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BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33 - www.teletechnics.be

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.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Uw
stoffenwinkel !
BIJ AANKOOP STOF
GRATIS PATROON!
Kapelsesteenweg 394

|

Mariaburg - Brasschaat

di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 11-17 u.

Op zoek naar een professionele syndicus?
7/7 nooddienst | Transparante boekhouding
Online eigenaarsplatform | Fysieke en digitale vergaderingen
Voor residenties van 2 tot 200 appartementen
Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat
Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be
03/651.25.39

Brasschaat | Wuustwezel
Merksem | Burcht | Hamme
Lille | Destelbergen
Pelt | Tremelo | Leopoldsburg

w w w.ja n sse n e n ja n sse n. be

Wij maken er
iets moois van!
50
jaar

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

MEESTERLIJK IN BINNEN
& BUITENVERLICHTING

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | M. 0496 544 744 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat
info@lichtmeester.com | lichtmeester.com |

artanddesignbrasschaat

T. 03 633 09 88|info@o-j-h.be|www.o-j-h.be|Bredabaan 1003|2930 Brasschaat
9UDDJQDDUGHYRRUZDDUGHQ'H]HDFWLHLVJHOGLJYDQPHLWPDXJXVWXV$&898(LVHHQKDQGHOVPHUNYDQ-RKQVRQ -RKQVRQ0HGLFDO%919

Brasschaatse Film,

Nr. 21, 26-05-2021

2

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.

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

Klaar terwijl U wacht

Uitverkoop Rainpharma
producten Grote kortingen! Voor info graag
mail naar
info@approachingnature.be

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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

TENTOONSTELLING



TEL. 03-666.22.04



www.de-glazenwasser.be



Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

BRASSCHAATSE KUNSTKRING
17 tot en met 28 mei

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen
Domotica
Verlichting
info@and-service.be 0496 75 13 71

www.and-service.be

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

Fietskleding
-helmen & -schoenen

>ŽĐĂƟĞ͗
Dr. Roosensplein 13
2930 Brasschaat
Deelnemers:
Paul De Beenhouwer, Marcel Janssens,
Leo Dom, Gisela Bertels, Jeanne Van Heurck,
Gerda Beniest, Lydia Balliauw

OUD GEMEENTEHUIS OPGEFLEURD!

met advies
LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badmintonen squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING
THERMISCH ONDERGOED
SPORTVOEDING

BOEK JE
AFSPRAAK ONLINE
https://www.shop2run.com/afspraken.html

<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯ
KWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ
GESLOTEN op zondag & feestdagen

In het kader van de vergroening van de Bredabaan zorgde het gemeentebestuur afgelopen week voor een opﬂeuring van het Oude Gemeentehuis. Mooie bloembakken met hangpetunia’s sieren nu de gevel van half
mei tot half oktober. De in ’t oog springende bloementorens worden nog
verwacht.
Daarnaast krĳgt het buitenschrĳnwerk van het Oude Gemeentehuis momenteel een frisse laag en de duivenpinnen worden vervangen. Het oorlogsmonument op het pleintje werd proper gemaakt en het plantsoen errond bĳgewerkt.
“Met de verfraaiing van het openbaar domein werken we aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG 11 en 13, en maken we van Brasschaat
een duurzame, klimaatbestendige gemeente”, verduidelĳkt schepen van
groen, Goele Fonteyn. “Het wordt aangenaam vertoeven in een ﬂeurige en
propere omgeving en vooral de trouwers zullen hier blĳ mee zĳn.”
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Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg
Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.
Onafhankelijk begrafenisondernemer
met jarenlange ervaring
Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be
Winkel: Dorpsplein 30 - Kapellen
Rouwcentrum: Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

L

Rijbegeleiding Krüger

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Er is een wasmachine
die net zo veel om het
milieu geeft als jij!

*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

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

Serviceﬂat te huur: centr. Kapellen. Recent gerenoveerd glvl met terras,
1 slpk. Zicht op tuin! Eigenaar: 03/605 33 73

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


ONTDEK NU

Nu tot

½
Actie geldig tot 13 juni 2021

Antieke klokken

cashback

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

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts


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

Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW
BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.

Zo simpel kan het zijn.
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
Zie ook www.argenta.be
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Beste klant, hé copain,
Op 1 oktober 2015, nu meer dan 5 jaar geleen, begon ons verhaal te Brasschaat in een winkel met
familiaal en ambachtelijk karakter van de franchisegroep “Bakkerij Van Opstal - Van Boxel”. Ondertussen
kunnen we zeggen dat we uitgegroeid zijn tot een vaste waarde in het stratbeeld met vertrouwde
ŐĞǌŝĐŚƚĞŶĂĐŚƚĞƌĚĞƚŽŽŶďĂŶŬ͕ĚŝĞũƵůůŝĞĞůŬĞĚĂŐŚĞĞůŐƌĂĂŐǀĞƌǁĞůŬŽŵĞŶĞŶŝŶĚĞǁĂƩĞŶůĞŐŐĞŶ͘
EƵĚĞƟũĚƐƚĂĂƚŶŝĞƚƐƟůĞŶĞƌǁĂĂŝƚĞĞŶĨƌŝƐƐĞǁŝŶĚĚŽŽƌĚĞĨƌĂŶĐŚŝƐĞŐƌŽĞƉ͘tĞŵĂŬĞŶĚĂŶŽŽŬ
ŐƌĂĂŐďĞďƌƵŝŬǀĂŶĚŝƚŵŽŵĞŶƚŽŵĚĞǌĞŽŽŬĚŽŽƌŽŶǌĞǁŝŶŬĞůƚĞůĂƚĞŶǁĂĂŝĞŶ͘ŽǌƵůůĞŶǁĞũƵůůŝĞ ŶĂ ŽŶǌĞ ǌŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ ǀĞƌǁĞůŬŽŵĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ǀĞƌŶŝĞƵǁĚĞ ǌĂĂŬ͘ ,ĞŝĚĞ͕ 'ĞĞƌƚ ĞŶ ŚĞƚ ŐĂŶƐĞ
ƚĞĂŵƐƚĂĂŶĚĂŶŽƉŶŝĞƵǁ ǀŽŽƌũƵůůŝĞ ŬůĂĂƌŝŶĞĞŶŶŝĞƵǁĞƐĞƫŶŐĠŶŵĞƚĞĞŶŶŝĞƵǁĞŶĂĂŵǀŽŽƌ
“Atelier Co-Pains.”
De naamverandering gaat dus gepaard met een jonge frisse look en met al het vertrouwde lekkers,
ŵĂĂƌŽŽŬĞŶŬĞůĞǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶĚĞůĞŬŬĞƌŶŝũĞŶŽŵũƵůůŝĞŶŽŐďĞƚĞƌƚĞǀĞƌǁĞŶŶĞŶ͘
Tijdens de verbouwingen die starten op 24 juni, blijven we voor jullie zorgen met een beperkter
ĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ͘tĞǁĞƌŬĞŶǀĂŶƵŝƚĞĞŶƉŽƉͲƵƉǁŝŶŬĞůĐŽŶƚĂŝŶĞƌŝŶĚĞŽŽƌsĞƌƐƚƌĂƚĞůĞŝƚŽƚĂĂŶŽŶǌĞ
ǌŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞǀĂŶϵƚŽƚĞŶŵĞƚϮϵũƵůŝ͘sŽŽƌĚĞǌĞƉĞƌŝŽĚĞƌĂĚĞŶǁĞĂĂŶŽŵŽƉǀŽŽƌŚĂŶĚƚĞďĞƐƚĞůůĞŶ
ĞŶƚĞďĞƚĂůĞŶ͕ďŝũǀŽŽƌŬĞƵƌǀŝĂĚĞǁĞďƐŚŽƉ͘
Op vrijdag 30 juli is het groot feest en heropenen we onze vernieuwde zaak voor al onze copains als
“Atelier Co-Pains Brasschaat”.
tĞŬŝũŬĞŶĞƌƐĂŵĞŶŵĞƚũƵůůŝĞŶĂĂƌƵŝƚ
ĞŶŚŽƵĚĞŶũƵůůŝĞŽƉĚĞŚŽŽŐƚĞ͘
,ĞŝĚĞĞŶ'ĞĞƌƚĞŶŚĞƚŐĂŶƐĞƚĞĂŵ

RABC Brasschaat verzamelt 32.000 euro voor
kankeronderzoek in het kader van Kom Op Tegen Kanker



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



Te koop: enig mooi perceel 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.


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

Omdat de 1000km ﬁetsen voor Kom Op Tegen Kanker (KOTK) tĳdens het
Hemelvaartweekend niet kon doorgaan organiseerde RABC-Brasschaat,
de oudste ﬁetsclub van België (1882) en de op één na oudste nog altĳd
actieve club van Europa, zelf een alternatief voor de eigen leden.
In een periode waarin iedereen snakt naar wat meer sociaal contact wilde
RABC in samenwerking met Bikeaid.be (als het ware de ‘goede-doel-tak’
van RABC, gesticht door clublid Ronny Augustyns) het goede doel steunen
en tegelĳk opnieuw een clubgevoel creëren dat de leden al lang hebben
moeten missen.
Onder motto “RABC demarreert tegen kanker” ﬁetsten de RABC’ers gedurende vier dagen voor het goede doel. Dit gebeurde zowel individueel
als in begeleide groepen van maximum 20 ﬁetsers op een coronaveilige
wĳze.
Op vrĳdag 14 mei ﬁetste één van die groepen
naar de boorden van
de Rupel waar ze werden geïnterviewd door
Siska Schoeters voor
Radio 2.
Verschillende
leden
ﬁetsten tĳdens deze
vier dagen tussen de
500 en 650 km.
Eén RABC’er kon niet
met de koersﬁets op
pad omdat ze zich als vrĳwilliger had opgegeven in het Vaccinatiecentrum
te Brasschaat. Ze ﬁetste in clubkledĳ met een riksja om mensen van de
parking tot aan het centrum te vervoeren en reed zo ook 100 km bĳ elkaar.
In totaal ﬁetsten de RABC’ers bĳna 32.000 kilometers (op enkele kilometers na). Op dinsdag 18.05.2021 werd dan ook een bedrag van 32.000
euro overgeschreven naar de rekening van Kom Op tegen Kanker.
Ondanks de regen was het een mooi lang weekend!
RABC dankt al haar leden die deelnamen, maar ook alle niet-leden voor
de morele en ﬁnanciële steun voor Kom Op Tegen Kanker die ze soms uit
onverwachte hoek mochten ontvangen!
Bikeaid.be neemt nu reeds 12 jaar zéér actief deel aan de 1000km en is in
de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrĳk en erkend actievoerder
voor KOTK.
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Bezoek onze
assistentiewoningen
in aanbouw
in Berendrecht
]RQGDJ

ɋPHL

ZZZ]RUJEHGULMIDQWZHUSHQEHRSHQZHUYHQGDJEHUHQGUHFKW

ɋɋXXU

Kom een kijkje nemen in de Bosstraat
in Berendrecht met 37 nieuwe assistentiewoningen
ȏ %UHQJHHQEH]RHNDDQGHZHUIHQ
PDDNNHQQLVPHWGH]H
DVVLVWHQWLHZRQLQJHQ
U kan ook meteen uw naam op de
interesselijst laten noteren.
Interesse?
U kunt met maximaal 6 personen
een bezoekje brengen. Bel vanaf
maandag 17 mei onze klantendienst
op 03 431 31 31 en vertel met
hoeveel mensen u komt, zodat wij
uw plaatsen kunnen reserveren.

ȏ Kom langs op onze infostand voor meer
informatie over de QLHXZERXZYOHXJHO
vanZRRQ]RUJFHQWUXP0RQQLNHQKRI,
het QLHXZHGDJYHU]RUJLQJVFHQWUXP
Berendrecht, het dienstencentrum
0ROHQJHHVWen onzeWKXLVGLHQVWHQ
In het kader van de coronamaatregelen is een bezoek enkel
mogelijk na inschrijving voor een tijdslot met maximum
6 personen zodat uw bezoek veilig kan verlopen.

ADMINISTRATIEF BEDIENDE
Mode-agentuur Pure Diffusion te Antwerpen

Functieomschrijving
Hou je van afwisseling in je werk en vind je jezelf terug in onderstaand
RTQſGN!
Dan ben jij misschien wel de perfecte persoon om ons team aan te
vullen.
Takenpakket

Ŗ(CEVWTGPQROCMGPGPEQPVTQNGTGP

Ŗ1TFGTUXGTYGTMGP

Ŗ1PFGTUVGWPKPIUCNGUŌ$CEM1HſEG

Ŗ1RXQNIGPXCPDGUVGNNKPIGPGPNGXGTKPIGP

Ŗ$GJCPFGNGPXCPMNCEJVGPGPTGVQWTGP

Ŗ%QPVCEVOGVKPVGTPCVKQPCNGNGXGTCPEKGTUGPMNCPVGP
Profiel

Ŗ,GDGPVƀGZKDGNUVTGUUDGUVGPFKIGPMNCPVIGTKEJV

Ŗ,GDGPVPKGWYUIKGTKIGPNGGTIKGTKI

Ŗ,GMCPIQGFOWNVKVCUMGPGPJQWFVYGNXCPCHYKUUGNKPI

Ŗ,G JGDV GGP DCEJGNQT FGPMPKXGCW QH  LCCT GTXCTKPI KP UQQTV
gelijke functie.

Ŗ,G DG\KV XQNFQGPFG MGPPKU Ō\QYGN IGUEJTGXGP CNU IGURTQMGPŌ

 XCPJGV0GFGTNCPFU(TCPUGP'PIGNU

Ŗ,GJGDVGGPIQGFGMGPPKUXCP/51HſEG 9QTF'ZEGN1WVNQQM

 2QYGTRQKPVŗ VQGRCUUKPIGP

Ŗ-GPPKUXCP5JQRKH[KUGGPRNWURWPV

Ben jij het talent dat wij zoeken?
En herken jij jezelf in het proﬁel dat van jou onze ideale
Atelier Co-Pains WINKELMEDEWERKER M/V maakt?
Stuur dan als de bliksme je CV met foto naar
brasschaat@vanopstal-vanboxel.be

Aanbod
Pure Diffusion is reeds verschillende jaren actief als mode distributeur in
FG$G0G.WZ9KLDKGFGPGGPDQGKGPFGLQDKPGGPCCPIGPCOGQOIGving met ruimte voor persoonlijke groei en bovendien toffe collega’s.
,GMTKLIVQPOKFFGNNKLMGGPXCUVEQPVTCEVXCPQPDGRCCNFGFWWTGPGGP
correcte verloning.
Plaats tewerkstelling
274'&+((75+10/CCUUVTCCV#PVYGTRGP
Interesse?
5VWWTFCPLGEXGPOQVKXCVKGDTKGHPCCTLQDU"RWTGFKHHWUKQPDG

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Bakkerij Van Opstal - Van Boxel
Bredabaan 445 - 2930 Brasschaat
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NIEUW voor Brasschaat:
Doopsuiker Carinio
mu daeng Thai Take away Brasschaat

CARINIO

(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ

birth & gifts

8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ

www.carinio.be
Wij komen aan huis met onze producten

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

ONS TERRAS IS OPEN VANAF 17 UUR

GESPROKKELD IN BRASSCHAAT
Na 25 jaar journalistiek werk vond
Jan Brys de tĳd rĳp om zĳn talloze
interviews en verworven informatie
over Brasschaat in een boek te bundelen. “Gesprokkeld in Brasschaat”
is geen klassieke toeristische gids
maar wel een selectie van Brasschaatse verhalen over mensen,
monumenten, gebouwen, verborgen plekjes en zo meer.
“Het gaat voor 95 procent over Brasschaat. Een klein gedeelte gaat over
mĳn ervaringen als sportverslaggever. Daar heb ik het
over hockey, baseball, waterpolo en zwemmen. Bedoeling
is de Brasschatenaar en ook de uitgeweken Brasschatenaren een andere kĳk op de gemeente te geven”, legt Brys uit.
Het boekje verschĳnt bĳ De Lezer vzw en kost 20 euro.

Ervaren poetsvrouw
zoekt extra werk.
0487/323 414 0485/944 882


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



Bestellen kan via een mailtje naar jan.brys2@telenet.be.
Het exemplaar wordt dan coronaproof aan huis geleverd.

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

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

§ 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

Ben je minstens 16 jaar oud en heb je zin om tijdens
de vakantie mee te komen spelen op het speelplein
als animator?
Stuur dan zeker een mailtje voor meer informatie!
En ga ook eens kijken op onze facebookpagina en
website!
Speelplein De Driehoekjes vzw
Het Atheneum, Van Hemelrijcklei 81
2930 Brasschaat
tel 0497 /67.69.31
info@dedriehoekjes.be

www.dedriehoekjes.be
facebook.com/dedriehoekjes
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2Ycdb_>_ddUR_X]

vacature

CHAUFFEUR m/v

FQ^QV(]UYASPERGE FESTIVAL
JDQJHQPHQXDDQ¼5HVHUYDWLHDDQEHYROHQ

J_^TQW_^dRYZd

€

20

Personenvervoer voor bedrijven
:LM]RHNHQYRRURQPLGGHOOLMNHLQGLHQVWWUHGLQJFKDXႇHXU PY
2 tot 3 dagen per week in onderling overleg

$DQNRPVWWXVVHQXHQXRPDÀRRSVWLSWX
5HVHUYDWLHYHUSOLFKW

Wij vragen

=QQ^TQW*

Geen 9 to 5 mentaliteit
Flexibel
Je bent bij voorkeur liefst in bezit van bestuurderspas alsook
medische schifting voor bezoldigd personenvervoer Ideaal
als bijverdienste, 60+ welkom

3XQdUQeRbYQ^TTQW# Wb`Ub`Ubc__^
c\QgQb]UWb_U^dUcQecU^VbYUdZUc€ !))

4_^TUbTQW*

CXQbY^WYcSQbY^WWQ]RQµcU^C`QbUbYRc
WU]U^WTUc\QU^VbYUdZUcwf_\_^d}€ ""%

FbYZTQW
[bUUVdU^Qf_^T*

8Q\fU[bUUVdf__bWUbUSXd[bUUVdU^c_U`
XU\U [bUUVd X__VTWUbUSXd TUccUbd           € 40

Wij bieden
Een eigen wagen met mooie verloning
Contact bij voorkeur kds.md@telenet.be of +32475 716 874

`Ub`Ubc

BUcUbfQdYUQQ^WUgUjU^gQ^d_`Yc_`

g

e
D_dWQ


2Ycdb_
_X]
R
U
dd
>_

2Ycdb_>_ddUR_X]2bQccSXQQdRQQ^"(")& 2bUSXd

DU\ #%$!(#$&2Ycdb_^_ddUR_X]]Udb_bUcd
?`U^fQ^T_^TUbTQWd]]QQ^TQW4Y^cTQWU^g_U^cTQWWUc\_dU^
FUY\YW_fUbTU[dU^fUbgQb]dReYdU^jYddU^_`_^cdUbbQc

Roca
aanhangwagens

QQQQQQQQQQQQ

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Martens Bestratingen bvba

Brilanten huwelijk
voor lisa en jaques roelants-fraters
Van alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
wensen we jullie een dikke proﬁciat met jullie 65-jarige
huwelĳksjubileum. Bedankt voor alle goede zorgen dat
jullie voor ons hebben gedaan.

Oprit of parking
in klinkers

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ
Dakwerken herstel,
nieuwe dakgoten, isolatie. 0489/717 125

Caravan te koop gevraagd: liefst in gde st.
Mag oud zĳn.
0495 529 527



Zwembad nieuwbouw
alle systemen, aan betaalbare prĳs, gratis offerte.
0470/181 178



www.edox.ch
Masterpieces of time
juwelier Denys & Cz
Bredabaan 426, Brasschaat
www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ
TE KOOP GEVRAAGD:
Heeft u een auto of bestelwagen vanaf bwjr
2010 die u wilt verkopen.
Schade of technische
schade, geen probleem
Neem gerust contact op.
Correcte afhandeling verzekerd.
Carl - Brasschaat
0475 248 997

QQQQQQQQQQQQ
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Ik koop: alles van Nintendo, Sega, Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten allerhande, curiosa, memorabilia, 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


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

SCHILDERWERKEN.
Gratis bestek, kwaliteit,
snel, proper. Luc
0492/441 080
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ANNEMARIE MIJNSTER COACHING /EZ^^,d
9 STRESS
9 hZEʹKhd
9 /DWd>/&ʹsEd
tŝůũŝũůĞƌĞŶŽŵŐĂĂŶŵĞƚůĂƐƟŐĞƐŝƚƵĂƟĞƐĞŶŵŝŶĚĞƌƐƚƌĞƐƐĞƌǀĂƌĞŶ͍
We leven in een wereld waarin het uiterste van ons wordt gevraagd. De
impact op ons leven is groot en op vele vlakken voelbaar. Een life-event kan
intens zijn en stress veroorzaken.
Een burn-out vermijden, ervan herstellen, of juist terugkeren naar je job?
De symptomen van stress of een burn-out leren herkennen, aanpakken én
ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘ŽĚĂƚũŝũŶŝĞƵǁǌĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ͕ŵĞĞƌĞŶĞƌŐŝĞĞŶĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞ
mindset krijgt.
Bel of mail met ANNEMARIE MIJNSTER voor een afspraak!

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

Nieuwe editie DC-Nieuws
Na het succes van het
themanummer
rond
valpreventie,
maakte
het team van de dienstencentra opnieuw een
mooi boekje. Deze uitgave van het DC-Nieuws
staat volledig in teken
van “Klein Geluk”.
Perfect geluk moet je
niet nastreven of zoeken, het bestaat gewoon
niet. In het leven is niet
alles rozengeur en maneschĳn.
Het afgelopen jaar was
op veel vlakken moeilĳker dan anders. En dat
kan zorgen voor stress
en verdriet. Toch ligt
klein geluk overal op de loer om je even te overvallen met
een goed gevoel. Soms moet je jezelf of anderen wat helpen bĳ het vinden van die kleine gelukjes. Ons team helpt
je alvast door een licht te werpen op de geluksdriehoek. We
proberen tips te geven om gelukkiger in het leven te staan,
om goed omringd te zĳn en jezelf te kunnen zĳn.
Hang zeker ook de raamafﬁche op, die je achteraan in het
nummer vindt. Zo verspreiden we het geluk.
Krĳg je het DC-nieuws niet in je brievenbus maar wil je toch
een papieren exemplaar? Je kan er na afspraak eentje ophalen in één van de dienstencentra.
LDC Vesalius:
Prins Kavellei 77, t. 03 650 25 72
E-mail: LDCVesalius@brasschaat.be
LDC Antverpia,
St Antoniuslei 95-97, t. 03 660 58 00
E-mail: LDCAntverpia@brasschaat.be
LDC Maria-ter-Heidehove: Eikendreef 18, t. 03 663 77 07
E-mail: LDCMTHH@brasschaat.be
Wil je graag per e-mail op de hoogte worden gehouden?
Stuur ons een mail met de vraag om ons DC-Nieuws digitaal te ontvangen. Veel leesplezier!


Ik zoek oude beelden
in ivoor, ook oude zakuurwerken, oude Liebig
prenten en schouwgarnituur. Tel. 03/313 84 58

RENOVATIEWERKEN
bezetting binnen & buiten, schilderen binnen &
buiten. 0493 301 294



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



Tuinwerk, schilderen,
loodgieterĳ.
0497/231 373

QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken
Ronny Kanora
Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,
ontmossen gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte
0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

QQQQQQQQQQQQ
Klokkenspecialist J.
Bouten. 03/663 33 73.
Durentĳdlei 15 MtH


Gespecialiseerde voetverzorgster komt a. huis.

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 25 mei t.e.m. Zaterdag 29 mei
Soep:
 6RHSYDQSUHLHUZWMHVHQEDVLOLFXP ½ORI½O
 *HOHSDSULND]RHWHDDUGDSSHOVRHS ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Wrap met wortelhummus, gegrilde paprika,
 JHLWHQNDDVNHUVWRPDDWHQUXFROD ½ 9(*,
- Tomate Crevette, 2 tomaten gevuld met verse grijze
 JDUQDOHQELHVORRNGUHVVLQJHQHHQVODDWMH ½
Warme Gerechten:
 7LNNDPDVDODPHWODPVJHKDNWEDOOHWMHVHQULMVW ½
- Ravioli van zongedroogde tomaat, met een zachte
 FXUU\VDXVVFDPSLHQNHUVWRPDDWMHV ½
- Geroosterde aubergine gevuld met tabouleh van
quinoa en avocadocrème, afgewerkt met
 JHURRVWHUGHZDOQRWHQ ½  9(*$1
 &KLSRODWDPHWEORHPNRROSXUHHEURFFROLHQNHUYHO ½

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.

Agnieska 0484/949 951

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Luc geeft reeds 20 jaar de

GOMMEN, LOGEN.

BESTE PRĲS

Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door zandstralen,

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
*UDWLVRႇHUWH
HQSODDWVEH]RHN
info@air-concept.be

voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.
Snelle afhandeling, contante betaling!

0487 286 430
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Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

zoekt wegens voortdurende expansie:

ERVAREN PLAATSERS

of

PLAATSERSPLOEG

voor plaatsen van ramen en veranda’s.

=HOIVWDQGLJNXQQHQZHUNHQPHWRRJYRRUGHWDLOVLVQRRG]DNHOLMN
5LMEHZLMV%RI%(QRRG]DNHOLMN
%LMNRPHQGHRSOHLGLQJHQVSHFLDOLVDWLHLQKHWEHGULMIPRJHOLMN
*RHGHYHUORQLQJYRRUEHNZDPHYDNPHQVHQLQMRQJHQG\QDPLVFKWHDP
$DQJHQDPHZHUNVIHHULQHHQJURHLHQGEHGULMI
Meer info op onze website:
ZZZDGUFRQVWUXFWEHGLU#DGUFRQVWUXFWEHWHO

Poetsvrouw zoekt werk,
strĳken, huishouden, babysit. Bel 0488 211 829



Garden Solutions
Boomstronken frezen,
onmiddelĳke prĳsofferte.
www.gardensolutions.be
0475/511 603

FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prĳs!
GSM 0475/768 188


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

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


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

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



TEKEN MEE DE PETITIE
w w w. p e t i t i e . b e / p e t i t i o n s /
lage-kaart?locale=nl tegen
de nieuwe buslĳn 1640
en het stratenbeleid van
Brasschaat



Aankoop alle auto’s.
Benzine , diesel alle jaartallen vlotte en correcte
service bĳ u ter plaatse
of bĳ ons te brasschaat.
oude of nieuwe wagens.
Met of zonder controle.
0491 758 399

Provincie Antwerpen is opnieuw geselecteerd door de Europese Commissie als informatiepunt voor de
burger. Onder de naam Europa Direct zal provincie Antwerpen de komende vĳf jaar Europa dichter bĳ de
burger brengen. In scholen, online,
in Antwerpse steden en dorpen of in
de buurt zal Europa Direct mensen
aan het denken zetten en mee laten
nadenken over de toekomst van de
Europese Unie. De feestelĳke aftrap is
op 9 mei, de Dag van Europa.
Europa Direct nodigt burgers dit jaar
uit om de Dag van Europa vanuit hun
kot te vieren. Op zondagochtend is er om 10:30 uur via de Facebookpagina van Europa
Direct een streepje livemuziek met liedjes in verschillende talen om deze dag feestelĳk
en coronaproof te vieren. Daarnaast ontdek je op www.dagvaneuropa.be recepten, spelletjes en een afspeellĳst. Om het extra feestelĳk te maken thuis, konden burgers bovendien hun eigen Dag-van-Europa-feestpakket bestellen.
Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Europese Samenwerking, reageert verheugd op de
hernieuwing van het contract: “De Europese Unie is een werk dat nooit af is en om een
voortdurende dialoog vraagt, internationaal maar zeker ook lokaal. Europa Direct Provincie Antwerpen laat onze inwoners op allerlei manieren kennismaken met de EU. Europa
heeft immers een grote invloed op het dagelĳkse leven van ons allemaal.”
Netwerk in België
Europa Direct Provincie Antwerpen is één van de negen informatiecentra in België verspreid over het hele land. Het contract met de Europese Commissie duurt van 1 mei 2021
tot 31 december 2025. Provincie Antwerpen is al sinds 1998 gastorganisatie voor Europa
Direct. Stefaan De Rynck, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie
in België: "Meer dan informatiecentra zĳn de Belgische Europa Direct echte partners voor
de Europese Commissie. Wĳ verheugen ons dan ook op de samenwerking met hen. Samen zullen we belichten wat de Europese Unie ons dag na dag biedt, en zullen wĳ luisteren naar de burgers en wat ze aan het hart gaat. Want Europa is de zaak is van iedereen."
De Dag van Europa
Op 9 mei 1950 lanceerde Robert Schuman zĳn idee voor de toekomst van Europa. In
1952 besloten België, Nederland, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrĳk en Italië om hun
economieën met elkaar te verbinden. Door de jaren heen werd de samenwerking uitgebreid, zowel in het aantal landen als inhoudelĳk. Pas in 1985 werd 9 mei uitgeroepen tot
de Dag van Europa. Het idee achter deze dag is om burgers bewust te maken van wat de
Europese Unie doet en betekent voor ons allemaal. De EU is een werk dat nooit af is, maar
het is een mooie dag om stil te staan bĳ hoe ver we al gekomen zĳn.



Zwembad aut. Dosering! Plaatsen door vakman aan betaalbare prĳs.
Tel. 0470/181 178


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



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



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



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


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

Strips gezocht! Ik koop

uw oude en nieuwe strips,
ook grote verzamelingen.
Tel 0471 294 474




Te koop gevraagd: schilderĳen, spullen van zolder, enz. 03/663 65 70

Europese Commissie selecteert provincie Antwerpen
opnieuw als informatiepunt voor de burger

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

QQQQQQQQQQQQ
Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

BEZOEK ONZE

WEBSITE

QQQQQQQQQQQQ

Bakkerij Isenbaert
Brood, charcuterie en belegde broodjes

zoekt

MEDEWERKSTER(S)
25u/week waarvan 1 dag in het weekend.
ĜģǄĜģĹŅŞǄŅåĩĹ±±ųååĹĀģĹåÏŅĬĬåč±
die klantvriendelijk is,
maar ook graag in de keuken werkt.

Interesse?
Bel naar 0476 550 259 (Sabrina)
FŸåĹÆ±åųƋĬåĜƀĉÎƖĿƐǈų±ŸŸÏĘ±±Ƌ
åĬţǈĉƀƅxĂĂǈƖĂĿ
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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

23(1'(85
:((.(1'

Fulltime winkelbediende
Vriendelijke en verzorgde uitstraling,
teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie:

0477 469 972

Zwembad renoveren
door vakman aan betaalbare prĳs met gratis
prĳsbestek.
Tel. 0470/181 178

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


Schilderwerken binnen
en buiten. 0486/766 847

3XXU6IHHU%UHGDEDDQ%UDVVFKDDWNULVWDYHUZLPS#WHOHQHWEH






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

Klusman inricht. elektr. garagedeur, rolluik,
vliegraam. 0499/216 561
Tuin- & schilderwerk.
0466/464 299

Kapster aan huis
0497 736 371



Te koop:
goedkoop brandhout.
Tel. 0484/166 101



Te koop: Bayliner op
trailer L5,60 - B2,10 met
aparaten. Motor Mercury
115pk, bj 1998. P.o.t.k.
i.g.st. Tel. 0495/648 015


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

Wĳ verhuren ons app.
in Zuid-Fr. aan zorgzame
mensen. T. 0477/466 770

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


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

Costa Blanca, Moraira
TE HUUR
Vakantievilla. Enkele min. tot
de zee. Max 6 pers.

Nog vrij vanaf 24 juli
Tel. 03 663 33 73
www.morairavilla.be

Zin in een actief dagje
bomvol natuur of cultuur?
%RHNELMRQVHHQDUUDQJHPHQWVSRRU¿HWVHQ
en geniet van een actieve daguitstap
met familie, vrienden of collega’s

MEER INFO:

www.brasschaat.be/
DUUDQJHPHQWVSRRU¿HWVHQ

LEGAN AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

4$)3*&,t&,&3&/t
888-&("//"*-4#&t*/'0!-&("//"*-4#&

&RPELQHHUMRXZVSRRU¿HWV
DYRQWXXUPHWHHQOHNNHUHOXQFK
HHQZDQGHOLQJPHWQDWXXUJLGV
HHQEH]RHNDDQVLWH*XQ¿UH
RIPLQLPXVHXP'HQ7RUHQ
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parkbodeactueel
Hou je brievenbus
in het oog!
Vanaf 1 januari 2022 schakelen we
over op diftar om je huisvuil op te
halen. Om de overgang naar het
nieuwe systeem vlekkeloos te laten
verlopen, hebben we binnenkort je
medewerking nodig.
Einde mei tot begin juli vind je in je
brievenbus een brief terug, vergezeld
van een extra Afvalkrant en een
containerkeuzekaart.
Lees alles goed door, vul de containerkeuzekaart correct in en volg de
instructies nauwgezet.

Meer info? brasschaat.be/diftar

Vrĳwillige gezinsbuddy’s
Heb jij een warm hart voor gezinnen met
kinderen die het moeilijk hebben en kan
je een paar uurtjes per week vrij maken?

Begin februari maakte de Lokale Politie Brasschaat de overstap van papieren
woonst- en domiciliecontroles naar een volledige digitale, papierloze opvolging
met een rechtstreekse link naar onze dienst burgerzaken.

We zoeken vrijwilligers die wekelijks 2 tot 3 uurtjes
bij een vast gezin willen langsgaan om op stap te
gaan, samen leuke dingen te doen, spelletjes te
spelen … Je oefent met hen ook de Nederlandse taal,
helpt bij papierwerk en biedt een luisterend oor.

Iedereen tevreden
Michel Van Gilst (foto), wijkinspecteur
Driehoek 1: “De app levert een grote
tijdswinst op voor zowel de dienst
burgerzaken als de politie. Nog een
voordeel is dat we steeds een goed
overzicht hebben van alle dossiers en
de totale werklast. Zo kunnen we een
handje toesteken wanneer een collega van een andere wijk veel controles
heeft staan of er even tussenuit is.
Bovendien dragen we zo ons steentje
bij tot het verkleinen van de papierberg. De bomen zullen ons dankbaar
zijn!”

Je krijgt ondersteuning en info van de coördinator.
Je komt maandelijks samen met andere vrijwilligers
voor vorming of om ervaringen uit te wisselen bij een
tasje koffie. En je krijgt eindeloos veel dankbaarheid
van je buddygezin.
Interesse? Neem contact op met de coördinator.

Meer info? coördinator gezinsbuddy’s
M 0492 250 381 | gezinsbuddys@brasschaat.be

Controleer de
geldigheid van je
rĳbewĳs
De eerste rijbewijzen in
het plastic bankkaartmodel werden in 2010 in
onze gemeente uitgereikt.
Met een geldigheid van
10 jaar, zijn die eerste
rijbewijzen nu dus
vervallen.

Buurtpolitie voert voortaan woonstcontroles
uit met mobiele app

Wanneer je je inschrijft op een adres
in Brasschaat komt de wijkinspecteur
langs om te controleren of je wel
degelijk op dat adres woont. Het is
namelijk wettelijk verplicht om een
vaste verblijfplaats te hebben.
Tegelijkertijd is het één van de
controlemechanismen om fraude en
huisjesmelkerij tegen te gaan.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het
nakijken van de geldigheidsdatum
op je rijbewijs! De datum staat op
de voorzijde van het document (zie
afbeelding).
Vanaf 3 maanden voor de vervaldatum kan je bij de dienst burgerzaken
een hernieuwing van je rijbewijs aan-

vragen. Maakt hiervoor een afspraak
via brasschaat.be.
Breng je oude rijbewijs mee naar je
afspraak. Het is niet nodig een foto
mee te brengen; die wordt opgenomen uit de database. Tenzij je een
recentere foto op je rijbewijs wil.
Een nieuw rijbewijs kost 25 euro.

Tot voor kort ontving de buurtpolitie
de aanvragen tot woonstcontrole van
de gemeentelijke dienst burgerzaken
op papier. Met een dikke map onder
de arm gingen de wijkinspecteurs dan
de baan op. Het vergde veel onzichtbaar werk: ophalen van de documen-

“De app levert een grote tĳdswinst op voor zowel de dienst
burgerzaken als de politie”

ten op het gemeentehuis, inschrijven
en verdelen van de dossiers …
Het zorgde voor een nodeloos grote
papierberg. Dat is nu verleden tijd.

Dag papier, welkom app
Het volledige aanvraagtraject verloopt
nu digitaal via een gloednieuwe
app. De wijkinspecteurs ontvangen
de aanvragen tot controle nu rechtstreeks in de app op hun smartphone
of tablet die gekoppeld is aan het
systeem van de gemeente, het rijksregister en de algemene gegevensbank.
Eenmaal ter plaatse geven ze een
positief of een gemotiveerd negatief
advies in op de app. Dat komt meteen
bij de gemeente terecht.
Blijkt een persoon niet thuis, dan
geeft de wijkinspecteur dit in, zodat
automatisch een tweede controlemoment ingepland kan worden.

Inge Conincx, manager publieke
dienstverlening van de gemeente:
“Een adreswijziging verwerken we
nu volledig digitaal. De burger doet
de aangifte via onze website en we
bezorgen ze via de app aan de wijkinspecteurs. De samenwerking loopt
nog vlotter dan voorheen door het
schrappen van papieren tussenstappen. Ook kan de dienst burgerzaken
de burgers altijd informeren over de
stand van zaken van hun adreswijziging. Veel tijdswinst voor de politie
en onze dienst, maar vooral voor de
burgers”.

Wist je dat …
• de wijkinspecteurs in Brasschaat
jaarlijks zo’n 3000 woonst- en
domiciliecontroles uitvoeren?
• Brasschaat opgedeeld is in negen
zones met elk een wijkinspecteur?
De naam en contactgegevens van je
wijkinspecteur zoek je op
politie.be/5352.
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EEN HYBRIDE VOOR
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*
TOYOTA C-HR HYBRIDE

TOYOTA. THINK ABOUT IT.
30% MINDER VERBRUIK(1)

|

LAADT ZICHZELF AL RIJDEND OP

TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 - 2960 Brecht
Tel.: 033 13 05 79

4,9-5,3 L / 100 KM |

110-120 G / KM (WLTP) | www.toyota.be

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be
* Toyota C-HR hybride – een hybride voor de prijs van een benzine: stemt overeen met een korting van € 3.000 op de hybride versies van de Toyota C-HR (referentiemodel –vergelijkbaar
in termen van prijs, grootte, uitrusting en motor – gebruikt om het prijsverschil tussen hybride versie en benzineversie te schatten: Corolla TS 1.8 Dynamic (€ 29.460 BTWin) en
Corolla TS 1.2 Dynamic (€ 26.610 BTWin). Optionele, niet verplichte aanbieding onder voorwaarden. Geldig van 01.05.2021 tot en met 31.05.2021 zolang de voorraad strekt, bij aankoop van
een nieuw voertuig bij de deelnemende verdelers in het erkende distributienetwerk van Toyota in België. Voorbehouden aan particuliere klanten tenzij anders vermeld. Voor meer informatie
over deze promotie, contacteer uw Toyota-verdeler of bezoek onze website www.toyota.be Afgebeeld voertuig met opties of accessoires.
(2) (1) Op basis van testritten met de Toyota C-HR Hybride (5,0 L/100 km) en zijn concurrenten (benzinemotoren, 8,1 L/100 km gemiddeld),
gepubliceerd door Autogids/ Le Moniteur. (2) 5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in
het erkende Toyota-netwerk. Verlengde dekking van de hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in het erkende Toyotanetwerk: aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op toyota.be – toyota.lu of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België of in het
Groothertogdom Luxemburg.
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JOBSTUDENTEN GEVRAAGD:
Telefonist(e) M/V
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Wij zoeken:

KELNER

7HOHIRQHHUMHJUDDJHQEHQMHVRFLDDO"
Ben je op zoek naar een leuke job
LQHHQMRQJWHDP"
:HO« :LM ]LMQ RS ]RHN QDDU WRႇH MREVWXGHQWHQ
RPRQVWHDPWHNRPHQYHUVWHUNHQDOVWHOHIRQLVWH
'DJHQHQXUHQ]LMQVWHHGVWHEHVSUHNHQ
6ROOLFLWDWLHPHWIRWRWDY-XOLH%DOOHJHHU
MXOLH#RSWLPDOLQYHVWEH

Voltijds

HULPKOK
FLEXIWERKERS
JOBSTUDENTEN
Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03
0HONHULM3HHUGVERV%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW

0479 / 21 70 70
vanaf € 60

Bij afgifte
van deze bon

€ 5 korting

per boeking h/t

G o e d ko o p l e e g r u i men van uw tuin, planten, hagen, enz. Gr. off.
0487/715 534



Te huur: Lage Kaart 462D,
app. 1e verd., 2slpk, groot
terras, info tel na 18u.
0496/121 590

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

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS
BV

VDV Luchthavenvervoer

Betrouwbaar vakmanschap
sinds 1926
GRATIS OFFERTE

Brasschaat
0472 720 721

Man zoekt werk, tuin,
schild., bezetten, gips.
€17/u. 0465/392 484

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

Te huur: Spanje - Costa
Dorada - Cambrils charm.
villa met zwembad 8 pers.
op 500 m vh strand
0474 993 665

werk van Brasschatenaar Jonas Leriche op het bilboard van Times Sqaure in New York
"Het gebeurt niet elke dag dat kunstwerken van een geboren Brasschatenaar enorm uitvergroot op Times Square in
New York te zien zĳn. Tussen 7 en 12 mei was dat het geval
met werk van fotograaf/kunstenaar Jonas Leriche.

Leriche, die al enkele jaren in de
Verenigde Staten woont, groeide
op in de buurt van de Peter Benoitlei. Die natuurlĳke omgeving (de
wĳk was toen nog niet verkaveld)
vormde de basis voor zĳn huidige
werk, waarin hĳ de band van technologie en natuur belicht.
In zĳn eigen woorden: "De boodschap is voor mĳ belangrĳker dan
het medium. Ik ben opgegroeid in
Brasschaat en omgeving, waar ik
altĳd in contact stond met de natuur. Ik speelde de hele tĳd buiten, in het bos. Later, toen ik in de
modewereld belandde, voelde ik
een leegte. In mĳn werk plaats ik
natuurelementen in schril contrast
met artiﬁciële zaken als glamour,
esthetiek en technologie. Mensen
voelen altĳd een connectie wanneer ze met de natuur in aanraking
komen. Wanneer je naar mĳn werk
kĳkt, neem je die verbinding ook
waar."
Naast krachtige foto's, die soms
verrĳkt zĳn met hoogwaardige stoffen als diamantpoeder, maakt Leriche ook zeefdrukken en sculpturen.

Hĳ brengt in zĳn kunst talenten uit diverse disciplines samen: videographers, make-up-artiesten, sound designers,
copywriters, motion designers en zo meer.
Na het succes op Times Square is het zĳn grote droom om
zĳn werk te exposeren in het FoMu, het fotomuseum in Antwerpen."

Brasschaatse Film,
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

OPEN DEUR
immo MANOIR

ZATERDAG 29 MEI
VAN 11U30 TOT 14 UUR

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϱƚĞŬĞƌĞŶ
ŚĂƌŵĂŶƚĞǁŽŶŝŶŐŵĞƚƉƌĂĐŚƟŐĞǌƵŝĚǁĞƐƚƚƵŝŶ
KŽŬŐĞƐĐŚŝŬƚĂůƐŚĂŶĚĞůƐƉĂŶĚŵĞƚǁŽŽŶƐƚ

*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690

ϬϰϴϰͬϮϬϬ͘ϳϬϬͻǁǁǁ͘ŝŵŵŽͲŵĂŶŽŝƌ͘ďĞ

JONGE BELOFTEN GESPOT!
Hemelvaartdag, traditioneel de Jonge Beloftendag van KSVB Driehoek, was een topdag. De
jeugdige spelers en geïnteresseerden konden, na luwe maanden, terug genieten van voetbal met een hapje en een drankje. Vele nieuwe jonge talenten meldden zich reeds aan voor
het nieuwe seizoen. Ook schepen van jeugd en sport Adinda Van Gerven was present en
toonde haar volle waardering voor de trainers, vrĳwilligers en medewerkers van KSVB Driehoek. Voor velen -en zeker voor de jonge spelertjes- was het een dag van volop genieten.

GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP
0HFKHOHQ Antwerpsesteenweg 88 - GLVL appartement in groene omgeving naast park gelegen : inkom,
hal, bergplaats, open keuken, living, 1 slaapkamer,
badkamer, terras, tuin.
0HUNVHP Akkerbouwstraat 59 - gerenoveerde rijwoning; glvl : gang, WC, woonkamer, eetkamer, keuken, terras, tuin - 1ste V : 3 slaapkamers, badkamer
+ WC - 2de V : 2 slaapkamers , douchekamer + WC
=LHRQ]HEHVFKLNEDUHZRQLQJHQRS

ZZZQRWDULVGHIHUPEH
Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

AANNEMER KOOPT

DSSDUWHPHQWVJHERXZHQRXGHZRQLQJHQ
SURMHFWJURQGHQDIEUDDNSDQGHQERXZJURQGHQ

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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



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

4de

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE



LAATSTE NIEUWBOUWAPPARTEMENT

Schoten – Villerslei 85

Zeer lichtrijk appartement MET garage gelegen op de eerste 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

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 garage. € 1200 + € 180 kosten
GEEN IMMO.
Contacteer 0495 783 100
tussen 9 en 13u.


Te koop: laspost met
bag., broedmachine octegon 20, 2 microgolfovens, koelkast, diepvries. 0479/308 805



ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN

TOONZAAL (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

60
Bij TILBORGHS HOUT en INTERIEUR BV
zoeken we een

SCHRIJNWERKER (M/V)
voor onmiddellijke indiensttreding
-RXZSUR¿HO

GARAGE

DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

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

 
behendig in het verwerken en bewerken van plaat- en

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

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

erkende professionele plaatser van

Al ervaring? Dan heb je een streepje voor!
DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
2QVMREDDQERG
 een boeiende job met voldoende afwisseling
  begeleiding en ondersteuning tijdens je opstartfase
  een correcte verloning

MAGAZIJNIER
(M/V - VOLTIJDS)

voor onmiddellijke indiensttreding
-HNRPWWHUHFKWLQHHQWRႇHEHQGHZDDUFROOHJLDOLWHLWHQH[SHUWLVH
belangrijke waarden zijn.

Zie je dat wel zitten?
Stuur je motivatie en CV naar stephan@tilborghshout.be
of per post naar Tilborghs Hout en Interieur bv,
Onderzeel 7, 2920 Kalmthout – 03/666.81.14

DE KLIMAATKWESTIE DOOR DE OGEN VAN EEN GEOLOOG
LEZING DOOR MANUEL SINTUBIN
Dinsdag 1 juni 2021 om 20 uur via livestream! We bekĳken het rĳke geologische
verleden van onze aarde met een geoloog, de best geplaatste wetenschapper om de
huidige klimaatverandering in een planetair perspectief te duiden. Het aardse “experiment” dat de mens aan het uitvoeren is, stelt hem voor grote uitdagingen, waarvan we
de omvang nu pas echt beginnen te zien. Manuel Sintubin (Sint-Niklaas, 1964). Hoogleraar in de geologie (KUL). Een kritische en onafhankelĳke stem voor meer wetenschappelĳke geletterdheid en minder doemverhalen in klimaatkwesties.
Meer info vind je op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”.
Plaats: deze lezing is niet in Ons Middelheem, maar door de coronabeperkingen enkel
via livestream naar je eigen pc, laptop, tv. Dit is heel eenvoudig, maar als je hiervoor nog
geen ervaring hebt, neem dan gerust contact op met Annemie Jasperse (annemie@davidsfondsbrasschaat.be; T. 03 650 10 01) of Robert De Loght (T. 0494 54 27 08).
Deelname per persoon: € 8; niet-leden € 12; <25 jaar € 4. (overschrĳven op rek.nr. BE46
4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat, met vermelding “klimaat”)
Inschrĳven verplicht per e-mail: via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of Annemie
Jasperse (annemie@davidsfondsbrasschaat.be). Na inschrĳving krĳg je kort vooraf via
die e-mail de link doorgestuurd voor deelname.
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Centrale verwarming

,YR'H&RFN%9%$
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
*HXUGHWHFWLH &DPHUD,QVSHFWLH
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Broodbakmachine van
Panasonic gezocht. Tel.
03/663 05 43 na 18u.



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



O p r i tt e n , t e r ra s s e n ,
natuursteen en betonstenen. Gratis offerte.
0493/651 522

Man zoekt werk:
schilderen, verhuizen,
tuinwerk, inst. electro.
0465/165 694



Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be



Garage te huur: centrum
Brasschaat. € 90/maand.
Tel. 0474 327 688
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Te koop: E-bike Batavus,
weg wegens ouderdom
eigenaar. 500 euro.
Tel. 0477/963 005
Te koop: vĳvervissen a.
spotprĳs. Tel. 03/645 86
56. Mollei 29 Brasschaat

info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

reeds vier generaties vakmanschap.



Casa Callenta Agenda
Casa Callenta is een warm
(t)huis voor en door lotgenoten
met kanker en hun omgeving.
Volgende ontmoetingsmomenten staan op de agenda
Di 1 juni, 13u30:
Wandelen in het Park van
Brasschaat
Do 3 juni, 13u30: Petanque
Ma 7 juni, 13u30:
Helpende handen bĳ het
maken van loungebanken
Di 8 juni, 13u30:
Workshop: ‘De kracht van kleur’
Do 15 juni, 9u30:
Introductie Yoga
Do 17 juni, 13u30:
Op ontdekking in natuurdomein Vordenstein
Meer info: www.casacallenta.be



Alle terrasreparaties
Zoals uitslĳpen van slechte voegen van terrassen +
terug opvoegen.
Vervangen van kapotte
tegels, slechte putdeksels, enz. Gratis offerte.
0491/883 597
Gratis ophaling van oud
ijzer, ook kleine hoeveelheden zoals bestek,
potten en pannen, ĳzeren
kasten, elektriciteitskabels, enz. 0473/225 897

T. 0494 429 439

Vercauteren en Zoon





 $OJHPHQHULROHULQJVZHUNHQ
 3ODDWVHQ+HUVWHOOHQVHSWLVFKHSXWWHQ
 3ODDWVHQUHJHQSXWWHQ
 &DPHUDLQVSHFWLH
 2QWVRSSLQJVGLHQVW

BVBA

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe
hardsteen - graniet - witte
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloeren, deur- en raamomlijstingen, sierschouwen, tabletten,
trappen, keuken- en badkameraanrechten.

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.

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

 Waterdicht maken van kelders, waterputten,
beerputten en gevels, ook in kleur
 Renovatiewerken
 Karweiwerken
 Rioleringswerken
 Platte daken,...


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

Deuromlijsting

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

03/652 07 79

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald
Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!

I

0497/71 19 79

Ik zoek vinyl LP’s en
singeltjes van 1960 tot
vandaag. 03 605 20 58



Te koop: propere golfballen 50 euro voor 100.
Tel. 03/658 10 88

Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!



€

250
€

5

750
€ 10
€ 1250
€

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.

Dakwerken, herstel, vernieuwen garage, tuinhuis,
achterbouw, goten, koepels, enz. 0474/204 607



Kleine afbraakwerken
garage, tuinhuis, achterbouw, enz. 0474/204 607


AIR CONCEPT BVBA

GAST
GEVRAAGD
AFWERKENȩTRAPPENȩ ȩ
MEUBELS
STRALENȩTRAPPENȩHULP
RÖBEWÖSȩBEȩPLUSȩPUNT

MAILENȩNAAR
INFO AIR CONCEPTBE

0475.46.70.60
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Er is de voorbĳe weken heel wat discussie gevoerd over
het verdwĳnen van buslĳn 730 en het nieuwe traject dat
De Lĳn wil invoeren met nummer 1640. Dat nieuwe traject zou de gemeente Brasschaat binnen komen langs
de Louislei in Mariaburg. Dan gaat ze via de Lage Kaart
om een hele tour door de gemeente te maken langs
alle belangrĳke punten.
De bus moet zo veel mogelĳk woonkernen aandoen en
langs zo veel mogelĳk aantrekkingspolen komen. Dat
zĳn dan Klina, verschillende scholen, de Coppenskazerne en zo meer.
Eens terug in Mariaburg zou ze het Brasschaatse grondgebied verlaten langs de Molenweg.
De Louislei en de Molenweg zĳn in deze optiek de
meest logische straten om Brasschaat in en uit te rĳden.
In de Louislei zal de gemeente ﬂankerende maatregelen uitwerken om de situatie voor de ﬁetsers veilig te
maken.
De bewoners van de Louislei en de Molenweg hebben
al protest aangetekend tegen dit nieuwe traject. Nog
voor het gemeentebestuur zich uitsprak over de nieuwe buslĳn was er ook al protest van de bewoners van
de Caterslei. Zĳ vreesden dat de buslĳn via hun straat
Brasschaat zou binnenkomen. Maar die optie werd niet
weerhouden.
De bewoners van de Louislei vinden hun straat absoluut
niet geschikt voor busverkeer. Zĳ vinden hun straat veel
te smal en bovendien wordt er volgens hen vaak te snel
gereden. De bewoners houden hun hart vast als daar
nog een bus bĳ komt.
Ook in de Molenweg werd een petitie opgestart. Daar
vreest men vooral problemen met de kiss-and-ridezone. Daar komen dagelĳks tientallen ouders hun kinderen aan de school afzetten. De straat is 3,10 meter
breed en volgens de bewoners is de gewenste breedte
voor een straat met busverkeer 3,35 meter.
Er zal alvast nog een aardig woordje worden gepraat
vooraleer men tot een beslissing komt.
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Ervaren gemotiveerde
tuinier, zoekt nieuw cliënteel, voor regelmatig onderhoud en aanplanting
van tuinen. (omgeving
Brasschaat) Werkzaam
met eigen materieel en
eventueel met meename
van tuinafval.
GSM 0476 582 757



Beste voor de verkoop
van jullie voertuig mogen jullie mĳ ook eens op
bellen zowel zeer recente
wagens als oudere eventueel zonder keuring of
met schade 0470 022 944

Algemene dakwerken

Twĳfel zeker niet om ons
te contacteren indien u
uw wagen wenst te verkopen. Snelle en correcte
afhandeling. Ook met
schade of zonder keuring. Contante betaling.
Steeds bereikbaar.
Tel. 0476 345 800

Dakterrassen



Goedk. verw. en afvoeren van coniferen en hagen. Gr. off. 0487/715 534

QQQQQQQQQQQQ
GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be
Stop met roken. Ik kan u
helpen. Bel of sms naar:
0492/482 066. E-mail:
joma.vanoost@hotmail.com


Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”

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

rijf
miliebed
40 jaar fa ctie
du
eigen pro naservice
de
uitsteken
www.groven-ramen.be

Gevelbekleding
Zolderafwerking
Groendaken
Isolatiewerken



QQQQQQQQQQQQ

ramen & deuren

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

0478 02 72 40
info@dakambacht.be
Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Gepensioneerde aannemer bouw doet nog
klusjes zoals kleine verbouwingen, metsel -en
betonwerken, terrassen,
rioleringswerken ea Tel
0494 160 412



Te koop gerenoveerde woning Rustoordlei.
Kindvriendelijke omgeving geen inkijk. 2 min
wandelen van het bos.
Immoweb code 9334010
astridvanlandeghem@
outlook.com. GEEN
IMMO



Zwembad warmtepomp of zonnepanelen
plaatsen door vakman.
Gratis prĳsofferte.
Tel. 0470/181 178



Kleine en grote renovaties, alle pleisterwerken
muren, plafonds, tegels,
elektriciteit, tegels schilderen. 0496/781768.
zibi.arte@gmail.com

LAST MINUTE: Vakantie
Nieuwpoort: mooi appartement 50 M van de
dĳk, vlak bĳ tram, winkels
en duinen, 4 personen,
+ garage met 2 fietsen
26/6-3/7: € 399 inclusief
verbruik, garage + borg:
€ 125. T. 0486 353 074



Van 5 tem 9 juli organiseert AC BREAK weer
een atletiekkamp voor
kinderen van 6 tot 12 jaar
in het Louis De Winterstadion te Brasschaat, en van
van 16 tem 20 augustus
op onze atletiekpiste in
Ekeren. www.acbreak.be


Goedkoop vellen van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534



Aanleg en onderhoud
van uw tuin, snoeien en vellen van bom e n , g ra s z o d e . M o l
en hondvriendelijk.
0497/284 395

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
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

TROTS OP MIJN CLUB, MAAR NIET OP DIE ROTZOOI…

=21:(5,1*52//8,.(16&5((165$$0'(&25$7,(
7(55$629(5.$33,1*(1/$0(//(1'$.(1

Hemelvaartdag, een vakantiedag… Voor velen een snipperdag maar niet voor Brasschaat Triatlonclub. Deze sportclub wilde hun dankbaarheid tonen voor zowel de noodzakelĳke gemeentelĳke subsidies als voor de vergunning om
in openlucht te kunnen zwemmen in de E10 plas.
Hiervoor trokken ze met 35 leden (onder wie vele jongeren)
op opruimronde langs de E10 plas. ‘Waar we eerst dachten,
dat valt hier wel mee... kwamen we op een goede 20 zakken
en zelfs een stoel uit. Iemand vond een hoop uitwerpselen.
Ook dat werd opgekuist. Trots op mĳn club, zeker, heel trots
zelfs. Trots op die rotzooi, absoluut niet. Er staan vuilbakken
en toch ligt dat daar vol met dopjes van ﬂessen en blikjes.
Triestig is het’, aldus secretaris Steve Van Gysel.
Schepen van Sport, Adinda Van Gerven is zeer blĳ en dankbaar voor dit ‘opkuis’ initiatief. Zĳ hoopt dat andere clubs
volgen want ‘respect is een kernwaarde voor iedere sporter,
en dit betekent natuurlĳk ook eerbied voor onze omgeving’
zegt Adinda.

58,0(7221=$$/0ò
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03/651 33 40

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


Prof. schilderen, kleine
renovaties. BTW aanwezig. 0465/993 577



www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863

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

Goedk. afbreken van uw
tuinhuis, garage en afvoeren. Gr. off. 0487/715 534

Ophalen van oude elektrische toestellen en oude
metalen. 0495/789 031

Aankoop antiek beelden, lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prĳsklassen. Tel. 0495/574 852. U
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be



Te huur: ruime studio
Nieuwpoort 4p + garage.
Zeezicht. Vlakbĳ winkelstraat & strand. Slaaphoek
2p, zetelbed 2p. € 60 - €
70/n. 0486 361 995
Bent u op zoek naar
poetshulp met dienstencheques! Bel “eentje
meer vzw” 0488/408 720,
geen wachtlĳst
SCHOONHEIDSSPECIALISTE AAN HUIS.
Als gediplomeerde specialiste, verzorg ik: medische moeilĳke voeten,
behandeling van oncologische patiënten, gelaatsverzorging en manicure.
Tel. 0473 387 796



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

RODE KRUIS AFDELING BRASSCHAAT
Onze stickerverkoop is afgelopen. Wĳ willen graag, onze
vrĳwilligers en alle winkeliers die hun medewerking verleenden, bedanken voor hun inzet. Eveneens iedereen
die de sticker kocht, een bĳdragen schonk of ons een hart
onder de riem stak.Dankzĳ jullie steun kunnen we er weer
tegenaan, met cursussen voor de bevolking te organiseren, bĳscholingen en kledĳ voor de hulpverleners en de
aankoop van medisch materiaal!
Nogmaals dank om ons te helpen, helpen!

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

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren
Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc
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





leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie
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ǁǁǁ͘ŵĞĞƵƐƐĞŶ͘ďĞ
Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31
ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

TENTOONSTELLING
BRASSCHAATSE KUNSTKRING ‘T BLAD
De Brasschaatse kunstkring ’t Blad stelt tentoon in de verbouwde winkelruimte van juwelier Paul De Beenhouwer
gelegen aan het Dokter Roosensplein 13 , vlak bĳ het oude
gemeentehuis van Brasschaat. Omwille van de coronapandemie waren we verplicht om ons atelier sinds meer dan
één jaar te sluiten en werd er ook niet meer samen geschilderd. 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 leden 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 coronaverplichtingen. 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.

Ik zoek werk als poetsvrouw. Ook zat. en zon.
0486/430 828

Aankoop antiek, brocante, munten en verzamelingen. 0475/342 118

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

Alle renovatiewerken
schilderen, bezetting,
gyproc. 0493 301 294





Goedkoop afbreken van
uw afsluiting, betonplaten en afvoeren. Gr. off.
0487/715 534





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

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 Kapelsestwg, Ekeren-Donk.
T. 03/664 33 44


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

GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder werk, gronden, ...
UIT DE HAND

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be

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

Tel. 0475 841 431
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Kijk op www.geowacht.be
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)
www.kava.be - Noodnummer na 22 u.

Alina Weckers, 16 april 2021, Schoten

BURGERLIJKE
STAND

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
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

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
'RNWHUYDQGLHQVW
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
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
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: 03/432.78.42Coda 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

O P H A L I N G H U I S V U I L MEI
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

24
25
26
27
28
29

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

Papier

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

O P H A L I N G H U I S V U I L JUNI
MAANDAG
31
D I N S DAG
1
WOENSDAG 2
DONDERDAG 3
VRIJDAG
4
ZATERDAG
5

RestAfval
rode
straten

GFT

Problemen met uw
verwarming, gas of
mazout?
Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7
HQJUDWLVSULMVRႇHUWH
Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

23

week van de
groeilamp:
fietszoektocht

Fietszoektocht
van 13 mei tot 13 juni

Ontdek de vele Brasschaatse
organisaties die altĳd klaar staan
voor jou en je kinderen
13 km

Doe mee aan onze
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OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ houden uw
binnentemperatuur
onder controle.

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

SOLAR
SCREENS

QQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
vrĳblĳvende prĳsofferte!
Ook reinigen
en leegmaken
van dakgoten
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQ
ELEKPRO elektr. werken,
klusjes, onderh. geb. 24/7,
eerlĳke pr. 0484/993 359

Alle schilderwerken binnen en buiten door Poolse mannen. Tel. 0496/084
168 of 0496/637 978
QQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

7 jaar
garantie

WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW RAMEN
GEMONTEERD

EXTRA
VOORDELEN
VAN ONZE
SOLAR SCREENS
Screens
op zonne-energie
zodat bĳ plaatsing geen
kap- en breekwerken of
elektrische bedrading
vereist zĳn. Ideaal voor
bestaande woningen

■ Screens zĳn kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳk
lichtdoorlatende doeken met doorkĳk naar buiten. Door de revolutionaire
doekspanning zĳn deze doeken steeds strak & extreem windbestending
■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
Een erg groot verschil met gordĳnen
■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳk dag -en zonlicht in
uw woning zonder hinderlĳk te zĳn
■ Screens bieden het ganse jaar voordelen, zowel voor de hitte in de
zomer als voor een laagstaande zon in de winter
■ Screens zorgen voor minder reﬂectie op uw schermen met
thuiswerken of televisie

WAT DOEN WĲ NOG?

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing
Veranda’s, lichtstraten,...
Zonwering voor grote oppervlakten

RENO SOLAR SCREENS

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Danny Konings: 0497 711 976
Nĳverheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
Paul
Van
den Eynden: 0488 479 518
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

www.asluc.be

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigotechniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

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

Centrale verwarming
'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

sĞƌŬŽŽƉͻ^ĞƌǀŝĐĞ
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

