60                              
 Van  Dinsdag tot Vrijdag 14.00 -18.00u  

                                           Zaterdag 10.30-16.00u   of op afspraak 
 

              …want een beetje klasse  



Brasschaatse Film,     Nr. 45,    4-11-2020  8

Namens het college van burgemeester en schepenen
Algemeen directeur             Burgemeester

BEKENDMAKING BESLISSING INGESTELD
BEROEP OMGEVINGSVERGUNNING

Intern dossiernr.: 2019-SV-MV1-007
Omgevingsloketnr.: OMV_2019100680

AANVRAAG
Van Gils Aernouts LV heeft  een aanvraag ingediend voor:
 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Kort omschreven gaat het over het bouwen van twee nieuwe vleeskippenstallen, plaatsen van een stoo-
klokaal, aanleggen van erfverharding, overwelven van een gracht, aanleggen van een weegbrug, het 
aanzienlijk wijzigen van het reliëf in functie van de aanleg van een infi ltratievoorziening. De afwijking 
wordt gevraagd van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater. Deze aanvraag om-
vat eveneens het verder exploiteren en veranderen van een vleeskippenbedrijf.
De aanvraag heeft  als adres Noordwateringsweg 33, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie C nr. 538A.

BESLISSING
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme heeft  op 20 oktober 
2020 de weigering afgeleverd. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op vol-
gend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel. Je kan het dossier enkel op afspraak komen inkijken
(tel. 03 690 46 22 of omgeving@wuustwezel.be).
U kunt de beslissing (en indien van toepassing het bijhorende milieueff ectenrapport of veiligheidsrap-
port) raadplegen op het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. U kan het besluit enkel op afspraak 
komen inkijken: 03 690 46 23 of omgeving@wuustwezel.be.

BEROEP
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift  tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst 
van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.
U doet dit op straff e van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of 
door neerlegging ter griffi  e) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening 
van deze beslissing.
U dient het verzoekschrift  in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschrift en (fotokopies of een 
digitale kopie).
Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift  stuurt u een afschrift  van het verzoekschrift  ter 
informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft ) en naar de aan-
vrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing)
U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift  tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift  tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende
 noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van 
het verzoek daartoe door de griffi  er van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is 
gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 
betreff ende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het de-
creet van 25 april 2014 betreff ende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 
16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Inlichtingen en 
toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
(htt p://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) en op het omgevingsloket:
htt ps://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepen-proceduredossiertaks-en-rolrecht.

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

Nog even naar de kapper in plaats van paar weken te wachten? 
Bij Salon Luxx op de kapelsesteenweg kan je snel terecht 

voor een knip of kleurbeurt op afspraak! 
Maak nog op tijd een afspraak met een ontspannende hoofdmassage!

steunt startende handelaars

Aan GIBO Mariaburg heeft de school een nieuw kunstgras-
veld aangelegd ter vervanging van het oude versleten terrein. 
Dat werd mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen het 
oudercomité en de gemeente Brasschaat. “Eind 2019 werd 
een gemeentelijke toelage van 22.500 euro toegekend, dat is 
75% van de totale kostprijs”, zegt schepen voor sport & jeugd 
Adinda Van Gerven. In ruil is het terrein ook open voor de buurt. 
De overige 25% van de kostprijs draagt het oudercomité. Het 
sportterrein was dringend aan vervanging toe, maar een nieuw 
kunstgrasveld bleek voor de school toch een stevig obstakel als 
investering. Daarom is in overleg met het oudercomité en de ge-
meente een originele samenwerking ontstaan om dit project te 
realiseren.
Voetbalveld open voor deze buurt
De gemeente Brasschaat kende aan GIBO Mariaburg een toe-
lage toe met als voorwaarde dat de speelplaats buiten de school-
uren ook opengesteld wordt als speelruimte voor de buurt. Elke 
schooldag vanaf 16.30 tot 20 uur zal het terrein dan ook voor 
de buurt toegankelijk zijn. “Ook tijdens weekends en vakanties 
is het terrein open voor buurtbewoners. Dit is een meerwaarde 
om tijdens de vrije tijd daar te kunnen spelen en sporten”, aldus 
schepen Inez Ven.
Oudercomité legt bij

te kunnen bekostigen komen van het oudercomité. “In de huidige 
gezondheidscrisis, is eens te meer gebleken dat het van groot 
belang is dat er voldoende buitenspeelruimte beschikbaar is”, 
zegt Thomas D’Espallier, voorzitter oudercomité Gibo Mariaburg.
“Van zodra de schooldirecteur, Ann Leyssens, aangaf dat het 
voetbalveld aan vervanging toe was, heeft de oudervereniging 
zich dan ook meteen onvoorwaardelijk ingezet om, in samen-
spraak met de school en de gemeentelijke overheid, dit project te 
realiseren. De oudervereniging is dan ook zeer tevreden dat het 
betrokken project op korte termijn en in constructief overleg met 

Respect voor het terrein
Omdat dit veld voor de school belangrijk is en dus ook vaak zal 
gebruikt worden, is er ook een infobord voorzien. Dat is voor-
namelijk bedoeld voor de bezoekers en de gebruikers. Dus ook 
voor de schoolkinderen. “Dit respect geldt zowel tegenover de 
medemens als tegenover de infrastructuur. Daarom dat we met 
een infobord kort en krachtig de gebruiksregels voor dit terrein 
samenvatten”, aldus schepen Adinda Van Gerven.
Zo staat er op het infobord onder andere te lezen:
• gebruik het terrein uitsluitend om te voetballen, maar niet met
 sportschoenen met lange noppen of spikes
• maak je schoenen zandvrij voor je het terrein betreedt
• eten en drinken is verboden op het terrein
• kauwgom eten en achterlaten is uit den boze
• hou het terrein en de omgeving netjes, afval in de afvalbak
• neem geen enkele vorm van glas mee op het terrein
• bij sneeuw of ijzel en bij dooi na een lange vorstperiode mag het
 terrein niet betreden worden.
• honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten

SCHOOL, OUDERCOMITÉ ÉN 
GEMEENTE LEGGEN SAMEN 

VOOR NIEUW KUNSTGRASVELD

SCHOTEN: 
- zaterdag 7, 21 en 28 november
- zaterdag 5, 12 en 19 december
BRASSCHAAT: 
- maandag 9 en 23 november
- maandag 7 en 21 december

VERS BEREIDE PAELLA 
EN CHILI CON CARNE

Bezoek ons op de markt:

Graag een levering thuis?
Kijk op onze website voor de juiste data

t : 0476 88 78 93
f : whatscooking/paella

www.whatscooking4u.be
pascale.whatscooking@gmail.com

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

Ambachtelijke pralines, 
“La Praline”. Isabellalei 87, 
Ekeren, tussen 15u-17u.

Dakherstel, nieuwe iso-
latie, dakgoten, karweien. 
0484/717 125

Ik zoek poetswerk omg.
Brassch. Ik werk snel en 
netjes. Tel. 0466/272 836

Ik zoek werk, poetsen en 
thuiszorg. 0485/663 939, 
Karen

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

Vrouw zoekt poetswerk, 
babysit, strijk, huishoudh. 
eigen auto,  NL-tal ig. 
0468/485 712

UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN? 
Ambachtsman herstelt 
vakkundig uw houten stoe-
len en antiek. 
0496 390 423
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Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 
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Filip Meyvis 
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vanaf heden enkel terecht na afspraak”
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

23 oktober was het “Dag van de Jeugdbeweging”. Voor 
de 20ste keer al. Maar de invulling van deze dag was deze 
keer helemaal anders. Veel jongeren gingen dan wel in 
uniform naar school, maar de samenkomst aan het Ar-
mand Reusensplein of in het park voor een pannenkoek 
of een hotdog zat er deze keer natuurlĳ k niet in. Jullie her-
inneren zich zeker nog hoe Brasschaats topvrĳ williger Pol 
Deschepper samen met de Brasschaatse jeugddienst voor 
het jonge volkje pannenkoeken stond te bakken. 
De verstrengde coronamaatregelen treffen ook de jeugd-
bewegingen, dat is duidelĳ k. Alle activiteiten voor 12-plus-
sers zĳ n voortaan verboden. Daarom trok jeugdschepen 
Adinda Van Gerven langs de verschillende jeugdbewegin-
gen om hen een hart onder de riem te steken. Ze ging er 
kleine cadeautjes afgeven, op een veilige manier en dus 
coronaproof.
“Allemaal bĳ  elkaar, dat is niet voor dit jaar. Maar niet ge-
vreesd, het blĳ ft een feest”. Dat is de boodschap die men 
aan de jeugdbewegingen wil geven. 
Door de nieuwe maatregelen mogen de jeugdbewegin-
gen voorlopig geen indooractiviteiten organiseren. 
Volgens Haaike van Chiro Centrum hoeft dat niet echt 
een groot probleem te zĳ n. “Onze kinderen spelen toch 
liever buiten dan binnen. De activiteiten indoor vinden ze 
soms maar saai. Wat ze wel lastig vonden is het dragen van 
ene mondmasker. Op school vinden ze dat normaal, het 
moet en dus doen ze het. Maar bĳ  de jeugdbeweging ligt 
dat toch iets anders. Hier komen ze voor hun plezier. We 
moesten hen er dan ook af en toe op wĳ zen dat het echt 
wel verplicht is. Maar wees gerust, we houden het hier al-
lemaal veilig. Ook al zĳ n de omstandigheden nu niet zo 
eenvoudig, toch blĳ ft de leiding bĳ zonder enthousiast om 
de -12-jarigen zinvolle activiteiten aan te bieden. 
Om haar dankbaarheid en appreciatie te tonen had jeugd-
schepen Van Gerven voor iedere Brasschaase jeugdver-
eniging een “dank”-embleem en een spelpakket. 
Hopelĳ k kan de jeugdbeweging deze moeilĳ ke periode 
vlug vergeten en volgend jaar hun normale werking weer 
opnemen.

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

Ik zoek werk erv. poets-
vr. via dienstencheques. 
0487/323 414

Te huur: vakantiestudio 
4p Nieuwpoort € 60/n, 
zeezicht, vlakbij winkel-
straat, vlak aan strand. 
slphoek dubbelbed, zetel-
bed, WIFI, 
Gsm 0486 361 995

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

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

Schilder., behangen, par-
ket, betegelen, gevel & 
dakgoten, gr. & kl. werk. 
0484/063 094

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

Ik zoek schilderwerk, 
binnen en buiten. Veel 
ervaring. 0487/740 335

Ik zoek poets- en huishou-
delijk werk. 0465/756  911



... warme kledij voor de komende 
wintermaanden en speelgoed voor de 
feestdagen (Sinterklaas, Kerstmis). 
Op die manier kunnen ze hulpbehoe-
vende gezinnen ook tijdens de komen-
de periode helpen. 
Heb je kledij en speelgoed dat nog in 
goede staat is en wil je dit doneren 
aan Kabas? Neem dan even contact 
met hen op.

Open Huis Kabas 
zoekt...

Kernversterking 
detailhandel 
en wonen

Tussen 20 augustus en 
19 oktober nodigden we 
jou uit om opmerkingen en 
bezwaren te geven op het 
ontwerp van het rup 
Kernversterking.

Wat zijn de volgende 
stappen?
• Evalueren van de ontvangen  
bezwaren en adviezen van de over-
heidsinstanties inwinnen. 
• Uitschrijven van bouw- en  
inrichtingsvoorschriften in het  
voorontwerp rup.
• bekijken of er een MER 
(milieueffectrapport) van het Vlaams 
Gewest nodig is.
• voorlopige vaststelling van het 
ontwerp rup.
• Er volgt nadien een nieuw         
openbaar onderzoek.

Meer weten? 
dienst Ruimte & Wonen
T 03 650 29 30
www.brasschaat.be

parkbodeactueel

Maatregelen van kracht sinds 28 oktober 

Mondmasker
verplicht in 
winkelgebieden

Vanaf maandag 26 okto-
ber is het in Brasschaat 
verplicht om een mond-
neusmasker te dragen in 
winkelstraten en -centra.

De verplichting geldt in volgende 
gebieden:
• Bredabaan tussen Hemelakkers 
en de Borrekenslei;
• Bredabaan tussen Wipstraat en 
Hanoteaulei;
•   Kapelsesteenweg (Brasschaatse 
én Ekerse kant) tussen De Caterslei en 
Gezondheidslei;
• winkelcentrum Donk Patio.

De zones worden afgebakend met 
infopanelen. Het mondneusmasker is 
in deze gebieden 24/24 verplicht en 7 
dagen per week, dus ook op zondag. 

Als er een overlapping is met een 
schoolzone, waar het dragen van een 
mondneusmasker alleen verplicht is 
tijdens de gangbare schooluren, geldt 
de meest strenge verplichting, in dit 
geval dus zonder uitzondering altijd.

Meer weten? 
Open Huis Kabas | T 03 650 34 34
kabas@ocmwbrasschaat.be 

In het rup (ruimtelijke uitvoerings-
plan) kernversterking staat waar en 
welk type handel mogelijk is in Bras-
schaat, waar woongebieden verder 
zullen verdicht worden en waar niet. 

Brasschaatse Film,     Nr. 45,    4-11-2020  11



Brasschaatse Film,     Nr. 45,    4-11-2020  12

Jullie schonken in totaal 40 laptops 
die nog geschikt waren om in te 
zetten. 14 oude laptops van het GIB 
werden in gereedheid gebracht en het 
gemeentebestuur kocht daarbovenop 
40 extra laptops aan.  

Met al dat materiaal hebben we 
95 gezinnen van ICT-materiaal voor-
zien en zo 117 kinderen geholpen. 
Het materiaal werd op het einde van 
het schooljaar terug ingeleverd.  

Aan alle solidaire Brasschatenaren, 
een welgemeende dankuwel!

Door het verplichte afstandsonderwijs tijdens de eerste coronagolf hinkten 
heel wat kinderen achterop, gewoon omdat ze thuis geen eigen laptop of 

tablet ter beschikking hadden. Daarom lanceerden we in maart een oproep 
om nog degelijke tweedehands laptops te doneren aan de gemeente.

Heb je thuis nog een degelijk wer-
kende laptop en/of tablet die je niet 
meer gebruikt? Doneer hem aan de 
gemeente. Wij zorgen ervoor dat jouw 
toestel iemand heel blij maakt. 

parkbodeactueel

Geef je toestel tijdens de openings-
uren van het gemeentehuis af aan 
het onthaal. Alvast hartelijk dank 
uit naam van de gemeente en alle 
kinderen en gezinnen die zo geholpen 
kunnen worden. 

Mede dankzij jullie donaties 
hebben we maar liefst 
117 kinderen kunnen helpen.

Het geschonken materiaal geven 
we nu een definitieve bestemming. 
We houden er 10 achter de hand 
om cliënten van de sociale dienst te 
helpen. De overige laptops verdelen 
we verhoudingsgewijs onder Triolo,  
Mater Deï Centrum (secundair) en 
KTA omdat deze scholen de grootste 
groep kwetsbare leerlingen tellen.

Jullie donaties maken 
het verschil 
We hebben samen al veel kinderen 
verder geholpen. Maar we weten 
niet welke kant het uitgaat met het 
Coronavirus. Wat we wel weten is dat 
deze crisis meer mensen in financiële 
problemen brengt. En dat zo ook meer 
kinderen minder kansen zullen krij-
gen. Daarom lanceren we alvast een 
nieuwe oproep. 
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Verkoop je
woning na een 

correcte schatting

Een correcte waardebepaling is onmisbaar voor een vlotte 

verkoop. Wij weten wat belangrijk is en waar je allemaal 

rekening mee moet houden. Een schatting is bovendien 

gratis en zonder enige verplichting. Contacteer jij ons?

Waarom je woning laten schatten?

Passie voor jouw toekomst

+32 3 225 50 00 info@goetstouwers.bewww.goetstouwers.be

steunt startende handelaars

Deuren • Ramen • Veranda’s
Zonwering • Rolluiken

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

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

gvg,wp,gmo,gvkr

SCHOTEN/
KONINGSHOF:

Prachtig perceel bouwgrond 
voor OB ca 2.625m², zuid-oost. 

TOPLIGGING!

€ 397.500,-

TOPPER TE KOOP

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

1975-2020

K
w

aliteit in vastgoed!

45 jaar GROUP B

Vrouw zoekt poetswerk, 
ook str i jken en huis-
houdwerk. 0465/181 840

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

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

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

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Zilverlindendreef 21, Kapellen       VP € 139.000

Hedendaags vernieuwde en rustig gelegen

ASSISTENTIEWONING
 midden in het centrum van Kapellen te 

Residentie Lindenhof !

www.neysimmo.com

03 283 00 10
info@neysimmo.com

Kantoor: Nieuwstraat 4 - 2910 Essen-Centrum

JOIN
US ON

GRATIS SCHATTING!

EPC171

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

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

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

Te huur: ondergrondse 
garage (Veld-) Hofstraat. € 
89,- All-Inn. 0495/804 838

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

Te huur: klein apparte-
ment 1e verd. Veldstr. 2A 
met groot buitenterras. 
0475/514 399

G o e d k o o p  s n o e i -
en en vellen van bo-
men, verwijderen van 
coni feren en laur ier. 
Tel. 0498 714 812

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782Tuinonderhoud, 60+er: 

grasmaaien, snoeien, bla-
deren opruimen, klussen 
in de tuin, onderhoud, 
spitten, zaaien, planten. 
Bestelwagen, aanhang-
wagen. 0471 726 667

Gezocht: Oude emaille 
reclameborden in gelijk 
welke staat. Kijk eens op 
zolder in je tuin of kippen-
hok. Ik geef een goede 
prijs. Tel. 0479 709 158

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

Poolse mannen doen 
renov.  werken:  be-
zet.,gypr.,  betegelen, 
park., schild., afbraakw., 
Nederlandstalig, gr. prijs-

Tel. 0496/084 168 of 
0496/637 978

Te koop: Sterke aanh. 
wagen 2m L op 1m20 
br. zijpan. 50cm h. Ban-
den-lichten in orde + re-
servew, goede staat € 245. 
0486/245 784

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken, boodschappen 
doen. 0486/159 452

Ik zoek gratis spul-
len voor rommelmarkt. 
0485/300 437

Schilderw. gypr. lamin., 
bezetten, schilderkl. Gratis 

Afbreken van afsluitin-
gen, beton afsluitingen en 
afvoeren. 0487/715 534
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Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 349.000 € 340.000

€ 419.000 € 279.000 € 299.000

€ 249.000

TE KOOP:
Brasschaat, Vinklaan 3 2V

TE KOOP:
Antwerpen, Esmoreitlaan 3 V2

TE KOOP:
Berendrecht, Steenovenstraat 35

TE KOOP:
Borgerh., Albrecht Rodenbachstr. 44

TE KOOP:
Brasschaat, Bredabaan 595

TE KOOP:
Brasschaat, Bredabaan 423 V2

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

villa-app 2eV 3 slpk  lift 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:167 kWh/m²

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

app 2eV 2 slpk gar 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:148 kWh/m²

ruim landhuis 4 slpk dubb gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Vv,Wg,EPC: 708 kWh/m²

opbrengsteig handelsglvl en 2 studioapp 
Vg,Gdv,Vkr,Gvv,Wg

EW 4 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg

MATRIX NV
Bredabaan 661
2930 BRASSCHAAT
03 650 10 20

www.matrixnv.be
40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

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

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW 
BE 0405.764.064 – Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - NL 10/2020

Denkt u aan bouwen, 
kopen of verbouwen?

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

U hebt 1 aanspreekpunt voor al uw vragen en 
advies.

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

Advies nodig over uw woonkrediet of 
hulp bij uw dossier?
We helpen u graag. Spring gewoon binnen, 
de koffi e staat klaar.

Meer info over de voorwaarden op www.dvv.be 

WOONKREDIET

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

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

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

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

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234
Eventueel met inboedel

Opritten, terrassen, na-
tuursteen & beton. Gratis 

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

Ramen & deuren incl. 
plaatsen pvc, alu., hout, 

Ik zoek werk, tuinw., schil-
deren, afwassen, poetsen. 
0466/336 364

Full -body massage, 
voetmass., ontspanning/
relaxmass. 0484/574 559 
(Asiat.)

Vrouw zoekt werk, poet-
sen, babysitten, strijken. 
0465/754 471

Vrouw zoekt poetswerk. 
0470/880 134

Gevonden sleutels. Tel. 
03/651 43 19

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Onderhoud -aanleg -  
snoeiwerken

Winterklaar maken tuinen
0477/306 423

Ronny.kanora@telenet.be
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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

Henk van de Water
info@superramen.be
+32 493 65 15 22

www.superramen.be
RAMEN - DEUREN - POORTEN - ZONWERINGEN

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

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
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

03 568 03 03 www.vastgoed03.be

MARKTPLEIN 2-12   •   2950 KAPELLEN

53 appartementen
met berging en autostaanplaats

Exclusieve verkoop via vastgoed 03
Oplevering najaar 2021

ESSENBLOEI

Wesley Reestman

Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75  |  0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

STILTEMOMENT SINT-JOZEFKERK (DRIEHOEK).
Op woensdag 11 november is er om 19.30 u. weer een stiltemoment in de Sint-Jozefkerk (Driehoek).
‘Uit naam van al de mijnen - Liefde bouwt op ruïnes’ We zijn allemaal maar mensen, beperkt en kwetsbaar. 
Op dit vlak zijn we gelijk aan elkaar. Het verschil wordt zichtbaar in de wijze waarop we hiermee omgaan. 
Ziekte en dood, oorlog en geweld… ze laten hun littekens na. 11 november, Wapenstilstand, het einde van 
WO I, maar niet het einde van de wereld. In dezelfde stijl voeren we ons gevecht ook tegen de pandemie, te-
gen het verdict kanker en alles wat ons leven beperkt of soms onmogelijk maakt. Met al dat zwart voor ogen, 
zijn we soms blind voor andere tekens: tekens van liefde, zorg, aandacht, medeleven, troost. Die tekens 
ontkiemen in elke vorm van onze kwetsbaarheid en beperking. Daar ontluikt de reële hoop, die perspectief 

en dromen. Waar we kwetsbaar zijn, wordt ook onze scheppingskracht bloot gelegd. En ook die van onze 
medemensen. Niet almachtig maar beperkt, niet alleen maar samen, dat sterkt de hoop. Iedereen welkom
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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

GFT

MAANDAG   2
D I N S D A G    3
WOENSDAG   4
DONDERDAG    5
VRIJDAG     6
ZATERDAG     7

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil november

MAANDAG    9
DINSDAG     10
WOENSDAG  11
DONDERDAG   12
VRIJDAG      13
ZATERDAG   14

Ophaling huisvuil november

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

Chemokar komt 
in je buurt

GEEN OPHALING
OP WOENSDAG

11 NOVEMBER OPHA-
LINGEN (GEEN GFT) 

VERSCHUIVEN NAAR 
13/11 (RECYCLAGE-

PARK 11/11 GESLOTEN)

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):
7-8/11 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

7-8/11 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  

Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS  • RAAMDECORATIE

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

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

RUIME TOONZAAL 300M²

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

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
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In een van de mooiste wijken van Oud-Berchem maakt 

Hill Yard jouw woondroom waar. De unieke mix van 

woningen en appartementen en het groene binnengebied 

brengen het authentieke dorpsgevoel naar de stad.  

Dankzij de ligging binnen de Singel geniet je hier van 

een optimale bereikbaarheid. Het bruisende centrum 

van Antwerpen ligt vlakbij. Op je terras, in je privétuin of 

een van de vele parken die dit bijzondere woonproject 

omarmen: onthaasten wordt je tweede natuur.  

Geloof ons, hier wil je nooit meer weg.

Bruisend wonen,  

te midden van het groen.

(Excl. aankoopkosten)

HILL YARD

Benieuwd? 03 808 43 84 | antonissen.com

ANTWERPEN - BERCHEM

1 slpk vanaf  €228.000
2 slpk vanaf  €299.000
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Vraag ook onze andere afmetingen,
meer dan 25 verschillende modellen!

Direct je GRATIS gedetailleerde offerte per e-mail via 
www.noppe.be

*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. 

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

CITY+
7m50 (Hoektrap) x 3m20 x 1m50

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

€ 42.535
va.€ 39.495PROMOTIE

CARRÉ
Rechthoekig bad

STYLE
Romeinse trap

ZWEMKANAAL
Rechthoekig bad

LA PLAGE 9
Zwembad met plage

XL
Rechthoekig bad

8m50 x 4m x 1m50 9m55 x 4m x 1m50 12m x 3m60 x 1m50 9m x 4m x 1m50 12m x 4m60 x 1m50

Hoektrap Romeinse trap Recht inlopend Recht inlopend Recht inlopend
Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen

2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers

€ 46.594

va.€ 42.995
€ 47.394

va.€ 43.795
€ 52.145

va.€ 48.595
€49.294

va.€ 45.395
€58.432

va.€ 53.495

NIEUW!

NIEUW!

LPW FULL VINYLESTER POOLS

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

Levenslange garantie |  Hoogste kwaliteit | 100% osmosebestendig
U W  Z W E M B A D  I N  F U L L  V I N Y L E S T E R

UNIEK IN BELGI           

STTAAAYYY HHHOOOOMMMMEE AAAACCTTTIEEE:: GGGGRRRRAAATTIS WWWAAARMMMTTEPOMP

Meer dan

sinds 20073500 referenties

BOUWKUNDIGE BADEN - MONOBLOKBADEN - MASSAGEBADEN
INSTALLATIE • RENOVATIE • ONDERHOUD
WINKEL MET UITGEBREIDE KEUZE

www.lpwcorporate.com

Gold Partner &  
Officiële verdeler van :

Actievoorwaarden: geldig bij plaatsing voor 14/12/2022 

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


