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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.

HOOGZOMERCOLLECTIES
ZONDAG 30 MEI OPEN

VAN 10 TOT 16 UUR

@KLEDINGWILAN.BE

Dr. Roosensplein 19 - 2930 Brasschaat - Tel 03 651 84 45

ZONNEGLASACTIE

-50%
Zonneglazen op correctie

*Voorwaarden in de winkel

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR

T. 03 652 02 09 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat
info@lichtmeester.com | lichtmeester.com

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

03 633 12 34

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD

GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

Uw
stoffenwinkel !

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

DE NIEUWE STOFJES
WACHTEN OP JOU !

KLOKKENSERVICE
ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

Paul Van der Auwera
(over de Post) - 

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar
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Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

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

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

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

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

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 

- Gazpacho van groene paprika, komkommer 

Salades: 

- Cantaloupe meloen met pecorinokaas, 
 komkommer, sinaasappel, rucola en 

- Salade met gerookte zalm, krieltjes, waterkerspesto, 

Warme Gerechten:
- Coq au vin blanc met dragon, ovenaardappeltjes en 

- Gebakken roodbaars met venkelpuree, sugar snaps, 

- Gnocchi met rucolapesto, geroosterde bloemkool, 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 18 mei t.e.m. Zaterdag 22 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. 

Verpleegkundige geeft professionele massage

praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11 
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Gedoseerde kracht herstelt natuurlijk evenwicht.
www.massagevanuitmijnhart.com

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

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 

Prof. schilderen, kleine 
renovaties. BTW aanwe-
zig. 0465/993 577

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

Kapster aan huis 
0497 736 371

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

Tuin- & schilderwerk. 
0466/464 299

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier 

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

www.denys-co.be

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
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Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211 

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 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

Zorg/gezelschap voor 
bejaarden, dgn/uren 
o.v.t.k. ook de weekends. 
Met referenties en ei-
gen vervoer zone 03. Tel. 
0477/286 439

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.

Alle dakwerken. Pan-
nen, roofi ng, 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

Ervaren tuinman verzorgd 
uw tuin. 0486/482 666

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478
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Prins Kavellei 98  -  2930 Brasschaat
T 03 651 55 71  -  www.ktabrasschaat.be

    
 
 

Check onze website en 
reserveer jouw box, 

snel zijn is de boodschap
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Schepen van Patrimonium Goele Fonteyn is tevreden 
met de onlangs afgewerkte projecten: 

 De Hemelhoeve voorzagen we van een nieuw dak en dakisolatie.

 Het hoofdgebouw van het recyclagepark was dringend toe aan 
 nieuwe gevelpanelen.

 De buitentrap aan de bibliotheek werd hersteld.
  In de bib zelf volgen de ledverlichting, ventilatie
 en stookplaatsrenovatie.

 Het AA-lokaal in het park kreeg nieuwe ramen
 en een nieuwe deur. 

NIEUWS VAN ONZE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Brasschaat blijft stevig
investeren in haar patrimoniumPhilip Cools

Wnd. Burgemeester
Goele Fonteyn

Schepen van Patrimonium

“We werken aan de doelstellingen 
van het Brasschaats

klimaat- en energieplan”

- Schepen Goele Fonteyn -

*Geldig tot 30 juni. 1 bon geldig per persoon. 
Niet geldig op cursussen, retouche 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 

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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

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
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Hoe zou het nog zĳn met Willy Hofkens? U weet wel, 
de man die van 1990 tot 2015 gemeentesecretaris van 
Brasschaat was. Wie geregeld in het park en Peerdsbos 
komt, zal Willy ongetwĳfeld al hebben zien wandelen. 
De man legt dagelĳks zeven tot acht kilometer af. 
“Als ik een dag  niet heb gewandeld, dan heb ik de 
indruk dat ik iets mis”, zegt Willy.
Hofkens is licentiaat economie en begon in 1978 te 
werken voor de gemeente Brasschaat. Hĳ was hoofd 
van verschillende diensten tot hĳ in 1990 de nieuwe 
gemeentesecretaris werd. Vandaag wordt die functie 
algemeen directeur genoemd.
Willy Hofkens was gedurende vele jaren onlosmakelĳk 
verbonden met Lode Bertels die in 1978 burgemeester 
werd. Bertels droeg de sjerp tot 2003. Verder werkte 
hĳ ook zeer nauw samen met landschapsarchitect Jan 
Moereels. “Een bĳzonder creatieve kerel”, vindt Willy.
De voormalige gemeentesecretaris in er intussen 71. 
“Toen ik zes jaar geleden met pensioen ging, heb ik 
naar bezigheden gezocht om het zogenaamde zwarte 
gat te vermĳden. Ik ben nog altĳd actief in de Raad van 
Bestuur van Aralea. Ik ben ook onafhankelĳk bestuur-
der bĳ het Zorgbedrĳf Brasschaat. Ik doe dat op vrĳwil-
lige basis. Je krĳgt daar zeer veel dankbaarheid voor in 
de plaats. Dat merk ik vooral bĳ Aralea. Die jongens zĳn 
je zo dankbaar. Ik volg hen dan ook op de voet en was 
zeer blĳ met die reeks in het TV-programma Iedereen 
Beroemd. 
Verder vult Willy zĳn dagen met lezen. “Politiek en ge-
schiedenis hebben me altĳd sterk geïnteresseerd. Zo 
heb ik met plezier de werken van Johan Op de Beeck 
over Napoleon en Lodewĳk XIV gelezen. De Bras-
schaatse politiek volg ik ook nog wel, zeker als het gaat 
over dossiers en projecten die in mĳn tĳd werden op-
gezet. Ik denk dan aan de bouw van het nieuwe ge-
meentehuis. Ook het systeem van de afvalophaling 
staat al lang ter discussie. Er wordt al zeer lang ge-
sproken over het gebruik van diftar. Nu is het dan toch 
goedgekeurd”, aldus Willy Hofkens.

Graag verwelkomen wij jullie van woensdag t.e.m. zaterdag 
voor een heerlijke lunch of dinner in ons restaurant.

Veldstraat 7 (zijstraat Bredabaan), 2930 Brasschaat

Take-out blijft ook mogelijk! (graag 1 dag op voorhand bestellen) 

Volg ons op onze facebook of op onze website:
    L'antipasto of www.lantipastobrasschaat.com

Voor reservatie of uithaal: info@lantipastobrasschaat.be of 03/653.20.98

LUNCHMENU 
  

Vitello tonato
of  

 Slaatje met burrata, parmaham en tomaatjes

Linguine met mascarponesaus, asperges en pancetta 
of  

Grote ravioli's gevuld met ricotta en spinazie  

Koffie of thee

€ 28

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!

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

WWW.SIERGRASSENKOPEN.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

Kater Jazz is sinds 2 mei 
spoorloos. Gestreepte 
vacht, witte kin en hals 
en rode buik. Hij is ge-
chipt. Gebied tussen 
Hoogboomsesteenweg 
en Guyotdreef. Vinders-
beloning. 0471 833 008.

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

Schilderwerken binnen 
en buiten. 0486/766 847

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

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

Goedkoop leegrui -
men van uw tuin, plan-
ten, hagen, enz. Gr. off. 
0487/715 534

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

Zwembad nieuwbouw 
alle systemen, aan betaal-
bare prĳs, gratis offerte. 
0470/181 178
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www.horta.org
HORTA BRASSCHAAT • De Winter
Miksebaan 195 •  2930 Brasschaat
Tel 03 651 80 60 •  brasschaat@horta.org

 Ontdek onze  
EXCLUSIEVE  
PROMOTIES

 Leer grillen  
als een PRO

 LEKKERE TIPS  
van onze Horta  
grill-professionals

HORTA
BARBECUEDAGEN
WOENSDAG 19 MEI T.E.M. 
ZATERDAG 22 MEI 

  GRATIS*

fles 
CORNET

10% 
KORTING*

op de volledige 
barbecue-afdeling

*Enkel geldig van 19 t.e.m. 22 mei 2021. Gratis fles Cornet 75 cl 
bij aankoop van min. € 50 in de barbecue-afdeling. 
Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen. 

OPENINGSUREN: maandag tot vrijdag: van 9u tot 18.30u.
zaterdag: van 9u tot 18.00u - Gesloten op zon- en feestdagen.



Brasschaatse Film,     Nr. 20,    19-05-2021  8



Brasschaatse Film,     Nr. 20,    19-05-2021  9

mu daeng Thai Take away Brasschaat

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

Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.

ONS TERRAS IS OPEN VANAF 17 UUR

 

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

Op zaterdag 08 mei 2021 schonk de wĳ kvereniging van de Kaart “Hoge Akkerbloei” cadeau-
cheques van Fietsbieb aan KABAS (OCMW). Onze dienstdoende burgemeester Philip Cools 
kwam in hoogsteigen persoon de cheques in ontvangst nemen. Deze actie is tevens het start-
schot en promotie om giften in te zamelen  waarbĳ  we verenigingen, service clubs, bedrĳ ven 
of losse sympathisanten aanspreken en proberen te overtuigen om deze cadeaucheque- actie 
fi nancieel te ondersteunen.
Voor slechts € 20 per cheque geef je een kind 1 jaar gratis fi etsplezier via onze Brasschaatse 
Fietsbieb. Met deze actie ondersteunt Hoge Akkerbloei onze fi etsbieb slogan “Elk kind heeft 
recht op een degelĳ ke kinderfi ets.” Inlichtingen via fi etsbieb.brasschaat@gmail.com
150x dank! Als initiatiefnemers van Fietsbieb Brasschaat (Gunther van Velthoven, Carina Rot-
thiers, Niels en Dirk de Kort en Bob Geysen) hebben we sinds de opstart (januari 2021) een 
fantastisch team met vrĳ willigers op de been gebracht. Onze top-fi etsherstellers Eddy van Esch, 
Freddy Seys en Hans Coolen, samen met de administratieve ondersteuning van Nikki Konings, 
Roland van Gysel en Paul Naudts hebben Fietsbieb Brasschaat duidelĳ k op de kaart gezet.
Fietbieb Brasschaat en ondertussen ook heel wat kinderen zeggen 150x dankuwel Brasschaat-
se burgers, want door jullie donatie bereikten we afgelopen week de kaap van 150 (mooie)  
kinderfi etsen. Zonder jullie inbreng is Fietsbieb niet leefbaar. RESPECT!

wijkvereniging hoge akkerbloei
schiet campagne “cadeaucheques fietsbieb brasschaat“ op gang

Fietsbieb zoekt voorlopig enkel nog kinderfi etsen maat 26” (grootste kindermaat)

Deelnemers: 
Paul De Beenhouwer, Marcel Janssens,
Leo Dom, Gisela Bertels, Jeanne Van Heurck,
Gerda Beniest, Lydia Balliauw

TENTOONSTELLING
BRASSCHAATSE KUNSTKRING

17 tot en met 28 mei 

Dr. Roosensplein 13 
2930 Brasschaat

Schilder zoekt extra 
werk, ook kleine klusjes. 
0487/740 335 Nl-talig

Te koop: laspost met 
bag., broedmachine oc-
tegon 20, 2 microgolf-
ovens, koelkast, diep-
vries. 0479/308 805

Te koop visgerief. 1 lot 
p.o.t.k.  Tel. 03/652 10 07 
na 18 uur.

TEKEN MEE DE PETITIE 
www.pe t i t i e .be /pe t i t i ons /
lage-kaart?locale=nl tegen 
de nieuwe buslĳ n 1640 
en het stratenbeleid van 
Brasschaat

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

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

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

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

BEZOEK ONZE
WEBSITE
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fddparkbodeactueel

Zin in een leuke 
fiets- of 
wandeltocht?

In en rond Brasschaat valt er 
heel wat schoons, te voet of 
met de fiets, te bespeuren. Bij 
het infopunt toerisme vind je 
verschillende gratis en beta-
lende fiets- en wandelroutes in 
Brasschaat en omgeving.   

Je kan bij het infopunt toerisme 
ook terecht voor ander leuks 
zoals het gratis magazine 

Breng dan eens een 
bezoekje aan het 
infopunt toerisme 
van Brasschaat en 
ontdek het ruim 
aanbod fiets- en 
wandelroutes. 

Wat is gezonde voeding en wat doet het voor 
je lichaam? De eerstelijnszone dompelt je tij-
dens twee infosessies onder in de wereld van 

gezonde voeding. 

Gezonde voeding is samen 
met mentaal welbevinden en 
bewegen de basis voor een 
goede algemene gezondheid. 
Maar wat is juist gezonde 
voeding? En hoe maak ik de 
goede keuze? Welke voordelen 
heeft gezonde voeding op mijn 
lichaam en hoe lees ik juist die 
voedingsdriehoek?  Kijk eens 
op www.gezondleven.be  

Over weinig onderwerpen 
wordt er zoveel geschreven en 
verkondigd als over voeding. 
Iedereen heeft wel zijn mening. 
Wat is nu waar en wat is 
klinkklare onzin? Kun je het 
bos door het bomen niet meer 
zien? Dat begrijpen we, je bent 
zeker niet de enige. 

In de maanden mei en juni, 
slaan daarom de gemeenten 
Brasschaat, Essen, Kalmthout, 
Kapellen en Wuustwezel de 
handen in elkaar en beant-
woorden onze diëtisten graag 
al jouw vragen.

We vertrekken vanuit een kort 
woordje over de voedingsdrie-
hoek en beantwoorden dan in 

een online chatsessie graag 
al jouw vragen over gezonde 
voeding. 

Hoe kook je gezond met weinig 
budget? Is een banaan echt 
een dikmaker? Hoe eet ik 
gezond én duurzaam tegelijk? 
Heb jij ook vragen? Ga dan 
naar de website:
www.eerstelijnszone.be/  
afwisselend-eten-lokale-acties 
en neem gratis deel! 

We voorzien 2 sessies voor 
iedereen.  

 » maandag 17 mei van 19:00 
tot 21:00 

 » donderdag 10 juni van 
09:30 tot 11:30

En we voorzien 2 sessies speci-
fiek gericht naar ouders 

 » woensdag 26 mei van 
13:30 tot 15:30 

 » woensdag 16 juni van 
19:00 tot 21:00

  

Meer info? 
www.eerstelijnszone.be/
elz-nooderkempen-afwisselend-eten

Brasschaat is gestart met de opmaak van 
een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor 
‘Woonparken’. Een woonpark is een resi-
dentiële zone binnen een bosrijk gebied 
met een grote oppervlakte aan groene 
ruimte en slechts een beperkt aantal wo-
ningen. De opmaak van dit RUP legt ste-
denbouwkundige voorschriften vast voor 

deze gebieden. 

In de afgelopen jaren heeft 
Brasschaat samen met 
Brecht, Schoten, Schilde, 
Kapellen, Zoersel en de 
provincie Antwerpen een 
visie voor woonparken 
opgemaakt, de zogenaamde 
‘Groene Zes’.  

Brasschaat, Brecht, Scho-
ten en Schilde hebben nu 
elk het initiatief genomen 
om per gemeente een RUP 
Woonparken op te maken 
op basis van deze gemeen-
schappelijke visie.  

Van maandag 17 mei tot en 
met donderdag 15 juli ligt dit 
Rup ter inzage na afspraak 
bij onze dienst Ruimte en 
Wonen (Verhoevenlei 11). 
Je kan de documenten 
daar raadplegen tijdens de 
openingsuren of op onze 
website: brasschaat.be/
RUP-Woonparken.   

Op donderdag 27 mei kan je 
om 20:00 een online info-
moment volgen via Teams. 
Je schrijft je daarvoor best in 

Meer info? jeugd@brasschaat.be | T 03 650 03 10

Geen rustige plek 
om thuis te 
studeren?

wanneer je komt studeren:

 » Draag altijd een mondneusmas-
ker, ook op je studieplek. 

 » Ontsmet handen bij het binnen-
komen. Wij voorzien handgel.  

 » Vul het aanwezigheidsregister in 
wanneer je toekomt. 

 » Hou altijd 1,5 meter afstand van 
anderen, ook tijdens pauzes. 

 » Ontsmet de tafel en stoelen vóór 
& na gebruik. Ook daarvoor voor-
zien wij het nodige materiaal.  

 » Het is verboden te eten in de 
studieruimte. 

 » Voorzie je eigen studiemateriaal 
en deel het niet met anderen. 

 » Bij ziekte of symptomen vragen 
we je met nadruk om thuis te 
blijven en meld dit ook aan de 
jeugddienst. 

Opgelet! Je moet je eerst inschrijven 
en dit ten laatste vóór 16 uur de dag 
voordien. We kunnen maar enkele 
studenten op deze locaties ontvan-
gen. Het inschrijvingsformulier per 
locatie vind je op brasschaat.be/
studeerplekken.

Je kan enkel binnen op deze locaties 
als je je vooraf ingeschreven hebt. Re-
serveer niet nodeloos een plaats als 
je nog niet weet of je er wel zal zijn. 
We passen het inschrijvingsformulier 
wekelijks aan. Vanaf woensdag kan je 
reserveren voor de week nadien. 
Hou je ook aan onderstaande regels 

De gemeente stelt 2 
studielocaties ter be-
schikking voor studen-
ten hoger onderwijs 
waar je in stilte kan 
studeren.

Op beide locaties kan je vanaf 
dinsdag 25 mei tot en met 25 juni op 
weekdagen terecht om in alle rust te 
studeren.  

 » Bibliotheek Maria-ter-Heide, Du-
rentijdlei 64 tussen 9 en 17 uur 

 » Vzw Bielebale, Zwembadweg 5 
(Gemeentepark) tussen 9 en 16 
uur

via de eerder genoemde link 
van onze website. Daarna 
krijg je een mail met een link 
doorgestuurd waarmee je de 
meeting kan volgen. 

Dit participatiemoment 
wordt aangevuld met infopa-
nelen waarop alle info terug 
te vinden is. De infopanelen 
kan je bekijken tussen 17 
mei en 15 juli in de doorgang 
naast het gemeentehuis.  

Reacties op dit RUP stuur je 
schriftelijk en aangetekend 
t.a.v. het college van burge-
meester en schepenen met 
duidelijke vermelding “RUP 
Woonparken – ter inzageleg-
ging”, Verhoevenlei 11, 2930 
Brasschaat. Je kan jouw 
opmerkingen ook tegen 
ontvangstbewijs afgeven 
aan het onthaal of dien ze 
digitaal in via 
info@brasschaat.be.  

Alle opmerkingen moeten 
ten laatste op vrijdag 15 juli 
2021 ingediend zijn.

infopunt toerisme
Bredabaan 182 | T 03 650 03 01 | toerisme@brasschaat.be 

Gezond eten is bewust 
kiezen. 

RUP woonparken

toerisme en Kempengids, 
streekbieren en toffe adgets, 
heerlijke honing, en meer!

 Geen tijd om langs 
te komen? 

Je kan het volledige assorti-
ment van het infopunt toerisme 
ook bestellen via de webshop: 
brasschaat.be/vrijetijd/
toerisme/infopunt-toerisme/
shop
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Brechtsebaan 36 - Unit 20, 2900 Schoten
T: 03.651.63.64
M: info@decuyperbvba.be

Opgericht te Lage Kaart Brasschaat

Centrale verwarming met radiatoren, 
Vloerverwarming, Luchtbehandeling, Ventilatie, 

ookolie, Gasinstallaties, Zonne-energie, Warmtepompen 
met lucht en/of water, Sanitaire werken, Airco

GRATIS INTERNET MODULE BIJ AANKOOP 

VAN JOUW VAILLANT AIRCO!

VRAAG VANDAAG NOG JE GRATIS PRIJSOFFERTE AAN!
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

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

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

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

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

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

Garden Solutions
Boomstronken frezen, 
onmiddelĳke prĳsofferte.
www.gardensolutions.be

0475/511 603

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

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

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

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

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

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

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



Bredabaan 757   |   2930 Brasschaat   |   Tel. 03 337 07 30   |   Ruime gratis parking bĳ de winkel
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur

1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
BRASSCHAAT

Mocca
grote handtas: € 45
Kleine handtas: € 39
Verkrijgbaar in ecru, 
beige en cognac

ARA Fusion
€ 129,95

Ambitious
€ 119

Kids
Pinocchio en Hip
€ 99,90

Kortings
           actie

Kortings
           actie15%
KORTING*

op alle gesloten 
kinder- dames- 

en herenschoenen

19 t.e.m. 29 mei19 t.e.m. 29 mei

20%
KORTING*
op alle handtassen

  13
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 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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Vanaf september terug 
wekelijks cinema in Brasschaat! 
We laten de authentieke en sfeervolle zaal De Polygoon 
(voorheen De Kring) gedeeltelijk herleven als cinemazaal. 
Bijna 100 jaar geleden opgestart als cinemazaal van het leger 

historische kader kan niet zonder de zaal te voorzien van een 
groot scherm, aangepaste projector en bijhorend geluid. 
En hierbij kunnen we jullie duwtje in de rug zeker gebruiken!

Bouwen jullie mee aan Cinema Polygoon? 
Steun onze crowdfundingcampagne.

   

   

*De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf € 40 per 
jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte
bedrag (art. 145/33 WIB).

Meer informatie op www.depolygoon.com/crowdfunding
Je kan ook rechtstreeks een gift overmaken op de bankrekening 
“crowdfunding” van De Polygoon vzw: BE77 7350 5866 1342.

Giften in ruil voor Giften met 

Met de steun van Asekuro, Scanbie, BMW Meeusen, Argenta Maria-ter-Heide, EDP Verzekeringen, 
Atelier Peré, [bau], COMtext, Optiek Jan Huysmans, QTD Interieurarchitecten en Brabex.

Met jullie hulp zorgen we ervoor dat dit mooie erfgoed 
bewaard blijft en brengen we mensen samen in Cinema 

De Polygoon, Kapellei 15, 2930 Brasschaat Maria-ter-Heide
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CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

Al onze panden kan u bekijken op onze website: 
www.notaris-celis-brasschaat.be

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.

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

De Brasschaatse kunstkring ’t Blad stelt tentoon in de ver-
bouwde winkelruimte van juwelier Paul De Beenhouwer 
gelegen aan het Dokter Roosensplein 13 , vlak bĳ het oude 
gemeentehuis van Brasschaat. Omwille van de coronapan-
demie waren we verplicht om ons atelier sinds meer dan 
één jaar te sluiten en werd er ook niet meer samen geschil-
derd. Vermits de meeste leden thuis geen eigen atelier 
hebben , zĳn er bĳna geen nieuwe creaties ontstaan in het 
laatste jaar. Daarom moesten we nu een keuze maken uit 
oudere werken . Deze tentoonstelling is opgebouwd met 
een samenvatting van heel mooie kunstwerken die onze le-
den gemaakt hebben. De zeven deelnemers zĳn: Paul De 
Beenhouwer, Marcel Janssens, Leo Dom, Gisela Bertels, 
Jeanne Van Heurck, Gerda Beniest en Lydia Balliauw. 
De tentoonstelling loopt van 17 mei tot en met 28 mei 
2021. Via dit gebeuren willen al de leden van ’t Blad het 
Brasschaats publiek laten genieten van hun creativiteit.
Het aanbod is een variatie van verschillende thema’s  en 
onderwerpen, ieder in zĳn eigen stĳl en techniek. Het is 
zeker de moeite waard om deze unieke tentoonstelling 
te bezoeken. Het is als het ware een avant première voor 
onze grote tentoonstelling die we in de tweede helft van 
oktober van dit jaar in de prachtige Sint Jozefskapel gaan 
organiseren. Dit ter gelegenheid  het 25-jarig bestaan van 
deze Brasschaatse Kunstkring ’t Blad. Iedereen is van harte
welkom mits zich te houden aan de voorziene corona-
verplichtingen. De deur zal open staan en iedereen kan zo 
naar binnen stappen en dan genieten van deze speciale
tentoonstelling van ’t Blad. Dit is wel een éénmalige 
gebeurtenis op deze locatie want daarna zal deze ruimte 
enkel nog dienen als privéruimte.

TENTOONSTELLING 
BRASSCHAATSE KUNSTKRING ‘T BLAD 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

Stop met roken. Ik kan u 
helpen. Bel of sms naar: 
0492/482 066. E-mail: 
joma.vanoost@hotmail.
com

Schilderwerken binnen 
en buiten. 0486/766 847

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

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

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

Man zoekt werk in de 
tuin. erv. 0485/423 683

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

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

Goedk. verw. en afvoe-
ren van coniferen en ha-
gen. Gr. off. 0487/715 534

Alle renovatiewerken 
schilderen, bezetting, 
gyproc. 0493 301 294

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

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.

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

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

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
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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

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.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

Vacature: Ben jĳ gepas-
sioneerd door Sales in de 
reclamewereld? Wĳ zĳn 
op zoek naar een zelfstan-
dige verkoper! Graag uw 
CV naar gvl@esvedra.be

Tuinier / hoefsmid / die-
renverzorgster komt bĳ 
u werken. 03 666 13 75 
en 0499 100 065

Deftige dame zoekt 
werk als poetsvrouw en 
strĳkster. Liefst volledige 
donderdag. Ik werk gron-
dig en zelfstandig. GSM 
0465 757 370

TE KOOP GEVRAAGD:
Heeft u een auto of be-
stelwagen vanaf bwjr 
2010 die u wilt verkopen.
Schade of technische 
schade, geen probleem
Neem gerust contact op.
Correcte afhandeling ver-
zekerd.

Carl - Brasschaat 
0475 248 997

Poetsvrouw gevraagd: 
Van Brasschaat afkomstig. 
Tussen 50-60 jaar en in be-
zit van een rĳbewĳs. 0479 
618 149 - Enkel bellen 
tussen 11:00-13:00 uur.

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

Te huur: Studio 2eVerd. 
Bredabn centr straatkant. 
Nieuwe keuken en bdk-
mer, kkn-living-slpkmer 
verdeeld over 3 tussen-
verdiep met trappen. On-
mid. beschikbaar. 
0496 528 894

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.

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

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

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

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

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

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

Klusman inricht. elek-
tr. garagedeur, rolluik, 
vliegraam. 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

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 prĳs. 
0475/376 496

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

3,5 % intrest op Uw 
kapitaal ? Dat kan. Ge-
steund door de overheid 
en veilig. Weinig pape-
rassen en... ge geeft een 
Brasschaatse onderne-
mer een steuntje in de 
rug. 0499 230 646

Poetsvrouw zoekt werk, 
strĳken, huishouden, ba-
bysit. Bel 0488 211 829

Approaching Nature 
schoonheidssalon te 
Brasschaat - Organicspa 
gelaatsbehandelingen, 
manicure, pedicure, mas-
sage en ontharingen Kom 
volledig tot rust in een 
groene omgeving, weg 
van alle drukte! 
0478 735 227

Uitverkoop Rainpharma 
producten Grote kor-
tingen! Voor info graag 
mail naar 
info@approachingnature.be

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

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

Betrouwbaar vakmanschap 
sinds 1926

GRATIS OFFERTE

Brasschaat
0472 720 721PROFESSIONEEL

ZANDSTRALEN
Een nieuwe look

voor uw trap 
meubels - deuren

door zandstralen,
GOMMEN, LOGEN.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.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

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 
prĳsofferte. 
0491 758 399

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

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

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

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



Brasschaatse Film,     Nr. 20,    19-05-2021  17

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, 
badkamer, terras, tuin.
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

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

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Gratis levering
in

Brasschaat

Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

T. 03/651 30 41
 0477/382 726
F. 03 652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Zonwering - Rolluiken 
- Ramen en deuren - Au-
tomatisatie van rolluiken. 
En alle herstellingen 0484 
122 770

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen 
Domotica
Verlichting

info@and-service.be  0496 75 13 71
www.and-service.be

Gezocht: Wĳ zoeken huis 
+ tuin, 3 slpk of glv appart. 
te Brassch. 0493/199 265

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

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

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

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

SCHILDERWERKEN. 
Gratis bestek, kwaliteit,

snel, proper. Luc 
0492/441 080

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

Kwalitatief
juridisch advies

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51

Kantoor Brasschaat:

Kantoor Antwerpen:

MAANDAG    24
DINSDAG     25
WOENSDAG  26
DONDERDAG   27
VRIJDAG      28
ZATERDAG   29

OPHALING HUISVUIL  MEI

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

GEEN OPHALING OP 24 MEI. Ophaling HV en PMD, PK verschuift naar 14/05 
(GEEN ophaling GFT). Recyclagepark gesloten op 24/05 

PMD

MAANDAG    17
DINSDAG    18
WOENSDAG   19
DONDERDAG      20
VRIJDAG      21
ZATERDAG      22

OPHALING HUISVUIL  MEI

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 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

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

Moto te koop gevraagd. 
0496/533 827 (Dirk)

Tuinwerk, schilderen, 
loodgieterĳ . 
0497/231 373
Te koop: Meisjesfi ets + 
mand (licht blauw) - kin-
derbed(wit) 0475/264 
2 9 3 .  F i e t s e n d r a g e r 
0494/497 411

Ik zoek oude beelden 
in ivoor, ook oude za-
kuurwerken, oude Liebig 
prenten en schouwgar-
nituur. Tel. 03/313 84 58

Te koop: 3 kleine  aan-
hangwagens. 1 ervan 
gesloten. Banden, lichten 
in orde. Vanaf €150/stuk. 
0486/245 784

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be



Onvoorstelbaar!
Zo veel... Zo mooi...

Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Waar anders?!

www.rodenburghomeandgarden.com

Vanaf nu:

7 op 7 open!  

09.00 -18.00 u (ook op dinsdag)
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Zelfwerkende

zaakvoerders

Bij reinigen van het dak

GRATIS
ANTI-MOS BEHANDELING

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte

Reinigen en ontmossen van daken

Anti-mos behandeling

Reinigen van gevels

Reinigen van opritten

Reinigen van terrassen

Reinigen van buitenmeubilair

Reinigen van poorten

Reinigen van eiken bijgebouwen
drukloos met 140° stoom

enz.

info@gevelendakreinigen.be
www.gevelendakreinigen.beGsm 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

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


