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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

03 633 12 34

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD

GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

OUTDOOR LIVING CONCEPTS
by  BOURBON-SLEECKX

BBQ-SHOP / WORKSHOPS 

Turnhoutsebaan 217-221 | 2970 Schilde
+32(0)3 383 06 69 | info@bourbon-sleeckx.com

www.bourbon-sleeckx.com 

LEER KOKEN MET VUUR 
Nieuwsgierig? Schrijf je in voor 
een workshop op www.bbqatelier.be

Bourbon-Sleeckx Brasschaat 
Bredabaan 948 A, 2930 Brasschaat

NIEUW te Brasschaat

Nieuwe collectie te Schilde

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, 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

Goudsmid - Juwelier
P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 - Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

MOEDERDAG
9 mei

Zeer ruime keuze

Uw
stoffenwinkel !

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

ZOMERKLEEDJE SNEL GEMAAKT !
+ GRATIS PATROON
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PITO STABROEK
www.pitostabroek.be - 03 561 05 00
Laageind 19 - 2940 Stabroek

          
Onderwijsvernieuwing

in het 3de jaar vanaf ‘21-’22

FINALITEIT DOORSTROOM
3 Technologische wetenschappen
3 Biotechnologische wetenschappen

DUBBELE FINALITEIT
3 Biotechnieken
3 Elektromechanische technieken
3 Mechanische technieken
3 Elektrische technieken
3 Plant-, dier- en milieutechnieken

FINALITEIT ARBEIDSMARKT
3 Mechanica
3 Elektriciteit (met optie-uren sanitair)
3 Plant, dier en milieu

Inschrijf- en kijkmomenten

 of via

 samen met hun

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

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal
Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS 

WEGENS PENSIOEN Alle

juwelen en bedels

-40%

Openingsuren: 

Totale uitverkoop

Denk nu reeds
aan uw geschenken

Alle stockartikelen

-20%
tot

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71
 Open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. vrijdag 
van 9 tot 12 u. Zaterdag en zondag gesloten.

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of 
sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken 
op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend aan de 
adverteerder. Opname van advertenties betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie 
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen 
van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker 
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis 
aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.                                 Oplage: 24.000 ex. 

Dakwerken herstel,
we dakgoten, isolatie. 
0489/717 125
UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN ? 
Ambachtsman herstelt 

len en antiek. 0496 390 423
Gezocht:  poetsdame 

kelijks of om de 14 dg 

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

Actie geldig tot 16 mei 2021

€ 30 
CASHBACK

Bij aankoop van een 
Blizzard-stofzuiger

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. 0.748.732.211 

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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Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer
met jarenlange ervaring

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

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)

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

BV

Betrouwbaar vakmanschap 
sinds 1926

GRATIS OFFERTE

Brasschaat
0472 720 721

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
specialiteit appartemen-

ten, trapzalen, enz. 
Correcte uitvoering aan 
nog betaalbare prijzen. 
Nieuw-renovatiewerken 
in samenwerking met 

INLICHTINGEN 
Tel. 0477/696 478

MOBIELE CARWASH
Op gewenste locatie! 

Krasvrij! 
100% non-contact!
Interieur + exterieur

Car - truck
agri machines - boats

0484/461 020
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ASPERGE FESTIVAL

Cava of verse jus,
2 warme dranken

reservatie verplicht
     € 20 

 0800 82 114 (Gratis nr)    0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!

EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
 KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM

WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

€ 10 KORTING! 
bij vermelding van 2021

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

#samentegencorona

APOTHEEK
MATTHYSSEN

LAS VEGAS Bakkerij Bella

Ter bevordering van de mobiliteit naar het vaccinatiecentrum is er een tijdelijk circulatieplan in deze wijk. 
Ontdek alle lokale handelaars en horeca op www.ikkoopinbrasschaat.be

Handelaars Bethanie blijven bereikbaar
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Nieuwe afvalophaling: 
CD&V trekt aan de alarmbel!
Het aangekondigde DIFTAR systeem is nadelig 
voor een aantal van onze bewoners. 

Er wordt gezwaaid met een “voordeliger” tarief omdat er voort-
aan per kilo opgehaald afval gerekend zal worden. MAAR tot 
op heden werd er geen sociale correctie voorzien. Hierdoor 
dreigen vooral kwetsbare gezinnen en senioren uit de boot te 
vallen. Voor hen zal de rekening zwaarder worden!

Ook appartementsbewoners dreigen
in de kou te blĳ ven staan: de oranje 
zakken worden afgeschaft. In heel wat 
appartementsgebouwen is er echter 
geen ruimte om containers weg te 
zetten. Bovendien is het voor senioren 
zwaarder om een container buiten 
te zetten dan 
een vuilniszak.

Dré Van Mechelen
Gemeenteraadslid 

 

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

Filip Meyvis 

 
 maatwerk 

  

 stores
 

 
 

 

BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE

 

♦ behangwerken
♦ algemene schilderwerken
♦ raamdecoratie  
♦ zonwering
♦ vloerbekleding
♦ tapijten op maat

TEL 03 663 00 27 ♦ WWW.WEMERS.BE
Bredabaan 1129 ♦ 2930 Brasschaat m-t-h 
open van di tot vrij 10u tot 13.30u en van 13.30u tot 18u ♦ zat 10u tot 14u

VRIJBLIJVEND ADVIES EN OFFERTE

BINNENHUISDECORATION
Wemers

90
JAAR

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Griekse salade met watermeloen, komkommer, 
 kerstomaatjes, zwarte olijven, feta 

- Poké bowl met gerookte zalm, sushirijst, mango, 

Warme Gerechten:
- Risotto met gebakken witte en groene asperges 

- Kabeljauwhaasje met zwarte olijventapenade, 

- Aubergine gevuld met quinoa, granaatappel 
 en noten, geserveerd met zoete aardappelpuree 

- Tagliatelle met kaassaus, spekjes 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 4 mei t.e.m. Zaterdag 8 mei

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. 

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat

Enkel op afspraak

THUISPRAKTIJK
pedicurefriedalaurijssen.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ .: 9.30 tot 18.30 u.,
zat: 9.30 tot 17.30 uur 

Mei actie-15% 

-20% 

*niet cumuleerbaar met andere acties *niet geldig op pantoffels en regenlaarzen *enkel bĳ  afhaling in de winkel

3 tot 8 mei
Arthur & Aston 

ref: 97213
€ 299

1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
BRASSCHAAT

Gabor 
maat 3.5 - 8

Restaurant-Taverne 

De Keysershoeve
te St.Job in’t Goor

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

1 KELNER/DIENSTER 
1 BARMAN

Zich aanbieden na tel. afspraak met Dhr. Peter Van Esbroeck
Tel: 03 636 10 59 of 0497 588 186 (na 10.00 u)

Aan elk lid bezorgde we een cadeauzakje met erin een aankoop-
bon voor onze centrumwinkels , een traktatiebon van de ijsboer 
Cocorico en chocolade eieren. Door de aankoop van de choco-
lade eieren steunden we de werking voor het kleinkind van één 
van onze leden. 
De kernleden brachten de zakjes coronaproof bij hun leden. Op 
deze manier steunden we de lokale economie en een solidari-

FEMMA BRASSCHAAT KAART 
VIERDE HAAR 75 JARIG JUBILEUM 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

Te Koop: degelijke, zeer 
gd onderhouden electri-

maat 57. Perfecte staat. 
Wegens omstandhd wei-
nig km gereden. Batt. met 
grote actieradius in zeer 
gde staat. Snellader inbe-
grepen. Tel 0478 843 071
Appartement te koop of 
te huur Spanje, Oropesa 
Del Mar. 0473/730 224, 
e-mail: diana. maene@
telenet.be

EPC/elektr. keuring ener-
gie-epc@telenet.be of 
0475/606 404 
Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466
Aankoop antiek, brocan-
te, munten en verzamelin-
gen. 0475/342 118
Ik zoek werk als poets-
vrouw. Ook zat. en zon. 
0486/430 828

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Gevraagd: part-time win-
kelbediende met ervaring 
voor ambachtelijke sla-
gerij Maes te Brasschaat 
en f lexi- job voor zat. 
4uren. Tel 0491 105 828

Gevraagd: alle wagens 
jong & oud, ongeacht 
welke staat. Correcte 
en vlotte afhandeling. 
T. 0476/749 178
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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

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

Onze kleuters en leerlingen 
hebben heel wat mogelijkhe-
den om buiten te eten op ons 
schooldomein. In tijden van 
corona zijn we hier heel blij 
mee. Maar ook als er geen 
corona is, genieten we van 
alle pick-nickplekjes in onze 
school. De grasveldjes, de 
tuinbanken, de zitcirkel, de 
huisjes onder de speeltuigen 
en de leuke plekjes in ons 
schoolbos geeft buiten eten 
een heel aparte en ontspan-
nende sfeer.
Laat het maar vaak mooi 
weer zijn.

MATER DEI DRIEHOEK EET BUITEN

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS
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

EXTRA FINANCIËLE 
STEUN VOOR

 ONZE SPORTVERENIGINGEN
Met een tweede schijf van 136.800 euro coronasteun wil het Bras-
schaatse gemeentebestuur de werking van de vele sportverenigin-
gen extra ondersteunen. Ook sportverenigingen in onze gemeente 
hebben het laatste jaar door de coronacrisis veel van hun normale 
inkomsten zien verdwijnen terwijl vaste kosten zoals verzekeringen 
en nutsvoorzieningsonkosten zijn blijven doorlopen. Daarnaast 
leveren ze momenteel extra inspanningen om hun werking toch 
nog zo veel mogelijk op een coronaveilige manier te kunnen laten 
plaatsvinden. Ook dat brengt meer kosten met zich mee.  
“Met dit tweede -nog omvangrijker- pakket aan steunmaatregelen 
willen wij onze sportverenigingen in ‘poleposition’ brengen om een 
veilige én succesvolle doorstart mogelijk te maken. 
Ook een welgemeende dank aan alle ondersteuners, in het bij-
zonder onze Vlaamse Overheid voor de méér dan half miljoen 

stelt schepen voor Sport Adinda Van Gerven.
Dit tweede deel is een aanvulling op de 100.000 euro eerdere 
coronasteun die de sportverenigingen in 2020 reeds mochten 
ontvangen. De sportdienst heeft in samenwerking met de sportraad 
een voorstel voor verdeling van de middelen opgesteld. 
Concreet bestaat de steun van 136.800 euro uit 5 onderdelen: 

 2021: 40 000 euro

 clubs die geen enkele andere vorm van extra toelage kregen): 22 000 euro

 26.850 euro

 ingen die een huurovereenkomst hebben met een privé-eigenaar: 
 9.000 euro
Momenteel is er nog iets minder dan 19 000 euro over. Voor de 
besteding hiervan werkt de sportdienst in samenwerking met de 
sportraad in de loop van 2021 nog voorstellen uit. 
Naast deze 136 800 euro sportsteun voorziet het gemeentebestuur 

-
sueel materiaal, vouwtentjes, feestmateriaal, verlichting) voor alle 
jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Eerder dit jaar werd ook aan 

extra enveloppe Vlaamse coronasteun toegekend. 

SCHOONHEIDSSPECI-
ALISTE AAN HUIS. Als 
gediplomeerde specialis-
te, verzorg ik: medische 
moeilijke voeten, behan-
deling van oncologische 
patiënten, gelaatsverzor-
ging en manicure. Tel. 
0473 387 796
Te huur: Spanje - Costa 
Dorada - Cambrils charm. 
villa met zwembad 8 pers. 
op 500 m vh strand 0474 
993 665
Goedk. afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoe-

0487/715 534

Zembadrolluik boven 
of onder water op be-
s t a a n d  b a d ,  a l s o o k 
plaatsing. Lage pri js, 
tel. 0470/181 178
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ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132

2930 BRASSCHAAT
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be

ANTWERP AUTOMOTIVE
Eikenlei 102

2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Tel. 03 611 01 99

www.mazda-antwerpautomotive.be

meer info
www.brasschaat.be/kadobon

Zet mama op 9 mei
in de bloemetjes

met een
Brasschaatse KadoBon!

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Op 23 april woedde een hevige brand in het Groot 
Schietveld dat verspreid ligt over de gemeenten Wuust-
wezel, Brecht en Brasschaat. De schade die de natuur 
opliep is gigantisch. Het inferno riep herinneringen 
op aan eerdere grote branden in de Kalmthoutse Hei-
de. Het toont nog maar eens hoe kwetsbaar onze na-
tuur is en hoe voorzichtig we er moeten we omgaan. 
Nog niet zo lang geleden wees Defensie de mensen nog 
eens op het gevaar dat bestaat als men op verboden mi-
litair terrein komt. Door de schietoefeningen waarbĳ  men 
scherp gebruikt, is het ten strengste verboden zich op het 
terrein te begeven. Het is dan ook bĳ zonder cynisch dat het 
uitgerekend de militairen waren die met hun schietoefenin-
gen de brand hebben veroorzaakt.
Ook opvallend was alweer het doortastend optreden van 
de brandweerlieden. Verschillende korpsen werkten samen 
om het vuur onder controle te krĳ gen. Ze kregen daarbĳ  
de hulp van een Nederlandse helikopter. Het optreden van 
de brandweermannen werd duidelĳ k geapprecieerd door 
de mensen die rond het Schietveld wonen. Er kwamen zelfs 
cadeautjes aan te pas, uit dankbaarheid.  
Iedereen die al eens op het Groot Schietveld is geweest, 
zal weten hoe mooi het daar is. De natuur zal een hele tĳ d 
nodig hebben om zich te herstellen. “Alle dieren met poten 
of vleugels zĳ n op de vlucht kunnen slaan, maar onze groot-
ste zorg gaat naar de bodemfauna. Van de adderpopula-
tie zullen er wellicht enkelen de brand hebben overleefd, 
maar voor duizenden anderen is dat niet het geval. Zĳ  die 
het overleefden, vormen nu een mooie prooi voor bĳ voor-
beeld de buizerd. Deze brand is niet te vergelĳ ken met an-
dere branden uit het verleden. Er zĳ n zeer veel mensen en 
middelen nodig om dit te herstellen. Het kan decennia du-
ren”, legt Harry Thys van Natuur en Bos uit. Het Groot Schiet-
veld beslaat in totaal 1.500 hectaren natuur. De afgebrande 
oppervlakte ligt tussen de 450 en 700 hectaren.

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren. In-
dien u uw wagen wenst 

met schade of zonder 

Herstellingen en eigen 
ontwerpen:

Goedkoop leegruimen 

hagen, enz. Gratis off. 

Zwembad probleem! Wij 

Te huur appartement 2e 
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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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Grote en 

kleine rassen!

mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Openingsuren
woensdag-zondag 17.00-21.00 uur 
maandag en dinsdag

Personenvervoer GDS Transservice
Luchthaven-  |  privé-  |  zaken-  |  havenvervoer

Bij boeking heen en terug:
GRATIS fles cava Gran Baron!

T: 03 288 95 54  |  G: 0468 20 54 78  |  gds-info@telenet.be
www.gdstransservice  |  Noorderlaan 111  |  2030 Antwerpen

www.edox.ch
Masterpieces of time
juwelier Denys & C

Bredabaan 426, Brasschaat
www.denys-co.be

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031
Ervaren poetsvrouw 
zoekt extra werk. 0487/323 
414 -  0485/944 882
Te huur garage gel. achter 
app. geb. Hanendreef 22 
met water + elek. €95/mnd 
kosten incl. 0486/465 767. 
Onm. vrij.
Zaa ien  van  n i euwe 
gazons, gratis offerte 
0487/715 534

Alle terrasreparaties zo-
als: uitslijpen van slechte 
voegen van terrasen + 
terug opvoegen.
Vervangen van kapotte 
tegels, putdeksels, enz. 

0491/883 597
Schilderwerken binnen 
en buiten. 0486/766 847
Ik zoek werk: poet-
sen, strijken, babysit. 
0467/629 106 Marian
Bejaardenhulp en gezel-
schap, verpl. op pens. kl. 
verg. 0470/279 642

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



parkbodeactueel
wegverzakking Lage Kaart

Heel wat Brasschatenaren begrijpen niet waarom 
de herstelling van de Lage Kaart zo lang duurt. 

Dat willen we even verduidelijken. 

Stal je fiets in één van de 
vele fietsparkings! 

De fiets is hoe langer hoe meer 
het juiste alternatief voor de 
auto, vooral op korte afstand. 
Dat merken we aan de toename 
van het aantal fietsen. 

Preventieve actie

De gemeenschapswachten bevestigen 
geregeld aan hinderlijk geparkeerde 
tweewielers een hangertje met daarop 
info waarom dit hinderlijk is en met 
het verzoek gebruik te maken van de 
vele fietsparkings.
Fietsers zijn zich er niet altijd van 
bewust, en op die manier hopen we op 
termijn iedereen ervan te kunnen over-
tuigen de fietsparkings te gebruiken in 
plaats van het voetpad in te nemen.

Geweldig nieuws. De Brasschatenaren 
hebben de weg naar de fiets duidelijk 
gevonden. Dat kunnen we alleen maar 
toejuichen. Het is gezond, milieube-
wust en je hebt nooit last van files.
Maar die toename van fietsers brengt 
nu probleempjes mee voor die andere 
zwakke weggebruiker, de voetganger.

In winkelstraten, zoals op de Breda-
baan, waar fietsers en voetgangers 
vlak naast elkaar bewegen, merken 
we dat fietsers te weinig hun snelheid 
aanpassen aan de vele wandelende 
shoppers. 
Dat is nochtans echt nodig, vooral 
omdat andere fietsers vaak achteloos 
hun tweewieler op het voetpad achter-
laten. Voetgangers worden zo geregeld 
gedwongen over het fietspad te gaan. 
En dan wordt het erg gevaarlijk. Dat is 
één van de redenen waarom we extra 
fietsstallingen hebben gecreëerd.

Op zich laat de wegcode toe dat je je 
fiets op het voetpad parkeert. Maar 
het is logisch dat, wanneer er steeds 
meer fietsen rondrijden, die niet alle-
maal op het voetpad passen zonder 
voetgangers te hinderen of etalages te 
blokkeren. 

Infopunt
Toerisme

Wil je kennismaken met 
de toeristische troeven 
van Brasschaat en de 
Kempen? Kom een kijkje 
nemen in ons infopunt. 

Het infopunt is gelegen aan 
de zijkant van het oude 
gemeentehuis. 
Onze gemotiveerde vrijwilli-
gers verwelkomen je graag. 
Je kan hier terecht voor info 
over wandel- en fietsroutes, 
musea, activiteiten met kin-
deren en nog veel meer!

Een wegverzakking 
herstellen is geen 
lamp vervangen

Dat de herstelling van de Lage Kaart 
dan lang duurt, stuit op onbegrip. “Er 
is daar geen beweging!” of “Wanneer 
starten ze nu eindelijk met die herstel-
ling?” lezen we op sociale media.
Dat klopt enigszins. Noodzakelijke 
voorbereidingen geven de neutrale 
toeschouwer de indruk dat we niets 
aan het doen zijn. 

Een wegverzakking komt altijd onver-
wacht. Als het voorvalt, kan je pas op 
het moment zelf beginnen plannen. 
Want een wegverzakking herstellen is 
geen lamp vervangen natuurlijk.

Een versleten inspectieput veroor-
zaakte de wegverzakking. De wanden 
waren niet meer bestand tegen de 
hoge druk van het grondwater en de 
belasting van de rijbaan. Insijpeling 
van water nam zo het zand onder de 
rijbaan mee met de verzakking tot ge-
volg. Een nieuwe put uit beton vervaar-
digen is maatwerk, met een minimale 
leveringstermijn en uitdrogingstijd van 
vier weken. 
Een tweede tijdrovende bezigheid 
is het grondwaterpeil naar beneden 
halen om de herstellingen mogelijk te 
maken. Twee zware pompen draaiden 
een drietal weken dag en nacht om het 
grondwater tot 3,5 meter diep weg te 
pompen. 

De voorbereidingen zijn nu achter de 
rug. De eigenlijke herstelling is gestart 
en neemt een viertal weken in beslag. 
We vragen iedereen nog even geduld 
te hebben en zich te blijven houden 
aan de tijdelijke verkeersmaatregelen 
en omleidingen.

Noodzakelĳke voorbereidingen 
geven de neutrale toeschouwer 
de indruk dat we niets aan het 
doen zĳn. 

Kom de gratis 
Kempengids afha-
len in het infopunt 

en ontdek wat er 
te beleven valt in 

jouw buurt!

Ontdek ons ruime aanbod: 
streekbieren, het magazine 
toerisme, de Kempengids, 
fiets- en wandelkaarten, 
leuke gadgets ... 
Al deze producten zijn ook 
te vinden op brasschaat.be 
(trefwoord: infopunt).

Meer info 
Infopunt Toerisme
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
open: ma – za van 10 tot 16 uur 

T +32 3 650 03 01
toerisme@brasschaat.be
brasschaat.be/toerisme

Voetgangers worden geregeld 
gedwongen over het fietspad 
te gaan. En dan wordt het erg 
gevaarlĳk.

In de Brasschaatse winkelgebieden zijn heel wat extra 
fietsparkings gecreëerd. Maak er gebruik van!

Brasschaat telt drie belangrijke 
verkeersassen. Op de eerste, de Mik-
sebaan, zijn geplande nutswerken 
aan de gang die de nodige hinder 
met zich meebrengen. De tweede, de 
Bredabaan, krijgt momenteel meer 
verkeer te verwerken door de vele 
burgers op weg naar het vaccinatie-
centrum. 
Dat de derde, de Lage Kaart, door 
een onvoorziene wegverzakking af-
gesloten moest worden, kunnen we 
dus missen als kiespijn. Het totaal 
zorgt voor een moeizame afwikkeling 
van al die verkeersstromen.

Label je fiets

Meer en meer fietsen op de weg, waar-
van heel wat dure elektrische fietsen: 
ook interessant voor fietsendieven ... 
Laat je fiets altijd slotvast achter, bij 
voorkeur verankerd aan een vast voor-
werp zoals een fietsbeugel.

Fiets toch gestolen? Dan kan die maar 
beter gelabeld zijn. Teruggevonden 
fietsen komen zo gemakkelijker terug bij 
de rechtmatige eigenaar terecht.

Je fiets correct labellen (het vroegere 
graveren) is erg eenvoudig. Surf naar
brasschaat.be/fietslabel-aanvragen 
en vraag je label online aan. Een vijftal 
werkdagen later ontvang je je label in 
de brievenbus, vergezeld van duidelijke 
instructies en een folder met preven-
tietips. Dit jaar zijn er al 111 fietslabels 
aangevraagd, ben jij de volgende?
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LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

www.uitvaartzorg-delelie.be

VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u 

Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen 

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

Aankoop alle auto’s. 
Benzine , diesel alle jaar-
tallen vlotte en correcte 
service bij u ter plaatse of 
bij ons te brasschaat. oude 
of nieuwe wagens. Met of 
zonder controle. 
0491 758 399
Man zoekt werk in de tuin. 
erv. 0485/423 683
Stop met roken. Ik kan u 
helpen. Bel of sms naar: 
0492/482 066. E-mail: 
joma.vanoost@hotmail.
com
Afloop verstopt of je 
kraan kapot. Bel nu Klus 
& Zo. 0499/103 000
UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN ? 
Ambachtsman herstelt 
vakkundig uw houten 
stoelen en antiek. 
0496 390 423
Alle dakwerken. Pan-

raties zoals aan dakgo-
ten, schouwen, lekkages 
kapotte pannen, vogels. 
Ontmossen en coaten of 
herschilderen van uw dak. 
e-mail tom@e-dk.be gsm 
0491 758 399

Te koop: BMW X1: 2.0dA 
sDrive18 5-deurs (5 zit-
plaatsen) 1ste inschrijving 
03-07-2019, emissienorm: 
Euro 6, 21.500 km. 0475 
486 492
Te huur: Pastorijstraat 20, 
Brasschaat. Appartement 
1e verd., 2 slpk, gar., onm. 
vrij € 750. Tel 0470 313 
126
T

BEZOEK ONZE
WEBSITE

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigt code oranje af voor de provincie Antwerpen. 
Doordat het droog is in onze natuur -en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er hoog. 
Daarom geldt er vanaf vandaag een rook -en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders 
in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de 
provincie verboden. 

Wat betekent code oranje? 
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) paste de brandwaarschuwingsindex voor het volledige 
grondgebied van de provincie Antwerpen aan naar fase oranje: ORANJE: Hoog gevaar. Wees 
voorzichtig! Als er een brand uitbreekt moet en zal de brandweer versterkt uitrukken met meer 
materieel en mankracht. 

Een rook- en vuurverbod in natuurgebieden, open vuren overal verboden 
Om bijkomende bos- en natuurbranden te voorkomen, kondigt gouverneur Cathy Berx met onmid-
dellijke ingang een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegt in de natuur- en heidege-
bieden en bossen in provincie Antwerpen, evenals een verbod om vuur te maken in de open lucht. 
Dat verbod geldt voor het volledige grondgebied van de provincie. Een open vuur of kampvuur 
maken is overal verboden. In alle bossen, natuur- en heidegebieden is het bovendien verboden 
om te roken. 

Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen: ‘De brand op het Groot Schietveld in Brecht 
toont aan dat de natuur erg droog is en brand snel uitbreiding kan nemen. Wees dus maximaal 
waakzaam en alert voor vuur in de natuur, en voor alles wat vuur kan veroorzaken. En als u gaat 
ontspannen in de natuur: doe het dan verstandig en op veilige afstand en leef de maatregen na die 
van kracht zijn tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Zorg goed voor jezelf, voor 
anderen, én in het  bijzonder ook voor onze bossen en heide- en natuurgebieden.’

GOUVERNEUR VAARDIGT ALGEMEEN VUUR- EN ROOKVERBOD UIT VOOR NATUUR-
GEBIEDEN IN PROVINCIE ANTWERPEN, KAMPVUURVERBOD IN HELE PROVINCIE
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24/7

ZET JOUW MAMA 
EXTRA IN DE BLOEMETJES

MOEDERDAG 

ZONDAG 9 MEI
Onze winkel zal speciaal 

geopend zijn van 8u00 tot 16u00

FLORENZA by Sylvie Van Gastel
Kapelsesteenweg 227 I 2180 Ekeren I 03 647 00 72 

ekeren@florenza.net I www.florenza.net

Wij blijven voor u klaarstaan! 
Onze bloemenautomaat is 
altijd gevuld met de meest 
hartverwarmende boeketjes!

24/7
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Bij TILBORGHS HOUT en INTERIEUR  BV
zoeken we een

SCHRIJNWERKER (M/V)
voor onmiddellijke indiensttreding

behendig in het verwerken en bewerken van plaat- en
  houtmaterialen

 meesterlijk in interieur maatwerk
 een goed technisch inzicht en degelijke kennis van

  technische plannen
 een nauwkeurige werker, met oog voor service en kwaliteit
 een zelfstandige werker met team spirit

Al ervaring? Dan heb je een streepje voor!

  een boeiende job met voldoende afwisseling
 begeleiding en ondersteuning tijdens je opstartfase
 een correcte verloning

MAGAZIJNIER
(M/V - VOLTIJDS)

voor onmiddellijke indiensttreding

belangrijke waarden zijn.

Zie je dat wel zitten?
Stuur je motivatie en CV naar stephan@tilborghshout.be

of per post naar Tilborghs Hout en Interieur bv,
Onderzeel 7, 2920 Kalmthout – 03/666.81.14

Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen, 
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,-

Het 
kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt verder over 

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Hemelvaartweekend (13-16 mei). Traditiegetrouw hét weekend waar velen 1000km voor ‘Kom Op Tegen 

RABC DEMARREERT TEGEN KANKER

Bijles Frans, Humani-
ora-niveau 0496 138 467

120m², terr 25m², 1e verd: 
2slpk., ruime berg., 2 wc, 
voll. inger. keuken, badk: 
2 lav., bad, douche. Eiken 
parket, alarm, incl. parking 
garage. € 1200 + € 180 

783 100 tsn 9 en 13u.
-

strips, verzamelobjecten 
allerhande, curiosa, me-
morabilia, enz... Kortom, 
hebt u iets leuk in de aan-
bieding, geef me een sein-
tje: 0487 365 100
Ervaren gemotiveerde 
tuinier, zoekt nieuw cli-
enteel, voor regelmatig 
onderhoud en aanplanting 
van tuinen. (omgeving 

met eigen materieel en 
eventueel met meename 
van tuinafval. 
0476 58 27 57
Kapster aan huis 
0497 736 371

enig mooi per-
ceel bouwgrond 6590 m2 
te La Reid (Chemin du 

te Luik - 04 230 31 00 - of 
info verkoper 0498 106 
448. Bijzondere ligging 
en interessante belegging.

 schilde-
ren, verhuizen, tuinwerk, 
inst. electro. 0465/165 694
Kleine en grote renova-
ties, alle pleisterwerken 
muren, plafonds, tegels, 
elektriciteit, tegels schil-
deren. 0496/781768. zibi.
arte@gmail.com

Lage Kaart 462D, 
app. 1e verd., 2slpk, groot 
terras, info tel na 18u. 
0496/121 590
Man zoekt werk, tuin, 
schild., bezetten, gips. 
€17/u. 0465/392 484
Te koop -
ford 2j., weg door aankoop 
E-bike. 0476/664 204

-
bride Tracking, 24 speed, 
m. 56. 0498/646 578
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Dave Claes
Loodgieter/ Centrale Verwarming

SaniClaes.CV SaniClaes.CV@gmail.com

0489 491 007

Heislagsebaan 15
2930 Brasschaat

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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder werk, gronden, ...

UIT DE HAND

Snel verkopen, correcte prijs, onmiddellijk voorschot,
geen makelaarskosten & geen eindeloze bezoeken!

Tel. 0475 841 431

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

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

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
& C . Bredabaan 246, 
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be
www.Bomenpatrickgeerts.be 
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863
Zwembad zelf plaatsen, 
wij helpen graag! 
Tel. 0470/181 178
Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen, enz. Bel 
Klus & Zo 0499/103 000
Goedk. verwijderen en 
afvoeren van coniferen en 

534

Poolse mannen doen 
renovatiew.:  bezett. , 
gyproc, beteg., parket, 
schild., afbraakw., NL-talig, 

168 -  0496/637 978

centr. 
Kapellen. Recent geren-
oveerd glvl met terras, 1 
slpk. Zicht op tuin! Eige-
naar: 03/605 33 73

Ik zoek werk.  Gypr., 
schild., lamin., bezetw., 
tuinw. m. erv. €14/u. 
0492/148 886

Te huur woning Kalmth. 3 
slpk, berging, tuin, terras. 
Info na 18u. 0478/377 802
Te huur autobox 1-2 au-
to’s of opslagruimte 30m² 
Augustijnslei 14. Schuin 
over post. 
Gsm 0477/983 275
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JDC / www.jdc-ambachts-dakwerken.be (Antwerpen) is een
zusteronderneming van www.jvkdaken.be

(Breda net over de grens aan de E19/A16 en Ossendrecht)
Een snelgroeiend jong ambitieus krachtig en

hoogstaand kwalitatief gespecialiseerd bedrijf op het gebied
van zink-koper-lood-en leidekkerswerken,

Alsmede verdere platte-en hellende daken. Van de kleinere werken tot aan
grotere gespecialiseerde schitterende werken in en om groot Antwerpen.

ASS. CALCULATIE -WERKVOORBEREIDING

ERVAREN ZINKWERKERS / LEIDEKKERS
DAKWERKERS EN HULP DAKWERKEN

Materialen uittrekken, prijsstellingen en prijzenbeheer, uitwerken offertes, 
inkopen materialen, marketing en verkoop, commerciële vaardigheden in 
woord en taal is een pré.

Een goed loon en secundaire voorwaarden
De grootste zekerheid, uitdagingen, (persoonlijke) groei
De allermooiste dakwerken

info@jdc-ambachts-dakwerken.be.
Wij nemen dan contact met u op voor een uitgebreide toelichting

of bel naar 0031 6 1264 6899

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

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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

BRASSCHAAT WIL 
GRIJZE BAKKEN OP DIEET

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Gezond fit  en slank. 
Meer energie voor de 
zomer. 0479/995 582
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ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN
TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

TE HUUR

Zeer lichtrijk appartement MET garage gelegen op de eer-
ste verdieping nabij winkels, scholen, openbaar vervoer.
Klein gebouw bestaande uit 6 appartementen. Alle meters 
van gas-elek-water zijn afzonderlijk per appartement. Dit 
gerenoveerd appartement omvat een ruime inkomhal met 
apart toilet, 2 slaapkamers waarvan 1 met toegang tot ter-
ras, ruime woon- en eetkamer, keuken en ruime berging. 
Onmiddellijk beschikbaar. 

€ 750/maand
Voor meer informatie 0488/60.05.07 – 0487/28.64.30

LAATSTE NIEUWBOUWAPPARTEMENT
Schoten – Villerslei 85

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

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Snel uw huis verkopen
Wij kopen zelf en beslissen onmiddellijk

Bel ons
0493 483 291

de.immotrader@gmail.com

Ik zoek werk. 

Voor een klus groot of 
klein 

Opkopen alle soorten 
antiek,

Inkoop oud goud en
juwelen:  

Snoeien en vellen van 
bomen.

Zorg/gezelschap voor 
bejaarden, dgn/uren 
o.v.t.k. ook de week-
ends. Met referenties en 
eigen vervoer zone 03. 
Tel. 0477/286 439
Aankoop antiek 

Guitarlessen beginners, 

Franse les niveau se-
cundair.
Prof. schilderen, 

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

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

Opritten,

Goedkoop vellen van 

Ramen en deuren

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Ik zoek werk. 

Zoekt u een loodgieter, 

Te huur:

Te koop gevraagd: 

Zwembad aut. Dosering! 

Bejaardenhulp en gezel-
schap, 

@ rap moet gaan

Z w e m b a d  w a r m t e -
pomp of zonnepane-
len plaatsen

Klusman 

Garden Solutions

Oprit of parking

Kurt 0495 571 383
Te huur: 
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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

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
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 & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

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, 

Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40

Coda Dagcentrum: 03/432.78.42 Coda Rouwzorg: 03/432.78.43

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    10
DINSDAG     11
WOENSDAG  12
DONDERDAG   13
VRIJDAG      14
ZATERDAG   15

OPHALING HUISVUIL  MEI

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

GEEN OPHALING OP 13 MEI. 
Ophaling HV en PMD 
verschuift naar 14/05 
(GEEN ophaling GFT)

Recyclagepark gesloten 
op 13/05 

PMD

MAANDAG    3
DINSDAG    4
WOENSDAG   5
DONDERDAG      6
VRIJDAG      7
ZATERDAG      8

OPHALING HUISVUIL  MEI

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

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

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

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

Goedkoop afbreken van 
uw afsluiting, betonpla-

0487/715 534

Caravan te koop ge-
vraagd:  l iefst in gde 

 0495 529 527
Zwembad nieuwbouw 
alle systemen, aan betaal-

0470/181 178
Te koop gevraagd: 2de 

-

Te huur:
-

loopdouche, groot terras, 
ingerichte keuken met 

-

LP’s 45t, ik koop uw col-

cd’s, strips, boeken, pick-

Leegmaken van huizen, 
garage, appartemen-
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Maakt communiceren met
je buren leuk en gemakkelijk!

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

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

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

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

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
 Antwerpsesteenweg 88 - GLVL appartement 

in groene omgeving naast park gelegen : inkom, hal, 
bergplaats, open keuken, living, 1 slaapkamer, badkamer, 
terras, tuin.

Akkerbouwstraat 59 - gerenoveerde rijwoning; 
glvl :  gang, WC, woonkamer, eetkamer, keuken, terras, 
tuin - 1ste V : 3 slaapkamers, badkamer + WC - 2de V :  
2 slaapkamers , douchekamer + WC

golfplaten, afvoeren en 
plaatsen nieuw dak op uw 
tuinhuis. 0487/715 534

info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

 bouwgrond 
(2127 m²). Botermelkbaan 
te Schoten tussen nrs 14 
en 16. Aangename zuid-
west ligging. Info op 
www.villagrondtekoop.be.
Tel 03 232 24 00

door vakman aan be-
taalbare prijs met gratis 
prijsbestek. 
Tel. 0470/181 178

oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

van uw tuin, snoeien en 
vellen van bomen, gras-
zode. Mol en hondvrien-
delijk. 0497/284 395

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

v. 
garage, bijgebouw, tuin-
huizen, enz. 0474/204 607
Te huur app. 2e verdiep. 
Bredabaan 1013, 2 slpks. 
03/651 73 41

0465/121 326

 snoeien, 
verticuteren, ... btw aan-
wezig. 0465/993 577

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

Beste, 
staan jullie op het punt 
jullie wagen te verkopen? 
Geef dan gerust een sein-
tje 0479 091 504
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Volg en like ons op Instagram en Facebook 
Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

 StudioTank

Maak even een afspraak via info@studiotank.be en bespreek met ons uw wensen!

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

Centrale verwarming

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 

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

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

ELEKPRO elektr. werken, 
klusjes, onderh. geb. 24/7, 
eerlijke pr. 0484/993 359

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


