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 TO P-
schilderwerk ?

Bel me tijdig ! 

Christoph

Interieur & exterieur speciale technieken kaleien kalk behang decoratie renovatie

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

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

Steeds tot uw dienst:
info@spooren.be

tel. 03 645 05 02

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

 Bredabaan 1003 | 2930 Brasschaat

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 225 50 00 

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |

OPEN en VEILIG !

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
-    Dinsdag: Bist-Wilrijk

Woensdag: Gitschotellei  -  Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem       -       Zaterdag: Schoten

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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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

Bredabaan 23 - 2990 Wuustwezel - tel: 03/235 19 68
e-mail: info@cover-it.be - website: www.cover-it.be

Bent u iemand die gedisciplineerd is, geen hoogtevrees heeft en 
de handen uit de mouwen wil steken?

Dan kan u bij ons beginnen!

Wij bieden goede voorwaarden, 
doorgroeimogelijkheden en extra legale condities.

Het hebben van een VCA diploma is zeker een pluspunt.

zoekt

ARBEIDER/SEALER
voor het plaatsen van krimpfolie rond steigers, 

voor het inpakken van schepen, bruggen, 
gebouwen, industriële installaties…

Omorika - Nordmannspar
Bredabaan 871 - Brasschaat - 0475 518 268 • 0472 948 824
Reserveren op eigen veld - Thuisbezorgen mogelijk (afgezaagd of met kluit)

Peter Geijsbregts

KERSTBOMEN
TUINAANLEG EN TUINONDERHOUD

V.A. 30/11 DOORLOPEND OPEN
OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG!

Open op afspraak!
Shop nu je nieuwe bril 

en/of cadeaubons voor de 
feestdagen!

Mr. Boo Brasschaat
Bredabaan 220, 2930 Brasschaat

03 344 66 58 - brasschaat@mr-boo.be
Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u

Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer.

Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

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

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

Deze is nog van net voor de krokusvakantie, maar we willen het 
u niet onthouden. De oudste kleuters deden mee met de ‘Week 
van het bos’. De lieveheersbeestjesklas ging zelfs picknicken in 
ons schoolbos! Ze genoten van een super gezellige lunch in de 
natuur met dekentjes en zelfgemaakte chocomelk.

PICKNICK IN HET BOS VAN 
MATER DEI DRIEHOEK

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Te huur app. Augustijns-
lei. 2 slpk, kl. terras, gara-
ge, living, keuken, badk. 
+ lift €790 + €25 onk. Tel. 
0468/106 330

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

Ondergrondse garage-
plaats te huur, Breda-
baan 305 €100/maand. 
Tel. 0476/759 666

Te huur garagebox Mar-
touginlei 18b, buurt Klina. 
€95/mnd inclus. buiten-
verl. Vrij 1 jan. 
0478/395 005

Weduwe zoekt vriend, 

van het leven genieten. 
03/633 09 84

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

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

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

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

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

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

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

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

LUXE ONTBIJTMANDEN, OOK VEGAN
Gevuld met artisanale en kwalitatieve producten  
van lokale handelaars.
Aan huis geleverd in Brasschaat, Kapellen en Ekeren. 
Bestel nu je sinterklaas ontbijt voor zondag 6/12!

@julias.ontbijt www.juliasontbijt.be

lokale & artisanale
ontbijtmanden

BESTEL

ONLINE

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat

Enkel op afspraak

THUISPRAKTIJK
pedicurefriedalaurijssen.be

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

Te koop droog brandhout, 
thuis gebracht. 
0495/914 096

Te koop: Alu. trapladder 
7 treden, alu. ladder 2x15 
treden. Kärcher Hogedruk 
K494, Fiets Coga man, 
luchtrugblazer Stihl. Tel. 
03/664 99 38

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

®

FEEST MET 

SODASTREAM

ZONDER TWIJFEL DE BESTE KEUZE

#KoopLokaal 
#KoopBelgisch

 
 

www.selexion.be

*Actie geldig vanaf 6 december tot 31 december 2020 of zolang de voorraad strekt.
Geldig bij aankoop vanaf 300 euro. Voor alle expert en exellent – selexion winkels zijn er 20.000 toestellen 
SMSPIRITBLACK beschikbaar. Niet geldig bij aankoop van telecom, tablet, GPS, Apple, herstellingen en 
cadeaucheques. Zie voorwaarden in de winkel. Max. 1 toestel per consument.

GRATIS
SodaStream

na aankoop* vanaf € 300!

POULE & POULETTE
IS BACK IN TOWN!

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM
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Brasschaat blijft 
bruisen dankzij jou!

Wil je shoppen voor de Sint of kijk je stilletjes 
al uit naar de kerst? Denk dan aan onze 

Brasschaatse middenstand en koop lokaal. 

Heel wat winkels werken met een online 
aanbod en bieden afhaal op afspraak of een 
bezorgservice aan. Shop vanuit je kot en doe 

dit vooral in Brasschaat. 
Benieuwd naar het aanbod? 

Check snel 
www.ikkoopinbrasschaat.be

#samentegencorona

 
ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN Bijna ALLE 

 

BREDABAAN 469 Wuustwezel   03  66 999 60                                  
                                     Dinsdag tot Vrijdag  14.00  - 18.00 u  
                                    Zaterdag 10.30-16.00u   of op afspraak 

 
 

 

Lucia Delcroix is voor 1 jaar lang de nieuwe kinderburgemees-
ter van Brasschaat. Donderdag 12 november legde de nieuwe 
kindergemeenteraad naar goede gewoonte haar eed af in han-
den van waarnemend burgemeester Philip Cools, schepen voor 
Jeugd Adinda Van Gerven en schepen voor Onderwijs Inez 
Ven. Gezien de situatie vond deze kindergemeenteraad digitaal 
plaats. 
“Het engagement van deze kinderen spreekt boekdelen, steeds 
tof om met hen samen te werken”, zegt waarnemend burge-
meester Philip Cools. Dat corona onze jongeren treft weet ieder-
een Voor de Brasschaatse jeugddienst en het gemeentebestuur 
was het dan ook heel belangrijk dat de installatie van de nieuwe 
kindergemeenteraad niet werd uitgesteld. 
“Inspraak en samenwerking met onze kinderen en jeugd  is in deze 
tijd belangrijker dan ooit”, aldus schepen Adinda Van Gerven.
Tijdens een digitale zitting werd de kindergemeenteraad 2020 
– 2021 geïnstalleerd. Ook de kinderburgemeester voor dit werk-
jaar werd gekozen. Met Lucia Delcroix krijgt onze gemeente 
voor het 3e jaar op rij een vrouwelijke kinderburgemeester van 
school Mater Dei Ploegsebaan. Nieuw dit jaar is dat er ook 2 
adjunct-burgemeesters worden aangeduid. Het zijn Felix Van 
De Weyer (Gibo Driehoek) en Lise Van der Auwera (Gilo Kaart).
“Het is belangrijk dat wij luisteren naar kinderen van alle Bras-
schaatse scholen.  Het is voor ons ook leuk en leerzaam”, stelt 
schepen voor Onderwijs Inez Ven.

LUCIA DELCROIX IS KINDER-
BURGEMEESTER 2020 – 2021

Te huur: Ondergr. autost-
pl, hoek Bloemenlei-Bre-
dab. 505 T. 0472 393 183

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

Te Huur te Oostduinker-
ke nieuw Assistentie App. 
INFO 0475 376 092

Gezocht Gratis oude 
computers , gsm , tablet 
0491142785 Mvg

Ben je vlot in de om-
gang? Wil je assistentie 
bieden bij het bereiden 
van maaltijden,licht huish. 
taken en licht lich. verzor-
ging? 3,5u/week tijdens 
de vroege avond met ar-
beiderscontract. Mail dan 
naar krisjo@telenet.be.

Snoeien en vellen van 
bomen. klimwerk of met 
hoogtewerker. afvoer 
vd takken ook gevaarlijk 
werk. 0491 758 399 ook 
dringende zaken en ver-
wijderen van hagen. 

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

Opruimen en/of leeg-
maken van huizen van 
kelder tot zolder. Apparte-
menten etc. Ook ophalen 
van rommel of stort voor 
het containerpark. Opko-
pen inboedels uurwerken 
of bij stopzetting winkel. 
Tom en Kenny 0491 758 
399
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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!

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

KERSTBOMEN

PERKPLANTEN
VASTE PLANTEN

KRUIDEN 

Stofzandstraat 41 | 2920 Kalmthout 
0472 96 06 81 | info@mercaflora.be

www.mercaflora.be

 Plantenkwekerij

MERCAFLORA

Wij leveren ook aan huis !

NORDMANN
1m25 tot 3m50

OMORIKA
(zilverspar)in pot - 1m25 tot 3m

KERSTKRANSEN30 cm tot 1m

Alle dagen openvan 9u tot 17u

Te koop: Peugeot 206 
Cabrio Bj.2006 € 1.900 
onderh.bkje TC OK, 
klaar om in te schrijven. 
Zeer goede auto. slechts 
159000 km. Mail me voor 
fotos info@gtj.be

FEESTDAGEN 
IN AANTOCHT

Omnivid videoproducties
0497 489 457

Te koop: zaagmachine 
voor planken en kepers, 
blad 40cm, halve prijs. 
0470/059 266

Verkoop of verhuurklaar 

Klus & Zo 0499/103 000

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

Te koop: zonnig glkvl app 
1 slpk + slphoek- 50m van 
strand te Oostende Mari-
akerke tel 0473 970 049

Vrouw zoekt poetswerk, 
babysit, strijk, huishoudh. 
eigen auto,  NL-tal ig. 

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

Aankoop antiek, brocan-
te, munten en verzamelin-

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

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

VRIJDAG

VISDAG
KIPDAG
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Twee weken geleden hadden we het hier over Vick 
Beasley, de Brasschaatse Elvis Presley. Kennen jullie 
Serge Ramaekers nog? Misschien gaat er een belletje 
rinkelen als we “The Sound of C” van The Confetti’s laten 
vallen. Ramaekers was het brein achter deze wereldhit 
die uitkwam in 1988. Het nummer zal voor altĳ d verbon-
den blĳ ven aan dancing Confetti’s aan de Bredabaan. 
In die dancing werkte de boomlange Peter Renkens als 
ober. Hĳ  werd de knotsgekke frontman van de groep die 
zich “The Confetti’s” zou noemen. Vier klanten, Marleen, 
Tania, Hilde en Daniëlla fungeerden als danseressen. 
Het was dancingeigenaar Peter Vanderhallen die aan 
dj Serge Ramekers vroeg om zelf eens een nummer te 
componeren. Serge bokste dan in enkele uren tĳ d het 
nummer “The Sound of C” in elkaar. De C verwĳ st naar 
Chrisje, de vriendin van Peter Renkens. Peter zal altĳ d 
bekend blĳ ven als die gekke performer die met robot-
achtige gebaren een groot publiek kon boeien.
Het nummer verkocht zeer goed, maar het duurde even 
vooraleer het ook scoorde in de Top 30. Uiteindelĳ k 
stond het er toch 40 weken in. Velen zullen zich de clip 
nog herinneren met de excentrieke Renkens die een 
kruispunt op stelten zet. 
Met Renkens ging het later minder goed. Hĳ  kwam zelfs 
in de psychiatrie terecht. Serge Ramaekers bleef de suc-
cessen aan elkaar rĳ gen. In 1992 werd de groep The 
Confetti’s dan wel ontbonden, maar in 2009 werd het 
concept nieuw leven in geblazen. Geert Tanghe werd de 
nieuwe frontman. 
Dancing The Confetti’s was eerst De Blauwe Donau waar 
een iets ouder publiek kwam dansen op de tonen van 
een De Cap-orgel. Deze orgels zie je steeds minder. Er 
staat er nog een in café Beveren in Antwerpen.
Na The Confetti’s was er even Qu om dan ten slotte te 
veranderen in de bowling-zaak Blue Ball. Het gebouw 
heeft alvast een hele geschiedenis achter de rug. Tal 
van Brasschatenaren hebben er heel wat uren gesleten, 
eerst om er te dansen en later om te gaan bowlen.

Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

MONDKAPJES
TE KOOP

KOOP

LOKAA
L!

WWW.AZULEACLEANING.BE - PAALSTRAAT 99 - 2900 SCHOTEN - 03 289 60 04

NIEUWE LEVERING = 
NIEUWE PRIJZEN!!

10 stuks = €7,-  50 stuks = €30,-
Meer nodig?

3-laags mondmasker, hypoallergeen, bevat geen glasvezel,
latexvrij, comfortabel, aanpasbaar aan de neus,

beschermt 95% tegen bacteriën en virussen.

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

Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

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
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Grote en 

kleine rassen!

POULE & POULETTE
IS BACK IN TOWN!

Bestel jouw PP@HOME (hele kip of videe) 

voor dinsdag middernacht en haal vrijdag 

af tussen 08:00 en 18:00! 

(afhalen bij Manus Brasschaat of Kapellen)

@home

VRIJDAG

VISDAG
KIPDAG

BESTEL EN BETAAL EENVOUDIG VIA

WWW.POULEPOULETTE.COM

€ 21

€ 23

CHICKEN
BOX (2 a 3p)

VIDEE
BOX (2 a 3p)

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 

w w w . H E R F I L . b e

Filip Meyvis 

 
• maatwerk 

  

• stores
• 
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“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

NIEUWE 
WEBSITE

KERSTMIS OOK VOOR 
KANSARMEN 2020

In Brasschaat leven helaas ook mensen die de eindjes niet 
aan elkaar kunnen knopen .
De actie “KERSTMIS OOK VOOR KANSARMEN 2020” wil 
deze mensen in Brasschaat, alzo ook in de wijk Kaart, bereiken 
en zeker tijdens dit jaar waar we allen vreselijk geconfronteerd 
werden met de Corona – epidemie… Zoals jullie zeker vanuit 
de media hebben vernomen is de kansarmoede door deze 
epidemie dit jaar sterk toegenomen. Deze actie bestaat reeds 
22 jaar en is gestart door de vereniging Hoge Akkersbloei 
V.Z.W. (H.A.B.).
De vereniging H.A.B werkt hiervoor samen met Kabas (VZW 
Netwerk Kansarmoede Brasschaat), de Sociale kruidenier 
en een aantal middenstanders van de wijk Kaart. Jaarlijks 
rond kerstmis leveren zij etenswaren aan Kabas. Kabas kan 
hiermee een 120-tal gezinnen voorzien van een kerstpakket. 
Elke schenking, hoe klein ook, is een grote steun voor deze 
actie! En het verzamelde bedrag wordt integraal doorgestort 
aan de sociale kruidenier, die deze kerstpakketten samenstelt. 
Wil je deze actie mee steunen? Dat kan door een gift te doen 
op het speciaal rekeningnummer: 
H.A.B. vzw Brasschaat
BIC CODE : KREDBEBB
IBAN : BE90 7430 4301 1632
Met de vermelding “ Kerst voor kansarmen 2020”.
H.A.B  en Kabas danken U bij voorbaat. meer info
Hoge Akkersbloei V.Z.W. |   (0498743101)   /  (Jelle Dehertogh)

Te koop: 1 set zomer- en 
1 set winterbanden, in 
goede staat. 225/65 R17 
waarvan 1 set met origine-
le Lexus velgen. Wegens 
overcompleet. Totaal € 
550. 03/653 13 30

Te huur: magazijn 50m² te 
Wuustwezel. Tel. 03/669 
75 74 

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

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

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

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Te koop: elektrische he-

Line nieuwe batterij. 2 
jaar waarborg €1200. 
0495/518 416
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DANKBETUIGING

Niettegenstaande wij in zeer beperkte kring
afscheid dienden te nemen van onze innig

geliefde moeder, bomma en moeke

Antonetta “Netje” Frèrejean
weduwe van Joseph Van Sanden

voelden wij ons “vanop afstand” toch bijzonder gesteund
door familie, vrienden, buren en kennissen die ons

via allerlei kanalen hun blijken van oprecht medeleven
en diepe verbondenheid betuigden, en die via
live‐streaming mee de uitvaartdienst volgden.

Dit heeft ons bijzonder veel deugd gedaan en daarom
willen wij al die mensen langs deze weg nog eens

van harte bedanken.
We herhalen ook nogmaals onze bijzondere erkentelijkheid

jegens directie en personeel van WZC Buitenhof,
niet alleen voor de liefdevolle zorgen waarmee ze

moeder hebben omringd, maar ook voor de manier
waarop ze ons als familie hebben opgevangen.

Vanwege haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

demeyeruitvaart.be

 
 †

   Na een rijkgevuld leven
   in dienstbaarheid
   is in alle eenvoud
   van ons heengegaan

Dokter

Luc Van Coppenolle
Gynaecoloog

Echtgenoot van mevrouw Liane Beeckman
Geboren te Hasselt op 29 oktober 1929

en thuis te Brasschaat overleden op
21 november 2020.

Dit melden u, bedroefd maar dankbaar,
zijn echtgenote:
        Liane Beeckman,

zijn kinderen:
        Marieke Van Coppenolle,
        Anne Van Coppenolle,
        Bart Van Coppenolle,
        Kristine Van Coppenolle,
        Catherine Van Coppenolle,

               samen met hun partners, kinderen en
               kleinkinderen.

De uitvaartplechtigheid, gevolgd door
de teraardebestelling op de begraafplaats van

Kerkem ‐ Maarkedal,
vindt gezien de huidige omstandigheden in

beperkte familiekring plaats.

Correspondentieadres : Fam. Luc Van Coppenolle
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

Intern dossiernr.: 2020-SV-MV1-007
Omgevingsloketnr.: OMV_2020036388

AANVRAAG
de heer Dirk Matt hysen 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 pluimveestal 5, de plaatsing van een stofb ak bij 
bestaande pluimveestal 4, de plaatsing van 3 voedersilo’s en de aanleg van steenslagverharding. De 
afwijking wordt gevraagd van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater. De aan-
vraag omvat eveneens het veranderen van een pluimveebedrijf. De aanvraag heeft  als adres Blekenberg 
55, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie F nrs. 29D, 30B, 31F en 31E.

BESLISSING
De deputatie heeft  op 5 november 2020 de voorwaardelijke vergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend 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
veiligheidsrapport) raadplegen op het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

BEROEP
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of 
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming 
over de afgift e van de omgevingsvergunning. U zendt hiertoe een beroepschrift  per aangetekende brief 
(of tegen ontvangstbewijs) naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevings-
planning en –projecten (GOP), op het volgende adres: Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal het Departement Omgeving 
bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Het beroep moet worden ingesteld 
binnen een termijn van 30 dagen die ingaat op 18 november 2020.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het 
omgevingsloket) een afschrift  van uw beroepschrift  aan de vergunningsaanvrager en het college van 
burgemeester en schepenen van Wuustwezel. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de 
beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift  het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2020036388;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing 
 of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgift e van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met 
als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020036388” en voeg het betalingsbewijs toe aan 
uw beroepschrift .
De wett elijke bepalingen over de beroepsprocedure zijn terug te vinden in het decreet van 25 april 2014 
betreff ende de omgevingsvergunning, artikel 52 e.v., en in het bijhorende uitvoeringsbesluit omgevings-
vergunning, artikel 86 e.v. van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.
Namens het college van burgemeester en schepenen

BEKENDMAKING BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING

Namens het college van burgemeester en schepenen
Adjunct algemeen directeur             Burgemeester

Dit jaar werd de alom gekende Sportlaureatenviering meerdere 
malen uitgesteld. Aangezien het jaareinde in zicht komt heeft de 
Sportraad besloten om tot een coronaveilige ‘andere’ huldiging 
over te gaan. Schepen van sport Adinda Van Gerven en Mieke 
Verschaeren, voorzitter van de Sportraad, brengen de gelau-
werden een persoonlijk bezoek en zullen de mooie trofee met 
bloemen en cadeaubon overhandigen. Zo kwam Helena Heijens 
als eerste aan bod. Helena kreeg de onderscheiding van ‘Belof-
tevolle Jongere 2019’. Helena is als peuter (2,5 jaar) gestart bij 
Acro2Gym. Tien jaar later is zij een gewaardeerde topsporter en 
haalt zij meerdere onderscheidingen binnen. De Brasschaatse 
inwoners hebben haar terecht verkozen tot Beloftevolle Jongere 
van het jaar 2019.
Nog veel succes Helena!

HELENA HEIJENS IS BELOFTE-
VOLLE JONGERE 2019

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
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Wegens de coronacrisis kan de G-wielerwed-
strijd Rotonde Classic dit jaar niet doorgaan. 
De organisatie is niet bij de pakken blijven 
zitten en organiseert een kunstveiling ten 
voordele van het goede doel. “We willen aan-
gepast sportmateriaal kunnen aankopen voor 
de mensen van Rotonde. Daarom hebben we 
met hen een leuke samenwerking opgezet.”, 
zegt organisator Pascal Devers.   
De bewoners van Rotonde hebben niet stilge-
zeten tijdens de coronacrisis. Het kunstatelier 
van Rotonde heeft 17 kunstwerken gemaakt 

al zijn vormen en kleuren weergeeft. Al de 
kunstwerken zijn opgesteld in de etalage van 
een winkelpand in Brasschaat. Ze staan te blinken in de Van
Hemelrijcklei nr.7 (kruispunt Bredabaan – Van Hemelrijklei). 
“De kunstwerken gaan we online verkopen via 2dehands.be. 
Iedereen kan een bod uitbrengen op het kunstwerk van zijn 
of haar voorkeur. De veiling start op zaterdag 5 december 
om 9uur en eindigt een week later op zaterdag 12 december 
om 17uur. Je kan nu al komen kijken naar kunstwerken in 
de etalage of op de website van Rotonde, www.rotonde.eu “, 
zegt mede-organisator Gunther Van Velthoven. 
De opbrengst van de veiling zal integraal gebruikt worden 
om aangepast sportmateriaal aan te kopen, namelijk een 

ROTONDE CLASSIC
ORGANISEERT EEN

BIJZONDERE
KUNSTVEILING

nieuwe loopband en een nieuwe elektrische tandem. De 

tiviteiten op De Vluchtheuvel, Stabroek. Dankzij de nieuwe 

schaat weer naar hartenlust stappen en lopen. Deze aan-
kopen zullen mede gerealiseerd worden met behulp van 
het crowdfundingsproject ‘supporters voor g-sporters’ van 
G-sport Vlaanderen.
“Via deze weg wil ik ook onze trouwe sponsors bedanken. 
Zij bleven allen trouw op post, ook na de verplichte annule-
ring van onze G-wielerwedstrijd.”, zegt Pascal Devers.

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

O p h a l e n  v .  o u d e 
e l e k t r i s c h e  t o e s t e l -
len + oude metalen. 
0495/789 031

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

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
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In een coproductie namen ze samen de clip ‘Winterwonder-
land’ op. Met dat kerstnummer  willen ze positiviteit tot in jullie 
huiskamer brengen. Ze hopen iedereen een warm gevoel te 
bezorgen en een glimlach op jullie gezicht te toveren. De mu-
sicalgroep van Pivolté zong de backings in en een aantal de-
modansers van de jongste demojazzgroep swingen alvast in 
de bijhorende clip mee de kerstperiode in! Kortom een num-
mer waarbij iedereen zijn zorgen even kan vergeten en mag 
genieten van wat kerstsfeer in deze moeilijke tijden. Hierbij
alvast de link: https://www.youtube.com/watch?v=s6u4mPxObFY

Warme groeten, Johan Kalifa en Dansstudio Pivolté

PIVOLTÉ EN JOHAN KALIFA 
STRALEN DIT JAAR HUN KERST-
LICHTJES RECHTSTREEKS NAAR 

ELKE BRASSCHATENAAR TOE!

Op ontdekking 
in Brasschaat en de Kempen?
De vrijwilligers van het infopunt toerisme 
helpen je graag online verder.

GRATIS 
magazine toerisme

BESTELLEN:  

www.brasschaat.be/toerisme

Je kan ook bij ons terecht 

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

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

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

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

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

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

Twijfel zeker niet om ons 
te contacteren. Indien u 
uw wagen wenst te ver-
kopen zoals auto’s,Lichte 
vrachtwagens,mini bus-
jes,4×4....ook met schade 
en zonder keuring. *Snelle 
en correcte afhandeling. 
Tel 0476/34.58.00

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

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

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.- Vrij. van 9 tot 12 u. - zat. en zon. gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

DE LEZER VZW EN DE BIB
BRASSCHAAT ORGANISEREN: WIE 

SCHREEF WAT? EEN LITERAIRE QUIZ. 
Je leest ontzettend veel. Je leest veel en hebt een goed geheu-
gen. Je leest zelden of je leest niet maar houdt van wedstrijdjes. 
Dan is dit iets voor jou! Vanaf nu en de volgende vier maanden 
organiseren De Lezer vzw en de Bib vijf gratis literaire quizjes. 
We citeren uit vijf verschillende bekende en iets minder bekende 
boeken. Er is maar één vraag: ‘Uit welk boek komt het citaat en 
wie schreef het?’. De winnaar van elke quiz wordt als eregast 
ontvangen op een van de volgende literaire cafés. Zij of hij ont-
vangt een gratis kaartje, een drankje en het boek van het literair 
café. Deelnemen aan alle reeksen en alle antwoorden invullen 
is niet noodzakelijk om te winnen. Alleen wie deelneemt aan alle 
reeksen komt in aanmerking voor de hoofdprijs. Wie over de vijf 
reeksen het best scoort, wordt uitgenodigd voor een literair café 
in de lente van 2021 en wint een boekenpakket. Kijk op de site 
van de Bib voor het reglement en je digitale deelname of haal 
je formulier aan de balie van de bib. Omdat het literair café van 
november niet kon doorgaan wordt de deelname voor deel 1 (1/5) 
verlengd tot 13 december, 23u59. Veel succes !

Te koop: Remorken dicht 
25 stuks okk. vanaf €1250. 
0473/193 453

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

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

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

Te huur: ondergrondse 
autostaanplaats, centrum 
Brasschaat, Broomansak-
ker, vlakbij Delhaize 
0499 334 055

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

TUINAANLEG EN 
TUINONDERHOUD
Snoeien en vellen van bomen

Proper maken van opritten
Stronken uitfrezen

Vrijmaken van bouwpercelen 
Aanleg gazons: inzaaien,

grasmatten, kunstgras
 Aanleg van totaalprojecten 

Werkt ook met
onderhoudscontracten

GSM 0477 261 353

TUINENKRISHERREMANS.be
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Abitare blijft voor u beschikbaar
Wilt u uw huis gezellig maken, zoekt u een uniek (kerst) cadeau 
of bent u toe aan een nieuwe inrichting?  Aarzel niet om ons te 
contacteren zodat we u kunnen verder helpen en adviseren. 

U kan blijvend bij ons terecht:
• Individueel na afspraak in onze winkels
• Via facetime of videocall
• Telefonisch en per mail 
• Voor afhalingen/leveringen
• Via onze gloednieuwe webshop:  

WWW.SHOP.ABITARE.BE 

Onze creativiteit wordt niet aan banden gelegd tijdens deze 
lockdown. Wij blijven aan het werk voor u, ontwerpen graag 
uw nieuwe inrichting of denken met u mee over een geschikt 
cadeau.

Contacteer ons om verder af te spreken.
info@abitare.be
Filialen Geel: 014/588.222. 
Filiaal Brasschaat: 03/651.52.22

Let’s stay strong together! 
Het Abitare team

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

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

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

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 
- Kippensoep. (€4/0,5l of €8/1l)
- Witloofsoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Salade met gebraden kalfsvlees, boontjes, broccoli, 
 courgette, aubergine en dragonsaus. (€14)
- Salade met buffelmozzarella, rode biet, rode kool, witloof, 
 balsamico en hazelnoot. (€13) (VEGI)
Warme Gerechten:
- Vogelnestjes met puree en tomatensaus. (€12,50)
- Zeebaars met butternutpuree, spinazie, prei, selder 
 en witte wijnsaus. (€15,50)
- Nasi met veel groentjes, pindanootjes en dim sum. (€13) 
 (VEGAN)
- Stoofvlees met Sint Bernardus ABT12, ovenaardappeltjes 
en witloof. (€13)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 1 december t.e.m. Zaterdag 5 december

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.

Bekijk zeker ook ons eindejaarsmenu op 
www.patisseriecharlotte.be

Te koop brandhout: eik, 
beuk, acacia, gezaagd 
op 40cm, gekliefd, droog. 
€65/m³. 0484/600 866

Vrouw zoekt werk: strij-
ken, poetsen, babysit, 
koken. 0465/481 587

Te Huur: app. 1e V. 1slpk, 
living + ing. kkn 20m² 
zonneter., voll. in orde. 
Onmidd. vrij - prijs €650 
+ € 5. Kapelsestnwg 613 
Mar. 03/605 90 01

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

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

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

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

Caravan te koop ge-
vraagd: l ie fst  in gde 
s t .  M a g  o u d  z i j n . 
0495 529 527

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 
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Openbaar 
onderzoek 

Ook kansarmen verdienen 
fi jne feestdagen

Je verwacht het niet meteen, maar ook in 
Brasschaat wonen mensen die de eindjes 
soms moeilijk aan elkaar kunnen knopen. 
De Covid-19 pandemie heeft  het hen niet 

gemakkelijker gemaakt.

middenstanders van wijk Kaart.
Samen zamelen ze lekkere etens-
waren in, maken hiervan kerst-
pakketten en leveren ze af bij een 
120-tal kansarme gezinnen.

Ook jij kan helpen
Elke schenking, hoe klein ook, is 
een grote steun voor deze actie.
Het verzamelde geld wordt inte-
graal geïnvesteerd in het samen-
stellen van de kerstpakketten. 

Doe ook een gift  op rekeningsnum-
mer BE90 7430 4301 1632
(op naam van HAB vzw) met 
vermelding “Kerst voor kansarmen 
2020”. Ook via hogeakkersbloei.be
kan je je bijdrage storten.

Alvast heel hartelijk dank!

parkbodeactueel

Meer weten? 
Ruimte & Wonen
T 03 650 29 30
milieudienst@brasschaat.be 

Kansarmoede is door de pandemie 
dit jaar sterk toegenomen, ook in 
Brasschaat. Met de actie Kerstmis 
ook voor kansarmen 2020 wil de 
vereniging Hoge Akkersbloei vzw 
(HAB) deze mensen helpen om het 
jaar toch in schoonheid te kunnen 
afsluiten.  

En daar heeft  HAB al veel ervaring 
mee, want deze actie wordt dit jaar 
al voor de 22e keer georganiseerd!
HAB werkt ook dit jaar opnieuw 
samen met Open Huis Kabas, de 
Sociale Kruidenier en een aantal 

Elke schenking, hoe klein 
ook, is een grote steun 
voor deze actie.

De Vlaamse Overheid 
heeft  een aanvraag van 
Pipda ontvangen voor 
de hernieuwing van de 
vergunning grondwater-
winning en waterproduc-
tiecentrum in Brasschaat. 
Hiervoor organiseren we 
een openbaar onderzoek 
van 30 november tot 
29 december 2020. 

De aanvraag heeft  betrekking op het 
terrein aan de Miksebaan 291-295 en 
Miksebeekstraat 193. Toepasselijke 
indelingsrubrieken: 3.6.3.3°, 6.4.1°, 
12.1.1.2°b), 12.2.1°, 12.3.1°, 16.3.2°a), 
17.3.2.1.1.1°b), 17.3.4.2°b), 17.4., 24.2., 
31.1.2°b), 53.7. en 53.11.2° 

Op 3 december om 19.30 uur geven 
we een online toelichting. Wie hieraan 
wil deelnemen, meldt zich aan via 
ruimtelijkeordening@brasschaat.be. 
Directe omwonenden hebben hiervoor 
afgelopen week al een uitnodiging 
ontvangen. 

Een opname van deze toelichting 
wordt kort nadien via brasschaat/be
(rubriek actueel/openbare-onderzoe-
ken) ter beschikking gesteld. 

Bezwaarschrift en dien je in voor 
29 december 2020 via 
omgevingsloket.be of bij de gemeente. 

Igean haalt asbest 
bij je thuis op 

Asbest werd vaak in de 
bouwsector gebruikt. Het 
is opgebouwd uit kleine 
vezels die je met het blote 
oog niet kan zien. Ze ko-
men vrij bij verwering of 
bewerking (slijpen, schu-
ren, boren …). Vele jaren 
later bleken die vezels 
kankerverwekkend te zijn 
als je ze inademt. 

Het gemeentebestuur en IGEAN helpen 
je graag om je woning veilig asbestvrij 
te maken door middel van een 
ophaling aan huis. 

Dankzij de samenwerking met OVAM 
en de gemeente Brasschaat, kan je 
bij IGEAN tegen een voordelig tarief 
transportmateriaal aankopen of huren, 
op de werf laten leveren en na de wer-
ken weer laten ophalen. Voor prijzen 
en voorwaarden verwijzen we je naar 
milieuenveiligheid.igean.be
(zoekfunctie: asbest). 

Mag je zelf asbest 
verwijderen? 
Er zijn twee soorten asbest: hecht-
gebonden en niet-hechtgebonden 
asbest.

Niet-hechtgebonden asbest, waarbij 
de vezels los zitten (bv. muurpleister, 
CV-leiding, kartondichtingen …) moet 
je altijd door een erkende aannemer 
laten verwijderen.  

Hechtgebonden asbest, waarbij de 
vezels stevig vastzitten (bv. buizen, 
bloembakken, dakleien …) mag je 
- mits in goede staat en het in acht 
nemen van voorzorgsmaatregelen - 
zelf verwijderen. Is dit asbest in slech-
te staat, raden we sterk aan toch een 
erkende aannemer in te schakelen.

Meer weten? 
milieuenveiligheid.igean.be
(zoek: asbest)
www.asbestinfo.be
werk.belgie.be/nl/erkenningen 
(lijst met erkende aannemers)
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De civiele bescherming biedt hulp bij: 
• brand, ontploffingen en overstromingen; 
• ongevallen en vervuiling met gevaarlijke stoffen; 
• redden en opsporen van personen; 
• logistieke taken; 
• crisisbeheer; 
• interventies in het buitenland.  

Er zijn twee vestigingen: één in Crisnée (provincie Luik) 
en één in Brasschaat. De Brasschaatse afdeling werkt 
ook samen met het gemeentebestuur. Zo is ze steeds 
vertegenwoordigd in de gemeentelijke veiligheidscel en 
actief in de crisiscel. 
Ze levert expertise bij grootschalige incidenten met 
gespecialiseerde bronbestrijdingstechnieken en 
coördineert de logistieke keten bij een incident. 
 
Als burger kan je niet rechtstreeks contact opnemen 
met de civiele bescherming. Dat komt omdat zij alleen 
ondersteunend werken voor andere hulpdiensten. Heb je 
dringend hulp nodig, bel dan altijd het noodnummer 112.

Civiele bescherming in coronatijden 
De civiele bescherming bestrijdt 
COVID-19 al sinds het begin door 
toe te zien op de productie en 
verdeling van beschermingsmid-
delen (alcoholgel ...) en medisch 
materiaal (mondmaskers ...). 
Tenslotte verlenen ze hulp aan 
rust- en verzorgingstehuizen, 
ziekenhuizen en politie. 

BRASSCHAATSE 
HULPDIENSTEN
STELLEN ZICH VOOR ...

De civiele bescherming helpt bij zware 
ongevallen en rampsituaties. Met speciale 
middelen staan ze politie, brandweer en 
andere partners bij in noodsituaties.

parkbodeactueel

Meer weten? 
www.civieleveiligheid.be/nl/civiele-bescherming  
www.civieleveiligheid.be/nl/nieuws
Facebook: civilprotectionBE
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Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. 
‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet 
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle 
to cradle’ kringloopproces staan hoog in het 

vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar. 
Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen 
de beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We 
verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

JOUW TAKEN
-   Als machine operator sta je aan een lijn waar bio-voeding 

(kokosolie, kokosmeel, kruiden, thee,...) worden afgevuld
-  Je voert kwaliteitscontroles uit en registreert de resultaten
-  Je kan kleine storingen verhelpen
-  Je draagt veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel
-  Je labelt en verpakt de goederen
-  Je voert de productieplanning uit
-  Je bent fl exibel en je kunt overal ingezet worden, ook in het 

magazijn

 JOUW PROFIEL
- Je hebt enige ervaring in de voedingssector als operator
- Je kan op termijn en na interne opleiding zelfstandig werken
-    Je bent handig en technische kennis van machines is een pluspunt
- Je kan een stabiele werkervaring voorleggen

GEZOCHT
OPERATOR – PRODUCTIEMEDEWERKER M/V voltijds

- Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Dit is noodzakelijk 
 voor een correcte communicatie met je collega’s en om 
 de richtlijnen correct op te volgen
- Kennis van HACCP en elektriciteit is een pluspunt

WIJ BIEDEN
- Mooie verloning en aangepast opleidingstraject
- Aangename werksfeer en fi jne collega’s

INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde operator die wij zoeken? Laat dan zeker van 
je horen. Stuur ons je CV en vertel ons waarom je bij ons past. 

Stuur je motivatie en CV per email naar 
Chantal.voets@noble-house.tk
Brechtsebaan 42 unit 70, 2900 Schoten, www.amanprana.eu

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

De horeca in Brasschaat 
bruist dankzij jou!

Onze Brasschaatse horeca blijft ook tijdens 
hun sluiting niet stil zitten. 

Heel wat zaken bieden take-out maaltijden 
of een bezorgservice aan. 

Verwen jezelf en bestel een lekkere lokaal 
bereide maaltijd bij jouw favoriete restaurant. 

Benieuwd naar het aanbod? 

Check snel 
www.ikkoopinbrasschaat.be

#samentegencorona



Brasschaatse Film,     Nr. 49,    2-12-2020  16

Op zoek naar een betrouwbare klusdienst? 

De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen. 
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een 
totaalservice waar alles door één en dezelfde firma wordt 
uitgevoerd of gecoördineerd.

Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken 
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op 
maat. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

+32 3 828 95 74
info@antwerpseklusdienst.be
antwerpseklusdienst.be

T
E
W

 

GRATIS OFFERTE

Schilderwerken

Elektriciteitswerken

Schrijn- &  timmerwerken

Gyprocwerken en laswerken

Vloer- en tegelwerken

Parket, laminaat, tapijt en vinyl

Houten en stenen terrassen

Hekwerk, afrasteringen en poorten

Onderhoud en aanleg van tuinen

Reinigen van daken en gevels

Afbraakwerken en afvoer van stort

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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN / SIERGRASSEN 
TUINPLANTEN  / HORTENSIA’S

VASTE PLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

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

Heeft er nog iemand 
Singles of Lp´s die in de 
weg staan? Dank bij voor-
baat. Tel. 0468 156 543

Alle dakwerken. Pan-

van lekken Restaureren 
van schouwen lood. Van 
een volledig nieuw dak 
tot kleine herstellingen 
of lekkages. Leegmaken 
dakgoten. Kenny en Tom. 
0491 758 399 of 0495 
924 650.

Te huur gevraagd: Bene-
denverdieping met kleine 
tuin/terras, garage en 2 
slpk Tel: 0487 168 107

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

of 0496/637 978

ONTMOETINGSMOMENTEN CASA CALLENTA
Casa Callenta is een warm (t)huis voor en door lotgenoten met kanker. 
Dinsdag 1 december: 13u45 online introductie Sofrologie. Dinsdag 
8 december: 9u45 online infosessie ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’
Meer info op www.casacallenta.be en onze facebookpagina

Te in 
zeer goede staat, 21 ver-
snell. € 80. 0477/584 030

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

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

Ik zoek werk: als poets-
vrouw, strijken, koken, 
huishouden. 
0488 211 829
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In Vlaanderen liep van 23 tot 27 november de week van de afvalophaler. De 
gemeente Brasschaat riep daarom haar inwoners op om de afvalophalers in die 
week extra te bedanken. Een vriendelijk gebaar, een duim of dankjewel doen 
wonderen. Het gemeentebestuur van Brasschaat verraste haar afvalophalers 

“De job van afvalophaler verdient respect.” vindt Goele Fonteyn, schepen be-
voegd voor de facilitaire diensten. “Te zware zakken, heel koud of warm weer, 

kan zeker geen kwaad om hen hiervoor eens extra te bedanken.”
Corona zorgt voor vele veranderingen. Het werk van sommigen valt weg en an-
deren werken dubbel zo hard. Dat laatste geldt ook voor de afvalophalers. In 
maart sloten de recyclageparken. Heel veel mensen begonnen toen vol goede 
moed aan de lenteschoonmaak en dat zorgde voor fout aangeboden afval en te 
zware zakken. Doordat de afvalophaling enkel op een veilige manier kon door-
gaan met één karlader minder, maakte dat de ophaalrondes een stuk pittiger. 
“Sterker: wat extra geduld, een vriendelijke lach of gebaar, een eenvoudige dank-
jewel zou het hele jaar door het leven van de ophaler een stuk aangenamer en 
minder zwaar maken.”, aldus Myriam Van Honste, schepen bevoegd voor afval.

AFVALOPHALER, BEDANKT! DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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VENSTERS VS VIRUS
Wij plaatsen SmartActive.

Het eerste raamsysteem met antimicrobieel oppervlak.

Tel. 03 666 61 44
email: info@acobo.be

www.acobo.be
#staysafe

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Goed nieuws, je kan je mentale veerkracht trainen! Mensen met 
een hoge mentale veerkracht maken meer gebruik van ‘positieve 
emoties’. Ze zijn optimistisch en zetten problemen in een ruimer 

ze blij van worden. Je mentale veerkracht wordt eigenlijk voor 
een groot deel bepaald door jouw vaardigheden om met proble-
men en stress om te gaan.
Tijdens een online workshop gaan we hier mee aan de slag. 
Dinsdag 8 december van 9u45 tot 11u30. Schrijf je hiervoor in 
door te mailen naar casacallenta@bielebale.be
Casa Callenta is een warm (t)huis voor en door lotgenoten met 
kanker en hun omgeving. Een plaats waar je nieuwe mensen 
ontmoet, vertrouwen en energie opdoet om terug verder te kun-
nen. We organiseren hiervoor o.a. ontmoetingsmomenten waar 
we een ontspannend en informatief aanbod doen.

CASA CALLENTA ONLINE

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

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

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

Ik zoek werk als tuinman 

Ik zoek werk als poets-

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

Gezond afslanken, meer 

Vrouw zoekt werk, poet-

Tuinwerken 
Ronny Kanora

snoeiwerken
Winterklaar maken tuinen

0477/306 423
Ronny.kanora@telenet.be

Ontruimingen van huis, 

MEDISCHE
PEDICURE / MANICURE
VOETREFLEXOLOGIE
Na afspraak bij u thuis. 

@home

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM
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• Gordijnen en overgordijnen
• Vouw- en paneelgordijnen
• Horizontale jaloezieën
• Verticale jaloezieën
• Plissé en dupli gordijnen
• Rolgordijnen
• Kussens
• Elektrische- en domotica oplossingen
• Zeer ruim assortiment voor ieders budget

DUURZAME MODE VOOR JE RAAM

Vrijblijvend advies na afspraak: VENTURA INTERIEUR
info@ventura-interieur.be • Tel. +32 474 684 764

Kwaliteitsgarantie aan scherpe prĳ zen 
met ons eigen confectie-atelier, 

REEDS 35 JAAR!

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15 
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 349.000 € 137.500

€ 565/mnd € 399.000 € 730/mnd

€ 1.800/mnd

TE KOOP:
Brasschaat, Vinklaan 3 2V

TE KOOP:
Antwerpen, Blijde-Inkomststr. 41

TE HUUR:
Merksem, Houthulststraat 64

TE KOOP:
Wilrijk, Krijgslaan 316

TE HUUR:
Brasschaat, Bredabaan 298

TE HUUR:
Brasschaat, Lemmélei 1

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

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

app 1eV 2 slpk 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:187 kWh/m²

villa-app glvl 2 slpk tuin 2 gar 
EPC:410 kWh/m² gem.kosten € 250/mnd

app 1eV 1 slpk gem kosten 45€/m,
EPC:590 kWh/m²

EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:463 kWh/m²

App 2eV lift 2 slpk 
EPC:199 kWh/m² € 25/mnd gemeens.kosten

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
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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

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

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Genieten van muziek in je eigen living! 
3 streamingconcerten van lokale artiesten. Zo geven we brood-
nodige speelkansen aan muzikanten en kunnen we ons publiek 
cultuur aanbieden om deze donkere tijden wat te verlichten.
Tickets via onze webshop, €5/concert. Je krijgt na aankoop van 
je ticket de link doorgemaild, ten laatste donderdag voor het con-
cert. De link naar de concerten gaat steeds live vrijdagavond om 
20u en blijft zichtbaar tem zondagavond.
Alle info via www.cultuurcentrumbrasschaat.be
Tickets: https://webshopbrasschaat.recreatex.be/Tickets/Overview 
Vrijdag 4 december: Dukebox
Griet, Samuel, Damián en Frajill ontdekken in het Conservato-
rium van Antwerpen hun gezamenlijke interesse voor stukken 
van de befaamde jazzpianist en componist, Duke Ellington. In 
een vingerknip ontspruit het ingenieuze plan om met deze band 
een project op te starten als hommage aan Ellingtons veelzijdige 
oeuvre. Na een maandje speurneuzen in de oude Real books, 
worden zowel Dukes verborgen als gekende parels terug opge-
blonken en in een eigen jasje gestoken. 
Vrijdag 11 december: Bronski & Nell
In 2017 startte Jo Cassiers de band Bronski. Jo is onder andere 
bekend als gitarist van Stan Van Samang, producer van tal van 
artiesten en brengt nu zijn eigen verhaal met Bronski. Zijn inspi-
ratie? Artiesten als Daniel Lanois, U2 en Peter Gabriel.
Bronski nodigt Nell uit als special guest. Nell is de artiestennaam 
voor Nel Swerts. Zij treedt samen met Bronski op en brengt ook 
songs uit haar nieuwe album Cabin on the Hill.
Vrijdag 18 december: Frederik Cox & Lotte Verstaen
In samenwerking met de Gemeentelijke Academie voor Muziek 
en Woord zochten we een klassiek ensemble voor dit laatste 
streamingconcert. Het duo Lotte Verstaen (mezzosopraan) en 
Frederik Cox (pianist) is ontstaan door een occasionele samen-
werking die uitgroeide tot een hecht duo. De twee muzikanten 
leerden elkaar in 2014 kennen tijdens hun opleiding aan de 
LUCA School of Arts, Campus Lemmens. Het samenspel tijdens 
de lessen kamermuziek en op verschillende concerten vormde 
de aanleiding om samen een volledig concertprogramma uit te 
bouwen. Dit bijzonder project werd dan ook goed onthaald en re-
sulteerde in een master kamermuziek die ze beiden met grootste 
onderscheiding hebben afgerond in 2020. Het programma dat ze 
zullen brengen, bestaat uit liederen en aria’s van componisten 
als Brahms, Jongen, Berlioz en Moessorgski met liefde en dood 
als overkoepelend thema.

CC BRASSCHAAT ON AIR

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,

Te huur: 

Te koop gevraagd: 2de 

-

Gezocht: ik zoek iemand 
voor donderdag of zater-
dag in Gooreind tuinon-
derhoud te doen van 9 tot 

Te huur: 

Instapklaar met 3 slpk, 

03/633 16 59

Te huur:
-

03/633 16 59

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

44 jarige single zonder 
kids zkt lieve vrouw voor 

Opritten, terrassen, na-

Ramen & deuren 

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

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

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

Thuis studeren beu? 
Huur nu in Antwerpen 
een studentenkamer, mét 
coronakorting! Waar? 
Mertens & Torfsstraat, 
kamer is 22m² groot met 
eigen WC, lavabo en dou-
che + eigen terras. Bel : 
0495/591 970 (na 18u)

Voor tuinwerken groot of 
klein moet je bij mij zijn, 
opkuisen van blad snoei-
en van hagen en planten, 
onderhoud werken zowel 
losse als vaste projecten 
regio mijn tel 0476 466 
216 of tuinpuzzelaar@
hotmail.com

Te huur: Gelijkvloers met 
TUIN en GARAGE. Fri-
linglei 46. Open keuken, 
2 slpkmrs, 80m2 bewoon-
bare opp. Gelegen midden 
in het groen en op 650m 
van centrum €995/maand, 
garage € 50. Onmiddellijk 
vrij. 0476 444 183

Gezocht :  DAGVER-
PLEEGSTE /ZORGVER-
LENER voor privépersoon 
thuis. Vereist: ervaring met 
dementie, zorg toedie-
nen, alsook perfect Neder-
landsstalig en geduldig. 
Voorts wandelen, krant 
lezen etc. 0496 168 683

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

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

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

BESTEL & BETAAL VIA
WWW.POULEPOULETTE.COM

@home



Brasschaatse Film,     Nr. 49,    2-12-2020  22

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

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):
5-6/12 Haemels Karin 0475/846 436

12-13/12 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

5-6/12 Mertens Els 0476/467 337
12-13/12 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  

MAANDAG    7
DINSDAG     8
WOENSDAG  9
DONDERDAG   10
VRIJDAG      11
ZATERDAG   12

MAANDAG    30
DINSDAG     1
WOENSDAG  2
DONDERDAG   3
VRIJDAG      4
ZATERDAG   5

Ophaling huisvuil december

Ophaling huisvuil december

GFT

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

PMD
Rest-
Afval

rode
straten

BURGERLIJKE 
STAND

Bent heyvaerts, 16 november, Stabroek

August janssens, 88 jaar, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

STAND Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op
ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek

“Burgerlijke Stand”, naast de wachtdiensten.
Op de startpagina van onze website is een opvallende

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com



Wanneer moet je je laten testen?
Wanneer moet je in quarantaine of isolatie?

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

ISOLATIE
Je moet in isolatie bij een positieve COVID-19 test. 
Je isolatie duurt minimum 7 dagen, van bij de start 
van je klachten. Je mag pas uit isolatie gaan als 
je 3 dagen geen koorts meer hebt en je klachten 
duidelijk verbeterd zijn. Je wordt als “besmette-
lijk” beschouwd. Blijf de volgende 7 dagen ook nog 
waakzaam.

QUARANTAINE
Als iemand met wie je nauw contact had, positief getest heeft op COVID-19 (= 
jij bent een hoogrisicocontact), moet je in quarantaine. Die duurt minstens 7 
dagen na het laatste contact dat je had met de besmette persoon. Blijf de vol-
gende 7 dagen ook nog waakzaam, ongeacht de resultaten van de test. Je kan 
besmet zijn. Blijf thuis en ontvang geen bezoek. Je mag pas uit quarantaine 
wanneer het resultaat van je test op dag 7 negatief is. Voor zorgpersoneel en 
orde- & veiligheidspersoneel gelden uitzonderingen. 

Klachten:
• verkoudheidsklachten
• hoesten
• benauwdheid
• koorts
• plots verlies van smaak en geur
(zonder neusverstopping)
• vermoeidheid

NEE

NEE

NEE

NEE
JA

JA

JA

JA

JA

POSITIEFNEGATIEF

HEB JE KLACHTEN?

Ben je een
hoogrisicocontact?
(Heb je nauw contact gehad

met iemand die positief
testte op COVID-19?)

Contacteer je huisarts, laat een 
test uitvoeren en ga in isolatie in 
afwachting van je testresultaat.

Is de test positief?

Je mag uit isolatie
indien je geen

klachten (meer) hebt.

Je moet in isolatie blijven:
• Je huisgenoten en/of andere personen 
 met wie je nauw contact had moeten in 
 quarantaine gaan en zich laten testen na 
 7 dagen.

• Je dokter zal met jou een contact-tracing 
 proces opstarten.

• Indien je gebruik maakt van de Corona-app: 
 registreer het moment van besmetting. Je 
 krijgt dan een unieke code. Koppel deze code 
 aan je coronatest. Zo kan je je testresultaat 
 ook raadplegen via de app

Vul het Passagier Lokalisatie
Formulier van FOD Buitenlandse

 Zaken in binnen de 48 uur 
voor je aankomst in België.

Krijg je na het invullen van 
het formulier een sms?

Laat een test uitvoeren. 
Ga in quarantaine en laat je 7 dagen na je laatste 
hoogrisicocontact testen. Reken hiervoor vanaf 
de laatste dag dat je contact had met een hoog-
risicocontact*. Blijf in quarantaine in afwachting 
van je resultaat. 

Je mag gaan werken. 

Geen test nodig.
Geen quarantaine
of isolatie nodig.

Ben je in een rode zone of risicogebied 
in het buitenland geweest?

Respecteer de 
hygiëneregels

Doe je activiteiten 
liefst buiten

Denk aan 
kwetsbare mensen

hou afstand
(1,5m)

Beperk je 
nauwe contacten

Volg de regels over 
bijeenkomsten

HOU JE ALTIJD AAN DE 6 GOUDEN REGELS!
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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 

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten
0486/484 333

info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

UPDATE!!!
Wij blijven tot uw dienst
Tijdens de coronacrisis.

1. AANKOOP OUD GOUD
Op afsraak: 

0486 58 57 25

2. Herstellingen uur-
werken, batterijtjes, 

juwelen, etc.
Op afspraak: 
0486 58 57 25

3. Verkoop juwelen
uurwerken - foulards

online via:
INSTAGRAM - denys.co.2930

FACEBOOK - Juwelier Denys & Co

Denys & Co.
Bredabaan 246 - Brasschaat

+32 (3) 430 20 83 / 
+32 (3) 497 43 17 67

www.denys-co.be

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


