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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.

Op zoek naar een professionele syndicus?
7/7 nooddienst  | Transparante boekhouding

Online eigenaarsplatform | Fysieke en digitale vergaderingen
Voor residenties van 2 tot 200 appartementen

Brasschaat  |  Wuustwezel
Merksem  |  Burcht  |  Hamme

Lille  |  Destelbergen  
Pelt  |  Tremelo  |  Leopoldsburg

Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat

Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be

03/651.25.39

www.janssenenjanssen.be

T. 03 633 09 88

info@o-j-h.be  |  www.o-j-h.be

Bredabaan 1003  |   Brasschaat

Uw
stoffenwinkel !

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

DE NIEUWE STOFJES
WACHTEN OP JOU !

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

50
jaar

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

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

QTD

QTD

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
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Brasschaat
Bredabaan 220
2930 Brasschaat
03 344 66 58
brasschaat@mr-boo.be

Aartselaar 
Baron Van Ertbornstraat 8A

2630 Aartselaar
03 887 75 29 

aartselaar@mr-boo.be

www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

* Actie geldig t/m 31/05/2021 - Enkel geldig bij aankoop montuur

Betaal

in mei slechts

€ 50
voor een set 

unifocale glazen 
mét blauwfilter!*

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

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)

S P O R T S P E C I A A L Z A A K

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

BOEK JE 
AFSPRAAK ONLINE

https://www.shop2run.com/afspraken.html

Fietskleding
 -helmen &
  -schoenen

NIEUWE BUSLIJN 1640 (63)
NIET DOOR ONZE STRATEN

Beste bewoners van de LAGE KAART (tussen Augustijnslei en Molen-

weg), de MIKSEBAAN (Bredabaan tot aan de golf), de PAUWELSLEI, 
de BRECHTSEBAAN (tussen Bredabaan en Coppenskazerne) en de 
AUGUSTIJNSLEI.

Wist u al dat het NVA-(Open VLD) gemeentebestuur expliciet aan De Lijn 

gevraagd heeft om vanaf 1/1/’22 een volledig nieuwe, hoogfrequente buslijn 
“1640” (projectnaam), lijn “63” (eindnaam) door jullie straten te laten lopen? 
Dit a rato van 8 busbewegingen per uur tijdens de spitsuren ’s ochtends en ’s 

avonds, 4 busbewegingen per uur tijdens de daluren en 2 busbewegingen per 

uur in de avond. Dit voor een bus die slechts zal rijden tussen de Coppens-
kazerne in Maria-ter-Heide en de P&R Luchtbal op de Noorderlaan. Een lijn, 
die de nu meestal leeg rijdende en veel minder frequente bus 730 op dat 

zelfde traject zal vervangen. Deze buslijn doorkruist ook nog onze straten, de 

Louislei in Vriesdonk en de Molenweg in Mariaburg. Wij weten dit ook nog 
maar sinds februari/maart. 

Wil u meer info over deze nieuw voorziene buslijn, open dan YouTube, typ 
“Brasschaat  2930” in het zoekveld en klik vervolgens op het filmpje “20 april 2020
– Algemene Commissie”. De presentatie van dit project begint op minuut 21.18.

Bent u eveneens van mening dat dit het veiligheidsgevoel en de leefbaar-

heid (tgv geluidsoverlast, last van trillingen, extra uitstoot van uitlaatgassen 
en fijn stof in uw woonomgeving) in uw straat niet ten goede komt, en de 
verstedelijking van uw straat alleen maar meer in de hand werkt ?! Start dan 

zo spoedig mogelijk een petitie op voor uw straat op www.petitie.be en be-
zorg die vervolgens aan de voltallige gemeenteraad (richt u niet enkel tot de 
Schepen van Mobiliteit, Goele Fonteyn, want dan krijgt u spijtig genoeg toch 
geen antwoord) ! Beter nog, schrijf zo spoedig mogelijk een e-mail met al uw 
persoonlijke grieven over deze nieuwe buslijn (of die van alle bewoners in uw 

straat) en richt deze rechtstreeks aan heel de gemeenteraad en zet ons mee 
in cc (zie hieronder) !

Zowel voor hulp bij het opstellen van de petitie, als voor de mailadressen van 
heel de gemeenteraad, kan u terecht bij marc.vangeel@gmail.com (Molenweg) 
of Melanie Van Wiemeersch, melanie@juvio.be (Louislei). Reageer nu, voor 
het te laat is, want dit project wordt al een jaar lang in alle stilte voorbereid en 

men was niet van plan de betrokken bewoners hierover vooraf te raadplegen.

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN 
“DE MARCEL” 

specialiteit 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering aan 
nog betaalbare prijzen. 

in samenwerking 

INLICHTINGEN 
Tel. 0477/696 478

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

Te huur: Brass. app. 
1V - 3 slpk, garage. Tel. 
0474/642 168

Zaaien van nieuwe ga-
zons en herstellen van 
oude gazons. Gr. offerte. 
0487/715 534

Ontruimingen van huis, 
app., magazĳ nen, enz. Bel 
Klus & Zo 0499/103 000
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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

L
Rijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en 
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Nu tot

€ 200
cashback

Actie geldig tot 13 juni 2021

ONTDEK NU

Er is een wasmachine

die net zo veel om het

milieu geeft als jij!

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide

Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be 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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Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER

Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling

Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Garden Solutions
Boomstronken frezen, 
onmiddelĳ ke prĳ sofferte.
www.gardensolutions.be

0475/511 603 

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
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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!

Goedkoop afbreken van 
uw afsluiting, betonpla-
ten en afvoeren. Gratis 
offerte. 0487/715 534

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

Tuin- & schilderwerk. 
0466/464 299

Te koop: Panini boek en 
filmsterren Kwatta, lucifer 
etiketten, sigarenbanden, 
tradingcards, lp’s + cd’s, 
doodsprentjes. 
0472/792 667

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier 

Denys & C . Bredabaan 
246 Brasschaat. 
03/430 20 83

www.denys-co.be

Dakwerken herstel, 
nieuwe dakgoten, isola-
tie. 0489/717 125

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Gevraagd: part-time win-
kelbediende met erva-
ring voor ambachtelĳke 
slagerij Maes te Bras-
schaat en flexi-job voor 
zat. 4uren. Tel 0491 105 
828

Zwembad probleem! 
Wij herstellen alles aan 
lage prĳs. 1e bezoek gra-
tis. Tel. 0470/181 178 
DAP Pools

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

Betrouwbaar vakmanschap 
sinds 1926

GRATIS OFFERTE

Brasschaat

0472 720 721
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Bij elk afscheid  
wordt een herinnering geboren.

Julienne Geysemans
geboren te Kontich op 5 november 1934
overleden te Brasschaat op 2 mei 2021

Volgens de wens van Julienne  
heeft de uitvaartplechtigheid plaatsgehad in intieme kring.

Condoleren familie Julienne Geysemans
p/a  Quirijnen | Sereni, Augustijnslei 85 - 2930 Brasschaat

www.condoleances.be/juliennegeysemans

03 650 15 15  ·  SERENI.BE

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

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

Totale uitverkoop
vanaf 13 april

Kleding  Juwelen  Accessoires

Bredabaan 166 | 2930 Brasschaat | 0468 261 210 | info@zilverenzand.be

-50%
Onze leerlingen uit het tweede leerjaar hebben heuse groe-
ne vingers. In de plantbak op de speelplaats zetten ze aard-
beien, radĳ sjes, worteltjes en munt.
Om de grond extra voedzaam te maken, wandelden ze met 
hun kruiwagen naar het pleintje naast onze school. Daar 
schepten ze de resten van de compost op en voerden die 
naar hun plantenbak.
Dankjewel wĳ kvereniging omdat jullie elke jaar compost 
voorzien voor de buurtbewoners.

GROENE VINGERS IN MATER DEI DRIEHOEK

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

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

Poolse mannen doen 
renovatiew.: bezett., 
gyproc, beteg. , par-
ket, schild., afbraakw., 
NL-talig, gr. prĳ soff. ref. 
0496/084 168 -
0496/637 978

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

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



In het noorden van de provincie Antwerpen 
vind je een groene gordel van de gemeen-
ten: Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, 
Schoten en Zoersel. Hier wonen heel wat 
mensen tussen de bomen, in zogenaamde 
‘woonparken’. Een bĳ zondere woonomge-
ving, al kent leven in een bosgebied wel zĳ n 
specifi eke uitdagingen én zĳ n regels. Wil je 
als bewoner hierin wegwĳ s geraken, dan is 
er nu de brochure ‘Hoffelĳ k voor je tuin – 
Kies voor een duurzaam woonparkgebied’, 
een gezamenlĳ k initiatief van de provincie 
Antwerpen en de gemeenten. 
De zusjes Noor (13) en Nieke (11) wonen 
midden in zo een woonparkgebied in 
Schilde. “Het leukste is dat er veel natuur is”, 
getuigen de meisjes in de brochure. “We 
bouwen kampen en maken geheime plek-
ken. Soms ontdekken we insecten die we 
nog niet kenden. En als het warm is, heb je 
de schaduw van de bomen.”
In wĳ ken als Steinhoeve (Schilde), Vries-
donk (Brasschaat) en Koningshof (Schoten), 
waar de woningen tussen de bomen staan, 
overheerst de natuur.
“Om de leefbaarheid en het authentieke 
karakter van wonen in deze bosrĳ ke omge-
ving te behouden, heeft de provincie Ant-
werpen met de gemeenten een gemeen-
schappelĳ ke visie uitgewerkt rond onder 
meer de kasteeldomeinen, de woonkernen 
en de woonparken”, zegt provinciaal ge-
deputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor 
Ruimtelĳ ke ordening. “Over de woonpar-
ken brengen we nu deze brochure uit, die 
bewoners een handvat biedt bĳ  het beheer 
van hun aandeel van het bos.”
Hoe meer aaneengesloten groen, ook in 
struiken en planten onder de bomen, hoe 
groter de kans dat dieren en planten kun-
nen migreren en dat soorten overleven. Na-

WONEN IN EEN BOS IS PRACHTIG, DAT WILLEN WE BEHOUDEN
P R O V I N C I E  A N T W E R P E N  E N  G E M E E N T E N  S T E L L E N  B R O C H U R E  ‘ W O O N P A R K E N ’  V O O R

tuurbehoud in de woonparken gaat dus om 
meer dan enkel bomenbeheer. Als grond- 
of huiseigenaar in een woonpark volg je 
daarom een aantal regels om er voor te 
zorgen dat het bos ook bos blĳ ft, en dat het 
in gezonde staat verkeert.
Brochure belicht regels en kansen

De brochure ‘Hoffelĳ k 
voor je tuin – kies voor 
een duurzaam woonpark-
gebied’ doet deze regels 
uit de doeken. Bovendien 
vind je er inspiratie om 
een privébos zo divers en 
gezond mogelĳ k te hou-
den, terwĳ l je toch plaats 
houdt voor recreatie en 
ontspanning. Je leest er 
ook over natuurvriendelĳ -

ke tuinen en eventueel nodige vergunningen.
“We willen de bewoners uitnodigen om sa-
men met ons het groene karakter van hun 
omgeving te bewaren en te beschermen, 
zodat de buurt én haar bezoekers nog ge-
neraties lang kunnen genieten van deze 
bĳ zondere woongebieden midden in de 
natuur”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens.
“Intussen werken de gemeenten Bras-
schaat, Brecht, Schoten en Schilde aan een 
intergemeentelĳ k Ruimtelĳ k Uitvoerings-
plan (RUP) Woonparken. Het vloeit voort uit 
het onderzoek naar de woonparken geco-
ordineerd door de provincie Antwerpen, en 
maakt deel uit van ons gemeenschappelĳ k 
streven naar een gezamenlĳ ke beleidsvisie 
voor de woonparken”, aldus nog gedepu-
teerde Lemmens.

De brochure ‘Hoffelĳ k voor je tuin – kies voor 
een duurzaam woonparkgebied’ kun je 
gratis verkrĳ gen bĳ  de gemeentediensten 
van Brasschaat, Brecht, Schilde en Schoten.

In een woonzorgcentrum gaan wonen is een ‘ingrijpende verandering’ in 
het leven van elke senior én zijn/haar familie.

Overweegt u deze stap te zetten voor uzelf of uw mama en/of papa dan 
nemen we hiervoor graag de tijd om u uit te nodigen voor een persoonlijk
(vrijblijvend) ‘kennismakings- en praatmoment’.

Volledig corona-proof kan u genieten van een rondleiding in Residentie 
Koningshof gelegen in een prachtige en rustige groene omgeving én kan 
u met al uw vragen bij ons terecht. (kamers vrij)

Een afspraak kan u reserveren via:
0492/722. 240  03/294 18 00  admin@residentie-koningshof.be

Tot binnenkort ?

Botermelkbaan 4 | 2900 Schoten | www.residentie-koningshof.be

WoonzorgcentrumWoonzorgcentrum Benader een ieder
zoals je zelf benaderd wil worden.

KENNISMAKINGS-
EN PRAATMOMENT

 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

Te koop: eetkamer: Tv 
meubel, salontafel, kleine 
dressoir, tafel + 8 stoe-
len, vitrinekast, 2 grote 
dressoirs, bijzettafel in 
taupe/grĳ ze eik € 1.550. 
Dringend weg wegens 
verhuis. T.0478 304 942

Ervaren tuinman verzorgd 
uw tuin. 0486/482 666

Alle renovatiewerken 
schilderen, bezetting, 
gyproc. 0493 301 294

Te koop: wegens ver-
huis wil ik het teveel aan 
huisraad verkopen aan 
particulieren. Alles is te 
weinig gebruikt. Voor 
inl. 0472/857 627. Prijs 
bespreekbaar, geen opk.
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*Geldig tot 30 juni. 1 bon geldig per persoon. Niet geldig op cursussen of cumuleerbaar met andere kortingen.

NAAI BOUTIQUE
B R A S S C H A A T

steunt startende handelaars

Tel. 0477 98 11 65 | Bredabaan 167 in Brasschaat ( naast Scarpim by Julie)

bij aankoop vanaf € 20

WAARDEBON € 5 
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Gigue, Xandres, Thelma & Louise, Avalanche, Penneyblack
Rains, Les Cordes, Silk Route, Bo’vie, Vano

Opendeurdagen van 10 mei t/m 31 mei

Tijdens onze opendeurdagen verwennen wij onze klanten met een directe korting van 10% op ons volledig aanbod.
Bij aankoop vanaf €100 krijgen jullie een mooi geschenk.

Tot dan
Tania en Marina

“ Ik koop in Brasschaat ”

Dameskleding

Bredabaan 184, 2930 Brasschaat - 03 651 31 21 - www.larose-brasschaat.be - info@larose-brasschaat.be
Ps: bij eventuele verstrengde coronamaatregelen, blijven wij steeds bereikbaar (03/651 31 21, 0475/772 659) voor afspraak en levering

Een leuke weekendactiviteit 
in Brasschaat? 
Breng dan eens een bezoekje aan mini-museum 

Den Toren naast het militaire vliegveld.

MEER INFO: 

Ontdek met het hele gezin 
hoe de natuur, de militaire 

aanwezigheid en de luchtvaart 
het gebied gevormd hebben.LEGAN    AILS

NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, 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

Guitarlessen beginners, 
geen muziekkennis ver-
eist. 0477/788 101

Zwembad zelf plaatsen, 
wĳ helpen graag! 
Tel. 0470/181 178

Serviceflat te huur: cen-
tr. Kapellen. Recent ge-
renoveerd glvl met terras, 
1 slpk. Zicht op tuin! Eige-
naar: 03/605 33 73

Te huur woning Kalmth. 3 
slpk, berging, tuin, terras. 
Info na 18u. 
0478/377 802

Te huur: ruime studio 
Nieuwpoort 4p + garage. 
Zeezicht. Vlakbĳ winkel-
straat & strand. Slaaphoek 
2p, zetelbed 2p. € 60 - € 
70/n. 0486 361 995

Franse les niveau secun-
dair. 0477/788 101 

Prof. schilderen, kleine 
renovaties. BTW aanwe-
zig. 0465/993 577
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2 FUNCTIES MAATSCHAPPELIJK WERKER (M/V)

LOKAAL BESTUUR WUUSTWEZEL
Voltijds (38u) – Contractueel - Onbepaalde duur - Niveau B1-B3

Wat houdt de functie juist in?
We zoeken twee gemotiveerde medewerkers die ons team van maatschappelijk werkers bij het OCMW komen versterken!
Als maatschappelijk werker ondersteun je ons team inzake algemene sociale dienstverlening. Dit omvat onder meer toekenning van recht 

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.

Wie komt in aanmerking?
Je bent een hulpvaardige en vriendelijke collega die inzicht heeft in de werking van een sociale dienst. Je hebt 
een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of je hebt een 
diploma van bachelor in sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.
Je beschikt over goede teamkwaliteiten en je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wat bieden wij jou aan?

Wij bieden je werk dicht bij huis, in een mooie groene werkomgeving. Je komt terecht in een hartelijk team 

Interesse in deze boeiende uitdaging?
Kom jij ons team versterken? Solliciteren kan door je brief, cv, een uittreksel uit het strafregister én een kopie van je diploma (*) te bezorgen 

aan de personeelsdienst: personeel@wuustwezel.be voor 21 mei 2021.

Selectieproeven

De selectieproeven vinden plaats op donderdag 27 mei 2021 (voormiddag: schriftelijk via thuisopdracht / namiddag: mondeling).

Wervingsreserve
Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen voor een

duurtijd van 3 jaar.

Meer info: De volledige aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en het examenprogramma zijn terug te vinden
op www.wuustwezel.be of te bekomen op de personeelsdienst, personeel@wuustwezel.be

(*) Schoolverlaters kunnen ook deelnemen!

Stan (Constant) Leyssens 
werd geboren in Brasschaat 
op 12 december 1932 en 
groeide op in de Wipstraat in 
Maria-ter-Heide, samen met 
zĳn 3 broers Maurice, René en 
Frans. In zĳn jeugd was hĳ lid 
bĳ de scouts (23e Don Bosco).
Op 12 mei 1956 trouwde hĳ 
met Mia (Maria) Ghysels. Zĳ 

werd geboren in Lier op 26 november 1936. Maar het had 
evengoed iemand anders kunnen zĳn, want Stan had des-
tĳds met Mia en nog iemand anders tegelĳkertĳd afgespro-
ken, maar het was Mia die op de eerste tram zat.
Na enkele jaren in verscheidene drukkerĳen in het Antwerp-
se te hebben gewerkt kon Stan beginnen als praktĳkleraar 
in de drukkerĳ van het M.P.I. (medisch pedagogisch insti-
tuut) “Vrĳ en Vrolĳk” en begon na de uren met zĳn eigen 
drukkerĳtje in de Wipstraat.
Ondertussen liepen er ook al vier pagadders rond: Viviane, 
Roland, Hilde en Danny. Moeder deed naast het huishou-
den ook nog de leveringen van het drukwerk.
Behalve in de drukkerĳ was Stan ook heel actief in het ver-
enigingsleven: op sportief vlak deed hĳ geregeld mee aan 
de “Wintersporten van Brasschaat” waarbĳ vooral het fiet-
sen niet echt zĳn favoriete discipline was want hĳ had geen 
eigen fiets. Gelukkig kon hĳ al eens een fiets lenen, soms 
was dat een meisjesfiets, dus zonder buis, wat lastig was in 
de cyclocross. Of ook mocht hĳ eens de fiets van de facteur 
lenen, loodzwaar natuurlĳk. Hĳ trainde ooit om het Noord-
zee-Kanaal over te zwemmen, maar toen zĳn coach onver-
wachts stierf is dit plan niet doorgegaan. Ook heeft hĳ jaren 
gevoetbald bĳ de eerste ploeg van Maria-ter-Heide, en was 
een actief boogschutter, zowel staande als liggende wip.
Daarna was hĳ lange tĳd voorzitter van de jiu-jitsuclub van 
Magda De Sutter, gevestigd in Café De Vrachtwagen en 

BRILJANTEN HUWELIJKSJUBILEUM
STAN EN MIA LEYSSENS-GHYSELS

12 MEI 2021

Mia is een tĳdje ere-voorzitster geweest.
Later gingen Stan en Mia (wedstrĳd)vissen en ook daar nam 
hĳ graag het voorzitterschap waar, tot zelfs voorzitter van de 
Provinciale Visserĳcommissie. Ook was hĳ nog lid van de 
biljartclub  “De Ware Vrienden” in Café De Vrachtwagen, 
en ‘s zondags legde hĳ graag een kaartje in Café Belle Vue, 
samen met Stan Quirĳnen, de begrafenisondernemer, met 
beenhouwer Rik Joossen en met Robert (den dikke Bos-
saers) van de plaatselĳke superette.
Toen Stan en Mia op pensioen gingen nam Roland de druk-
kerĳ over en gingen Stan en Mia regelmatig petanque spe-
len in P.C. Hemelhof in het park en werden ze ook lid van 
“den Bond”.
Momenteel wonen ze nog steeds samen in de Wipstraat, 
waar zĳ zo goed als heel hun huwelĳk hebben gewoond en 
samen hard hebben gewerkt. Stan amuseert zich in de tuin 
met zĳn zelfgezaaide plantjes en gaat op maandagnamid-
dag nog geregeld een biljarreke doen in Café Belle-Vue (als 
corona het toelaat natuurlĳk) of kĳken ze graag samen naar 
sportwedstrĳden op TV of spelen ze een spelletje Rummikub.
En dat het huwelĳk zĳn vruchten heeft afgeworpen bewĳzen 
de 4 kinderen, 11 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen.
Proficiat Stan en Mia! Lange leve de Vake en de Moeke!

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

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

Bent u op zoek naar 
poetshulp  met dien-
stencheques! Bel “eentje 
meer vzw” 0488/408 720, 
geen wachtlĳst

Kapster aan huis 
0497 736 371
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De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele

glazenwasser die stipt en volgens planning,

verzorgd werk uitvoert voor een correcte

prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend

prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room

Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 

- Gazpacho van rode biet en komkommer.

Salades: 

- Salade met zoete aardappel, paprikatapenade, 

 kerstomaat, gebakken paprika, buffelmozzarella, rucola 

- Salade met krieltjes, witte en groene asperges, een 

Warme Gerechten:

- Lamsgehaktspies met tabouleh, tzatziki, 

- Gebakken zalm met garnaaltjes, puree, prei, 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 11 mei t.e.m. Zaterdag 15 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. 

Donderdag 13/05 (Hemelvaart) zijn wij gesloten.

Goedk. afbreken van u 
tuinhuis, garage en afvoe-
ren. Gr. off. 0487/715 534

SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE AAN HUIS. 
Als gediplomeerde spe-
cialiste, verzorg ik: me-
dische moeilĳke voeten, 
behandeling van oncolo-
gische patiënten, gelaats-
verzorging 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

Zembadrolluik boven of 
onder water op bestaand 
bad, alsook plaatsing. 
Lage prĳs,   
0470/181 178

Te huur appartement 
2e verd. Pastorĳstraat 20 
Brasschaat. 2 slpk. – ga-
rage – onm. vrĳ € 750  tel 
0470/313 126

Alle dakwerken. Pan-
nen, roofing, leien, repa-
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

Door Ligo en 
vrijwilligerswerk 
sta ik sterker in 
mijn schoenen.  
— Evelyne, 35 jaar  

Ik wil beter leren 
werken met 

de computer: 
om een job 

te zoeken of 
afspraken te 

maken
— Mehdi, 31 jaar  

Open School Antwerpen is nu

Cursussen voor volwassenen, overdag of ’s avonds

 · Starten met computer, smartphone of tablet

 · Je kinderen helpen met huiswerk 

 · Beter leren lezen of rekenen

 · Omgaan met stress

 · Leren solliciteren 

Maak nu een afspraak voor een gesprek  

☏ 03 230 22 33

www.ligo.be/antwerpen Leren
Verbinden
Versterken
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parkbodeactueel

Laat het gras maar 
groeien

Heb jij thuis ook een gazon? Volg ons 
voorbeeld en laat je grasmachine een 
maandje in het berghok staan. De 
natuur zal je dankbaar zijn.

Brasschaat voor 
het klimaat!
Benieuwd hoe Brasschaat verder 
werkt aan een klimaatvriendelijke 
gemeente? Binnenkort vind je alle 
info op avansaregioantwerpen.be/
nieuws/brasschaat-voor-klimaat

Vlaanderen kampt met droogte waar-
door één op drie planten en dieren 
bedreigd worden in hun voortbe-
staan. 
Als antwoord daarop maaien we deze 
maand ons gras niet. Wat? Door niet 
te maaien in lentemaand mei geven 
we bloemen alle kans om te groeien 
en bijgevolg ook insecten om te be-
stuiven. Zo helpen we de natuur een 
handje op een eenvoudige manier.

Normaal gezien maaien we onze 
openbare grasvelden wekelijks of om 
de twee weken. In mei doen we dat 
niet op de volgende terreinen:
• doorzicht kasteel-peperbus
• doorzicht kasteel-Elshoutbaan
• evenementenweide Hemelhoeve

Brasschaat neemt deze 
maand deel aan de 
campagne Maai mei 
niet. Die kadert in de 
strijd tegen de klimaat-
verandering.

Week van de groei-
lamp: fi etszoektocht

Doe mee aan onze fi etszoek-
tocht van 13 mei tot 13 juni 
en win!

Tijdens deze fi etszoektocht van 
13 km, bedoeld voor het hele ge-
zin, maken ouders kennis met heel 
wat organisaties die hen bijstaan 
in de ontwikkeling en opvoeding 
van hun kinderen. 
Haal de folder op het gemeente-
huis, het infopunt Toerisme of de 
bib, of download de folder op 
brasschaat.be/groeilamp. 
Volg de route. Op elke halte 
bevindt zich een plakkaat met info 
over de deelnemende organisatie. 
Noteer de gele letter rechtsonder 
op de plakkaten. Samen vormen ze 
een codewoord. Op elke locatie is 
er een leuke opdracht. Die vind je 
steeds aan het raam of deur 
van het gebouw.

Vervanging bomen
in gemeentepark   

In het komende najaar worden 
79 nieuwe bomen aangeplant in 
het Gemeentepark.    

In 2018 werden 436 jonge zomereiken, 
beuken en rode beuken aangeplant in 
het Gemeentepark. 79 bomen hebben 
het jammer genoeg niet gehaald door de 
extreme droogte en hitte van de voorbije 
zomers. Ze worden dit najaar vervangen.  

De andere bomen krijgen bijkomende 
bescherming tegen de droogte met jute, 
kokosmatten en gietranden. 
De gemeente werkt hiervoor samen met 
een aannemer en Erfgoedlandschap 
Vlaanderen die voor dit project subsidies 
verleende.

Aan het eindpunt van de route 
staat een fotokader. Neem een 
foto van je gezin en stuur deze sa-
men met het gevonden codewoord 
naar huisvanhetkindbrasschaat@
gmail.com. Vermeld in de mail ook 
je adres, dan kan je nog een ver-
rassing ontvangen. Je foto komt op 
de facebookpagina van Huis van 
het Kind Brasschaat. Misschien 
win je ook wel een leuke prijs! 
Alvast veel plezier!

De lente is in ‘t land, 
de eikenprocessierupsen ook

De voorbije jaren kreeg Brasschaat te maken 
met een plaag van eikenprocessierupsen. 

Dat zal dit jaar niet anders zijn.

De rupsen van deze nachtvlinder zijn 
schadelijk door hun microscopische 
brandharen die irritaties en allergi-
sche reacties uitlokken. Het leidt tot 
roodheid met ernstige jeuk en zelfs 
brandwonden.  

Om de plaag onder controle te 
houden, bestrijden we in mei deze 
beestjes preventief op enkele open-
bare plaatsen waar ze al eerder veel 
voorkwamen.

Nest gezien op 
openbaar domein? 
Kom je een nest op openbaar domein 
tegen, meld het meteen via 
brasschaat.be/overlast-van-dieren of 
bel 03 650 29 30. De gemeente gaat 
dan na of het nodig is de locatie af 
te schermen en/of over te gaan tot 
bestrijding.  

Nest gezien op 
privédomein? 
Voor nesten op privédomein neem je 
contact op met de fi rma waarmee ook 
de gemeente samenwerkt: 
» Krinkels nv

david.claes@krinkels.be
M 0473 59 02 48

Krinkels komt binnen de vijf werkda-
gen langs om het nest te verwijderen. 
Bij een hoogdringende bestrijding 
pakken ze de melding binnen één 
werkdag aan. De fi rma factureert recht-
streeks aan jou als eigenaar.  

kostprĳ zen: 
per boom en zonder hoogtewerker
binnen 5 werkdagen: 106,48 euro
binnen 1 werkdag: 181,50 euro

per boom en met hoogtewerker  
binnen 5 werkdagen: 159,72 euro
binnen 1 werkdag: 234,74 euro

Bij elke opdracht rekent de aannemer 
een administratieve kost aan van 
72,60 euro.

De brandhaartjes lokken irrita-
ties en allergische reacties uit.

Vaccinatiecentrum in mei 
bereikbaar via Vliegveldlaan 

Van 3 tot en met 31 mei kan je de 
Vliegveldlaan gebruiken als toegangs-
weg naar het vaccinatiecentrum, on-
geacht het tijdstip van je vaccinatie.  

Het openstellen van de Vliegveldlaan kan in die 
periode omdat er minder oefeningen zijn en er 
zo minder conflict is tussen militair en burger-
verkeer. Een goede zaak, de druk op de andere 
aanrijroute wordt zo even verlicht.   

Opgelet! Op 18, 19 en 20 mei is de toegangsweg 
volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor 
fi etsers! Dan vindt er namelijk een training plaats 
met zware voertuigen die in en uit het militaire 
kwartier rijden en de Vliegveldlaan kruisen.

Meer info? vaccinatienoord.be | T 0800 59 056



functie: Als werkleider IVD ben je verantwoordelijk voor het beheer en de dagelijkse 
leiding van de interieur verzorgende dienst. Je waakt over de uitvoering en kwaliteit van de 
geleverde prestaties. Je draagt zorg voor een optimale interne en externe communicatie- 
en informatievoorziening. Je ondersteunt en coacht de (60 halftijdse) medewerkers bij het 
uitvoeren van hun schoonmaaktaken.
 
profiel: Diploma hoger middelbaar • leidinggevende ervaring • kennis van moderne schoon-
maak technieken is een meerwaarde • grondige kennis van Office toepassingen • bezitten 
van een rijbewijs B.

Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur? Heb je sterke 
relationele vaardigheden en werk je graag projectmatig? Wil je meewerken aan de 
ontwikkeling van een innovatief en toegankelijk jeugdbeleid?  

Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job 
via www.brasschaat.be en klik door naar vacatures.

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 1 juni 2021. Bezorg ons naast je cv, een 
motivatiebrief, kopie van je diploma, kopie van je rijbewijs en een recent uittreksel uit het 
strafregister (max 3 maanden oud). Tijdens een eerste CV screening zal hiermee rekening 
gehouden worden.

WERKLEIDER IVD 
(INTERIEUR 
VERZORGENDE 
DIENST)
niveau C1-C3 • voltijds 
contractueel • onbepaalde duur

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft,  
organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en aanleg van 

een werfreserve van 2 jaar (m/v):

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Er viel vorige week iets unieks te vieren in Woon-
zorgcentrum Salve. Bewoonster Josephine Pee-
ters vierde haar 100ste verjaardag. Maar dat is niet 
alles. Josephine’s tweelingzus Maria die in het 
Ekers WZC verblĳft, hief mee het glas. Een 100-ja-
rige tweeling dus, voor België is dat in ieder geval 
een primeur en er wordt gezegd dat het zelfs voor 
Europa uniek is.
Josephine en Maria werden geboren in de Ant-
werpse Seefhoek. Ze waren eigenlĳk nakomertjes, 
want de jongste zus was al 11. Josephine heeft ge-
werkt in het Stuyvenbergziekenhuis dat toen nog 
maar net open was. Ze heeft haar man, Theophiel 
Van Poppelen leren kennen bĳ de turnclub. Het 
koppel huwde op 3 augustus 1940. Na de oorlog 
werkten ze een tĳdje mee in de zaak van Theop-
hiels ouders, ze produceerden en verkochten 
snoep en pralines. Kort daarna openden ze hun 
eigen zaak en gingen ze in Schoten wonen. Het 
koppel verhuisde later naar Deurne. Theophiel 
overleed in 1974. Josephine begon toen te fiet-
sen. Ze kwam in het Rivierenhof waar ze mensen 
zag petanque spelen. Dat deed ze dan zelf ook tot 
haar 97ste. Toen kwam ze ongelukkig ten val met 
een breuk in de dĳ tot gevolg. Na de revalidatie 
kwam ze in Salve terecht, dicht bĳ haar dochters.
Tweelingzus Maria ging op 14-jarige leeftĳd wer-
ken bĳ Manna Foods in Schoten. Toen was dat nog 
een “visinleggerĳ”. Ze leerde er tĳdens het pekelen 
van haring haar toekomstige echtgenoot Georges 
Van Houwaert kennen.
Op 5 mei 2019 – hun 98ste verjaardag - werd voor 
beide zussen nog een verrassingsfeestje georga-
niseerd. Dat vond plaats in de cafetaria van WZC 
Salve. Het deed beide dames merkbaar deugd. 
Vandaag is een samenkomst jammer genoeg on-
mogelĳk omwille van de coronatoestanden. Maria 
mocht ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag 
een door de werknemers van Manna Foods on-
dertekende kaart ontvangen.

Josephine

Maria

VDV Luchthavenvervoer

0479 / 21 70 70
vanaf € 60

Bij afgifte
van deze bon    € 5 korting

per boeking h/t

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

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

Zoekt u een loodgieter, 
ook voor kleinigheden. 
Bel Koen 03/663 60 79

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

Zwembad aut. Dose-
ring! Plaatsen door vak-
man aan betaalbare prĳs. 
Tel. 0470/181 178

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

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.

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

4de

GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674

info@michielse-dakwerken.be

www.michielse-dakwerken.be

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

Ik koop: alles van Nin-
tendo, Sega, Playstati-
on. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, verzamel-
objecten allerhande, cu-
riosa, memorabilia, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in 
de aanbieding, geef me 
een seintje: 0487 365 100

Ervaren gemotiveerde 
tuinier, zoekt nieuw cliën-
teel, voor regelmatig on-
derhoud en aanplanting 
van tuinen. (omgeving 
Brasschaat) Werkzaam 
met eigen materieel en 
eventueel met meename 
van tuinafval. 
0476 58 27 57

Te koop: enig mooi per-
ceel bouwgrond 6590 
m2 te La Reid (Chemin du 
Doyart - Hestroumont). 
Notariaat Paul Kremers te 
Luik - 04 230 31 00 - of info 
verkoper 0498 106 448. 
Bijzondere ligging en 
interessante belegging.

Ik zoek werk. Tuinwerk, 
schilderen, bezetten. 
0487/566 652

M a n  z o e k t  w e r k : 
schilderen, verhuizen, 
tuinwerk, inst. electro. 
0465/165 694

Opritten,  terrassen, 
natuursteen en beton-
stenen. Gratis offerte. 
0493/651 522

Te huur:  Goore ind, 
studio, 2e verd., open 
keuken, 1 slpk, badk., 
gn garage. €410/mnd. 
0475/939 802

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis offerte. 0487/715 534

Kleine en grote renova-
ties, alle pleisterwerken 
muren, plafonds, tegels, 
elektriciteit, tegels schil-
deren. 0496/781768. 
zibi.arte@gmail.com

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

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

Tuinman met veel erva-
ring zoekt extra werk. Spr. 
Nl. 0487/740 335

Brasschaatse Film,     Nr. 19,    12-05-2021  13



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

Begonialaan 20 te Brecht: woning in groene omgeving
Voortuin met siervijver. Oprit. Glvl.: Hal, wc. Woonk., inger. keuken, terras, 
tuin.  2 slkrs, badk.: inl.douche, dubbele lavabo. Ruime berging met boiler, 
aansl. wasm., droogk, diepvries en lavabo.  1° v. slkr via trap in nachthal.  
Zolder. Verw.: houtkachel in living en keuken.  Slpks en nachthal: elektr. 
accum.  Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.  EPC 892 
Bezichtigen: woe 15-18 u, zat + zon 15 tot 17 u.

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.

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

D&D Interieurs

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat

GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83

Facebook & Instagram: D&D Interieurs

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

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 terras, 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

Tuinonderhoud: snoei-
e n , ve r t i cu te re n , . . . 
btw-nummer aanwezig. 
0465/993 577

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

Verkoop wagen: Beste, 
staan jullie op het punt 
jullie wagen te verkopen? 
Geef dan gerust een sein-
tje 0479 091 504

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

Appartement te koop of 
te huur Spanje, Oropesa 
Del Mar. 0473/730 224, 
e-mail: 
diana.maene@telenet.be

Aanleg en onderhoud 
van  uw tu in , snoei -
en en vellen van bo-
men, graszode. Mol 
e n  h o n d v r i e n d e l i j k . 
0497/284 395

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

Gezond fit en slank. 
Meer energie voor de 
zomer. 0479/995 5820

Ramen en deuren incl. 
plaatsen pvc, alu, hout. 
Poorten, zonnewering & 
vliegenramen. Gratis off. 
0493/651 522

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳblĳvende prĳsofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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

Zw e m b a d  w a r m t e -
pomp of zonnepanelen 
plaatsen door vakman. 
Gratis prĳsofferte. 
Tel. 0470/181 178

Ik zoek werk. Tuinwerk 
en schilderen. 
0485/545 594

Te koop: professionele 
ĳsblokjesmachine. € 150. 
0495/518 416

Verzamelaar  koopt 
oude munten en bank-
biljetten. 0475/342 118

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

Te koop: prima staat, 
elektrische vouwfiets. Act. 
rad. 100km. 0495/518 416

SCHILDERWERKEN. 
Gratis bestek, kwaliteit,

snel, proper. Luc 
0492/441 080

Gezocht gr. spullen voor 
rommelmarkt. Ik kom alles 
gr. halen. 0485/300 437

Schilderwerken, gyproc, 
laminaat, bezetten. Gr. 
pr. off. 0467/327 615
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 

Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS,

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

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

Opkopen alle soorten 
antiek, schi lderi jen, 
verzamelingen munten, 
stopzetting winkel. Leeg-
maken woning van kelder 
tot zolder borstelschoon 
achterlaten. Beste prĳ zen 
vd regio vrĳ blĳ vend. mail 
Tom@e-dk.be 
gsm 0491 758 399

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Snoeien en vellen van 
bomen. Klimwerk of met 
hoogtewerker. Verwij-
deren van hagen frezen 
van wortelstronken af-
voer groenafval. Aanleg 
grasperken met rolgazon 
of zaaien. vrijblijvende 
prĳ sofferte. 
0491 758 399

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 
Mag oud zĳ n.
 0495 529 527

Gevraagd: ijsverkoper, 
man of vrouw, rĳ bew. B 
lichte vracht + student 
voor ijstriporteur. Tel. 
0479/268 666

Te koop aan golf Brass. 
luxe app. 200m² + gr. ter-
ras 36m². Liv., eetk., ing. 
keuk. + bergpl. 20m², 3 
3 slpk, dressing, badk. m. 
bad - douche - 2 lavabos, 
2e bdk m. lav. - douche. 
Instapkl. Hogere prijs2 
gar. kan. 
Tel. 0475/735 066

BELASTINGBRIEF !!!!! 
Belastingadviseur komt 
bĳ  u thuis en berekent uw 
voordeel. Inlichtingen: 
0486 382 228

Te huur: opslagplaats/
garage te Ekeren. € 90/
mnd. 0475 381 970

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

Te huur: garagebox Ka-
pelsestwg, Ekeren-Donk. 
T. 03/664 33 44

Zwembad nieuwbouw 
alle systemen, aan betaal-
bare prĳ s, gratis offerte. 
0470/181 178

RENOVATIEWERKEN 
bezetting binnen & bui-
ten, schilderen binnen & 
buiten. 0493 301 294

Te huur: app. Bredabaan 
1013. Hal, liv., keuken, 
berging, c, badk., 2 slpks, 
terras. 03/651 73 41

Verzorgde man zoekt 
leuke vrouw voor wan-
deling of fietstochtjes. 
0486/482 666

BEZOEK ONZE

WEBSITE

Defensie stelt de Vliegveldlaan van 3 tot en met maandag 31 
mei tĳ delĳ k open als toegangsweg naar het Vaccinatiecen-
trum Noorderkempen. Als je uit het noorden van de regio 
komt, kan je in mei dus de Vliegveldlaan inrĳ den, ongeacht 
het tĳ dstip van vaccinatie.  
Provinciaal commandant Rudi Ryckebosch: “Het openstellen 
van de Vliegveldlaan kan in die periode omdat er minder oe-
feningen zĳ n en er daardoor minder confl ict is tussen militair 
en burgerverkeer. Daarnaast wordt de druk op de andere 
aanrĳ route verlicht.”.  
“Op 18, 19 en 20 mei zal de toegangsweg nog wel volledig 
afgesloten worden voor alle verkeer, dus ook voor fi etsers. 
Die drie dagen vindt er namelĳ k een training plaats met 
zware voertuigen. Die rĳ den in en uit het militaire kwartier en 
kruisen de Vliegveldlaan”, geeft de commandant nog mee.
Intussen draait het vaccinatieprogramma op volle toeren. 
“De komende weken vaccineren we dagelĳ ks tussen de 
1200 tot 2700 mensen. Op die drukke dagen zal de toegang 
langs de Vliegveldlaan welkom zĳ n voor bezoekers uit Es-
sen en Kalmthout”, geeft Cindy De Roeve, voorzitter van ELZ 
Noorderkempen, nog mee.

VACCINATIECENTRUM NOORDERKEMPEN TIJDELIJK 
TOEGANKELIJK VIA VLIEGVELDLAAN IN MEI
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Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

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

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
Mechelen: Antwerpsesteenweg 88 - GLVL apparte-
ment in groene omgeving naast park gelegen : inkom, 
hal, bergplaats, open keuken, living, 1 slaapkamer, 

Merksem: Akkerbouwstraat 59 - gerenoveerde rij-
woning; glvl :  gang, WC, woonkamer, eetkamer, keu-
ken, terras, tuin - 1ste V : 3 slaapkamers, badkamer 
+ WC - 2de V :  2 slaapkamers , douchekamer + WC

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Ook zat. en zon. 
0486/430 828

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 
z o e k t  ex t r a  w e r k . 
0487/323 414 - 
0485/944 882

Alle terrasreparaties zo-
als: uitslĳpen van slechte 
voegen van terrasen + 
terug opvoegen.
Vervangen van kapotte 
tegels, putdeksels, enz. 
Gratis offerte.
0491/883 597

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

Schilderwerken binnen 
en buiten. 0486/766 847

Bejaardenhulp en gezel-
schap, verpl. op pens. kl. 
verg. 0470/279 642

Verkoop of verhuur-
klaar zetten. Gratis offer-
te. Bel Klus&Zo. 
0499/ 103 000

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

Goedkoop leegruimen 
van uw tuin, planten, 
hagen, enz. Gratis off. 
0487/715 534

Gevraagd: ijsverkoper, 
man of vrouw, rĳbew. B 
lichte vracht + student 
voor ijstriporteur. Tel. 
0479/268 666

Te huur: 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:  Eddy Mer-
ckx Hybride Tracking, 
24 speed, maat. 56. 
0498/646 578

Bezoek onze showroom:

Brechtsebaan 459c

2900 Schoten
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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  

BURGERLIJKE 

STAND

Billie Vercammen 12 maart 2021
Emilie Van Rompaey 12 april 2021

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

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    17
DINSDAG    18
WOENSDAG   19
DONDERDAG      20
VRIJDAG      21
ZATERDAG      22

OPHALING HUISVUIL  MEI

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

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

Te huur: garage in ga-
ragepark Pastorijstraat 
- Driehoek. Vrĳ, €80/mnd  
Tel 0470 313 126

Te huur: Patio Donk 
app 120m², terr 25m², 
1e verd: 2slpk., ruime 
berg., 2 wc, voll. inger. 
keuken, badk: 2 lav., bad, 
douche. Eiken parket, 
alarm, incl. parking gara-
ge. € 1200 + € 180 kosten 
GEEN IMMO. 
Contacteer 0495 783 100 
tussen 9 en 13u.
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EINDELOOS GENIETEN VAN 

EEN NIEUWE BADKAMER?

Vraag een gratis thuisbezoek aan

 +50 jaar ervaring  Op ruim 1 week Persoonlijke begeleiding

PAALSTRAAT 149    2900 SCHOTEN      03 680 19 50 INFO@BOUWCENTRALENV.BE    WWW.BOUWCENTRALENV.BE

WIJ MAKEN GRAAG TIJD VOOR U

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 
vrĳblĳvende prĳsofferte!

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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 Pool-
se mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER


