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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

@KLEDINGWILAN.BE

Uw
stoffenwinkel !

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

EEN WEEKJE GESLOTEN

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

03 633 12 34

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD

GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

Optiek De Beenhouwer - Dr. Roosensplein 19 - Brasschaat - Tel. 03 651 84 45

ZONNEGLAZEN OP CORRECTIE -50 %
*voorwaarden in de winkel

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie

SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN

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

Bluetooth speaker waarmee u 
muziek van uw smartphone, 
tablet of computer speelt. 
Kwalitatief geluid, mooi design 
en gezellige sfeerverlichting.
Meeneembaar en bruikbaar 
in de tuin bijvoorbeeld. 
Ideaal geschenk.
Vanaf 349 euro.
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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

Bakkerij Isenbaert 
Brood, charcuterie en belegde broodjes

zoekt

MEDEWERKSTER(S) 
25u/week 

FLEXI’S
voor tijdens de week 

(maandag, woensdag of donderdag)

Interesse? 
Bel naar 0476 550 259 (Sabrina)

Amanvida (de internationale webshop en online groothandel met natuurlijke, bio en fair trade producten) is op zoek 
naar een orderpicker. Ben jij een gedreven medewerker die graag de handen uit de mouwen steekt voor onze vestiging 
in Schoten? Bij ons ben je niet gewoon een magazijnier. Je bent een belangrijke schakel binnen het Amanvida team 
waarbij je verantwoordelijk bent voor het magazijn. Jouw taak bestaat eruit te zorgen voor een vlot en correct magazijn-
beheer. Je ontvangt, registreert en stockeert binnenkomende goederen en verstuurt de verschillende online bestellingen.

GEZOCHT MAGAZIJNIER-ORDERPICKER Voltijds 

WIJ VERWACHTEN
- Je staat in voor het picken van de bestellingen die binnenkomen via de webshop.
- Je verpakt de gepickte goederen en zorgt voor het etiketteren ervan.
- Je controleert binnenkomende goederen en zorgt dat deze op de juiste plaats komen.
- Je spreekt en schrijft perfect Nederlands.
- Je bent een echte teamplayer maar je kan ook perfect zelfstandig werken.
- Je zorgt voor orde en netheid in het magazijn.
- Je hebt een basis computerkennis voor het afdrukken van verzendlabels, verzendlijsten en facturen.

PLUSPUNTEN
   - Magazijn-, PC- en heftruck-ervaring

WIJ BIEDEN
   - Je zal genieten van een open en vriendschappelijke werksfeer.
   - Je zal correct verloond worden en de kans krijgen om bij te leren.
   - Je bouwt mee aan een winstgevend groeibedrijf.

INTERESSE? 
Ben je de gemotiveerde orderpicker die wij zoeken? Laat dan zeker van je horen.
Stuur ons je CV met foto per email naar chantal.voets@amanvida.eu 
en vertel ons waarom je in het Amanvida-team zou passen.

Brechtsebaan 42 unit 70 - 2900 Schoten - www.amanvida.eu

AMAN

VIDA

TUINMAN GEZOCHT 
Regio kapellen erva-
ring in tuinonderhoud 
is gewenst plantrekker 
/ iemand die niet ligt te 
treuzelen, enkele uren 
per week gemiddeld 
0475 523 523

Man zoekt weekend-
werk als chauffeur, ook 
distributie. 0487/364 879

Calpe te huur-prachtig 
appart. 2/4 pers., zee-
dijk, gr. terr. zeezicht, 
zonkant, Tv. Vl., gratis 
wifi , foto’s, alle comfort. 
03/326 13 87

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

0475/511 603

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



Brasschaatse Film,     Nr. 24,    16-6-2021  3

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

www. H E R F I L . b e

Zie ook www.argenta.be
 

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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Rijbegeleiding Krüger

Aankoop goud
-

Verkoop & aankoop
juwelen

-
Uurwerken

-
Taxatie

Bredabaan 246, Brasschaat
03 430 20 83

di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

www.denys-co.be

Juwelier

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

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

Afhaling van kleine hoe-
veelheden afval: plas-
tiek, hout, papier, enz. 
Gratis offerte. 
0492/543 007

ADVIESPRIJS

€ 149*

CASH
BACK

€50

* na cash-back
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De gemeenten 
Brasschaat, Brecht, 
Essen, Kalmthout, 
Schilde, Schoten, 
Stabroek, Wĳ negem 
en Wuustwezel bun-
delen de krachten 
en lanceren op vrĳ -
dag 1 oktober 2021 
de UiTPAS. Het con-
cept en de tarieven 
worden de komen-
de weken ter goed-
keuring voorgelegd 
aan de desbetreffen-

de gemeenteraden. “Méér mensen méér laten beleven, dat is het doel van de 
UiTPAS”, onderstreept de regionale UiTPAS-coördinator Bianca Delaruelle.
“De UiTPAS is een kaart waarmee je punten spaart als je deelneemt aan 
sport-, cultuur-, of jeugdactiviteiten. Die punten kan je inruilen voor een 
extraatje, of korting op een ticket,… Wie meer doet, krĳ gt dus ook meer 
korting. Ons doel is dan ook om méér mensen uit de regio méér te laten 
beleven”, aldus Delaruelle.
“Je UiTPAS kan je gebruiken in je eigen gemeente, maar ook in de meer 
dan 65 andere steden en gemeenten die reeds aangesloten zĳ n bĳ  UiTPAS. 
Voor een UiTPAS betaal je vĳ f euro. In ruil voor de aankoop krĳ g je een aan-
tal welkomstvoordelen en drie punten op je UiTPAS. Waar je de UiTPAS kan 
kopen en welke voordelen dit zĳ n, krĳ g je later nog te horen.“
“UiTPAS is er trouwens voor jong en oud! Ben je jonger dan 18 jaar, dan 
betaal je 2 euro in plaats van 5 euro voor je UiTPAS. Heb je recht op een 
verhoogde tegemoetkoming of ben je in schuldbemiddeling? Dan krĳ g je 
met je UiTPAS 80% korting bĳ  deelname aan UiTPAS-activiteiten. Je betaalt 
in dit geval 1 euro voor je UiTPAS”, vervolgt de UiTPAS-coördinator. 
“Het kansentarief is echter enkel van toepassing voor de inwoners van de 
negen gemeenten in deze samenwerking. Om deze uitgebreide zone in 
één naam te vatten, werd gekeken naar wat al deze gemeenten typeert. 
Dat bracht hen bĳ  de naam van een vroegere regionale krant die ongeveer 
hetzelfde grondgebied van informatie voorzag. “Van Polder tot Kempen” is 
geboren en zal nu de regio opnieuw verbinden.”
“Momenteel werken we samen met de deelnemende gemeenten nog ver-
der aan de concrete invulling van het concept en de lancering van UiTPAS 
op vrĳ dag 1 oktober 2021. Hou dus zeker volgende weken en maanden de 
gemeentelĳ ke berichten in het oog.”

Van Polder tot Kempen: negen gemeenten lanceren UiTPAS

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

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

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

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

Tot binnenkort ?

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

WoonzorgcentrumWoonzorgcentrum Benader een ieder
zoals je zelf benaderd wil worden.

KENNISMAKINGS-
EN PRAATMOMENT
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Godiva Chocolade

Soep: 

- Thaïse maaltijdsoep met gekruide kippenballetjes 

Salades: 

- Quinoasalade met buffelmozzarella, gegrilde paprika, 

- Salade met zoete aardappel, geroosterde bloemkool, 
 komkommer, edamame, tuinkers, geroosterde 

Warme Gerechten:
- Risotto van tomaat met gegrilde paprika, kerstomaat 

- Ravioli van proscutto met tomatensaus, gebakken 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 15 juni t.e.m. Zaterdag 19 juni

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, 
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be

en dag van afhaling/levering. 

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   |   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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

Te huur: ondergrondse 
garage (Veld-) Hofstr. €85,- 
All-Inn. 0495/804 838. 

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

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

Zwembad warmtepomp
of zonnepanelen plaatsen 
door vakman. Gratis prĳs-
offerte. Tel. 0470/181 178

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

Te huur: Malle, Hicken-
dorfdreef 6, 2eL. LUX APP 
150m² MET RUIM TERRAS 
in een resid omg. Ruime 
liv, geinst kkn, berg, ruim 
terras, 3 slpk,, videofoon, 
ondergr parking, 890,- + 
35 vk/mnd. Bez op af-
spraak: 0475 616 200

Ik zoek werk: poetsen 
en strĳken. 
0485/134 822
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Maai Mei niet - actie
Met de Maai Mei Niet-actie wil Brasschaat haar burgers doen inzien dat hun tuin een 
wapen kan zĳ n in de strĳ d tegen de klimaatcrisis. “Door minder te maaien geef je wilde 
bloemen, kruiden en plantjes de kans om te groeien. En zĳ  vormen een rĳ kelĳ k buffet 
voor bĳ en, vlinders, hommels, kevers… Allemaal essentiële bouwstenen van onze biodi-
versiteit,” weet schepen van groen en duurzaamheid Goele Fonteyn. Een gemillimeterd 
gazon verergert de droogte, want het water verdampt sneller uit de bodem. Door het 
een tĳ dje langer te laten staan helpen we onze tuinen klimaatrobuust te maken, d.w.z 
beter bestand tegen de veelvuldige droogteperiodes waarmee we de laatste jaren ge-
confronteerd worden. De gemeente onderhoudt ongeveer 100 hectare grasbermen op 
openbaar domein. Een deel ervan onderhouden we al sinds begin jaren ‘90 in extensief 
bermbeheer: het wordt tweemaal per jaar gemaaid. Voor de actie Maai-mei-niet gingen 
we een stapje verder. Brasschaat maaide de grote weides in het gemeentepark niet: het 
voorste gedeelte van de evenementenweide, de weide tussen kasteel en Elshoutbaan en 
het doorzicht kasteel-Peperbus. In totaal zo’n 6.7 ha extra voor deze actie. In het laatste 
weekend van mei telden we het aantal bloemetjes op een afgebakende vierkante meter. 
Dat leverde een nectarscore op van 19.32 mg/m² .  Daarmee voorziet ‘het gazon van 
Brasschaat’ elke dag nectar voor 118.331 bĳ en. “We zetten Brasschaat op de kaart als 
bĳ envriendelĳ ke gemeente,” besluit schepen Fonteyn.

De Groene Jager
Bredabaan 889

2930 Brasschaat

in samenwerking met

VANAF 19 JUNI

B
THE
GREEN’S

BQ

POP
UP

voor meer informatie:
www.groenejager.be

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92

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
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♦ 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

We laten de authentieke en sfeervolle zaal De Polygoon (voor-
heen De Kring) gedeeltelĳ k herleven als cinemazaal. Bĳ na 
100 jaar geleden opgestart als cinemazaal van het leger ke-
ken ontelbare militairen en burgers hier week na week fi lm.
Op een aangename manier fi lm kĳ ken en beleven in dit his-
torische kader kan uiteraard niet zonder de zaal te voorzien 
van een groot scherm, aangepaste fi lmprojector en bĳ ho-
rend geluid. En hierbĳ  kunnen we jullie duwtje in de rug ze-
ker gebruiken!

Bouwen jullie mee aan Cinema Polygoon? 
Steun dan onze crowdfundingcampagne!

Voor giften met o.a. fi lmtickets als tegenprestatie of met fi s-
caal attest : meer info: www.depolygoon.com/crowdfunding.
De Koning Boudewĳ nstichting verleent haar medewerking 
aan het project. De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stich-
ting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 
45% op het werkelĳ k gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).
Je kan ook rechtstreeks een gift overmaken op de bankreke-
ning “crowdfunding” van De Polygoon vzw: BE77 7350 5866 
1342 (niet voor fi scaal attest!).

Waarvoor zamelen we deze giften in?
Scherm 5,50 m breed € 10.648
Projector Optoma + long throw lens € 18.719
Geluid + connectiviteit € 17.090
Als het budget voor scherm en geluid ingevuld is, kan het 
project al van start gaan. Met jullie hulp zorgen we ervoor 
dat dit mooie erfgoed bewaard blĳ ft en brengen we men-
sen samen in Cinema Polygoon in Brasschaat om van fi lm te 
genieten. Bedankt voor jullie steun!

CROWDFUNDING DE POLYGOON
Terug wekelĳ ks naar de cinema in Brasschaat, een mooi 
vooruitzicht volgens jullie vele reacties! In september wor-
den die plannen werkelĳ kheid.

Restaurant-Taverne 

De Keysershoeve
te St.Job in’t Goor

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

1 KELNER/DIENSTER 
1 BARMAN

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

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

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

Gezond afslanken, meer 
energie fi t voor de zomer. 
0479/995 582

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

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

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

Schilderwerken, gypr., 
lamin. all, sorten bezet. 
schilderkl. Gr. off. 
0467/327 615

GEVRAAGD

WINKELBEDIENDE
30 UUR

klantgericht ,flexibel...
Maandag en donderdag gesloten.

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT
Tel: 03.651.80.09
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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

Voor de talrijke blijken van 
medeleven bij het overlijden 

van mijn lieve echtgenoot

RUDOLF VIERBERGEN
18-04-1939 - 18-05-2021

vanwege Mia Faes

DANKBETUIGING

Levering van kleine 
hoeveelheden (zakken 
of los 0,5-1m³. Wit-, rivier-, 
breekzand en cement? 
Info 0492/543 007

Te koop: autostoel, reis-
bed + dikke matras. Tel. 
03/651 92 08

Tuinwerk & schilderen 
0487/ 566 652

Alle tegelwerk, verhui-
zen, lamin., opruimen hui-
zen, schild. 0489/467 338

Beste. Ik ben op zoek 
naar laptops tablets, 
game consoles deze mo-
gen oud en of kapot zĳn 
Heeft u er nog liggen ? 
Bel of mail 0471 892 237

Te huur: Spanje huis in 
urban. Regio Murcia, San 
Cayetano. Voor 4 pers, 
2slpk 2 badk, groot ge-
meensch zwembad + kin-
derbad. Info 10 min rĳden 
van strand van San Javier, 
Mar Menor. Info: Van Do-
ninck +32 468 210 252

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

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

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

Gezocht poetsvr. Nl-ta-
lig, nt roker, 2d/w reg. 
Bras. 0476/284 492

Gezocht: Nanny en huis-
houdhulp te kapellen. 
Licht huishoudelĳk werk, 
ophalen van school, ko-
ken, boodschappen,… 
GSM: 0497 452 447
Ik zoek gratis spullen v. 
Rommelmarkt. Kom gratis 
halen. 0485/300 437

Te Huur Spanje - Costa 
Dorada - Cambrils Charm 
villa met privé zwembad 
0474 993 665

Strips gezocht! Ik koop 
uw oude en nieuwe strips, 
ook grote verzamelingen. 
Tel 0471 294 474

Beste, ik ben op zoek nr 
serieuze relatie. Ik zoek 
man tot 55 jaar. 
0478/468 029

Bekwame tuinman helpt 
uw tuin mooi te maken, 
ook kleine tuin. 
0486/482 666

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

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

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 
  

Fijne bresaola met olijfolie en citroen
of  

 Slaatje caprese

Pasta carbonara 
of  

Grote ravioli's gevuld met asperges en botersaus  

Koffie of thee

€ 28

Beste voor de verkoop 
van jullie voertuig mo-
gen jullie mĳ ook eens op 
bellen zowel zeer recente 
wagens als oudere even-
tueel zonder keuring of 
met schade 0470 022 944

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

Te koop: Instapklaar ap-
partement in luxe resi-
dentie van MGM CON-
STRUCTEUR La ROSIERE 
1850. 0478 479 596 - 
www.skiauxpieds.be

Koopje! E-Bike Batavus 500 
euro. Tel.: 0477/963 005

Ontdek de geschiedenis
van het park van Brasschaat! 
Boek bij ons de nieuwe verhalenwandeling: 
Hoe dromen erfgoed werden, ideaal voor
vrienden, families, verenigingen en bedrijven.

RESERVEER SNEL:

Onze vrijwillige gidsen 
nemen je mee door de 

geschiedenis van 
het park en de dromen 

van de eigenaars.

www.brasschaat.be/
verhalenwandeling 
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Beeld: Frank Quaeyhaegens

 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



parkbodeactueel
Wat mag er in Brasschaat

in de groene gft -container?

Naar aanleiding van de 
berichten rond dift ar fristen 

heel wat Brasschatenaren de 
sorteerregels nog eens op.

Uit de vele reacties op 
sociale media blijkt dat niet 

iedereen de gft -sorteerregels 
even goed onder de knie heeft . 

En daar is een logische 
verklaring voor.

Laat ons eerst beginnen met uitste-
kend nieuws. De nieuwe sorteerregels 
voor pmd slaan in Brasschaat duide-
lijk aan. In de maanden maart-april 
werd ten opzichte van januari-februari 
maar liefst 37 % meer pmd opge-
haald. Dat is 37 % pmd-materiaal dat 
jullie uit de huisvuilcontainer hebben 
gehaald. Doe zo voort!

Maar Brasschatenaren gingen ook 
meer kijken wat er eventueel uit het 
huisvuil naar de groene gft -bak kan 
verhuizen. En daar liep het wat fout. 

De gft -sorteerregels in Brasschaat 
zijn uniek en verschillen van de 
andere gemeenten die aangesloten 
zijn bij IGEAN. Wie deze regels ging 
opzoeken via IGEAN, kreeg dus de 
foute info. Op de site van IGEAN 
lieten we daarom snel de verschillen 
toevoegen.

Waarom wijken de 
gft -sorteerregels in 
Brasschaat af?

Jouw gemeente draagt duurzaam-
heid hoog in het vaandel. Vele jaren 
geleden al besliste het gemeentebe-
stuur het Brasschaatse gft -afval te 
composteren op het eigen recyclage-
park en de verkregen hoogwaardige 
compost gratis ter beschikking te 
stellen. Dat spaart heel wat centen uit 
én CO2-uitstoot door het terugdringen 
van transportbewegingen richting de 
vergistingsinstallaties van IGEAN in 
Brecht.

Composteren en vergisten ... Dat is 
niet hetzelfde. Brasschaat compos-
teert in openlucht zoals iedereen dat 
thuis zou kunnen doen, maar dan op 
grote schaal. 
IGEAN verwerkt gft -afval in een geslo-
ten, zuurstofvrije vergistingstoren dat 
buiten compost ook biogas oplevert.
De installatie van IGEAN kan meer 
afvalsoorten verwerken dan de 
Brasschaatse. En daarom wijken de 
sorteerregels licht van elkaar af.

De puntjes op de i

Voor alle duidelijkheid zetten we 
in de kolom hiernaast de juiste 
Brasschaatse sorteerregels nog eens 
op een rijtje. Iets gedetailleerder dan 
in de afvalkalender zodat er geen 
verwarring meer kan zijn.

De gft -sorteerregels in Bras-
schaat zĳ n uniek en verschillen 
van de andere gemeenten die 
aangesloten zĳ n bĳ  IGEAN.

Wat mag er bij gft ?

� resten van niet-bereide 
groenten en fruit

� koffi  edik, theebladeren
� doppen/pitten van 

vruchten en noten
� gras, plantenresten, 

bladeren
� haagscheersel en 

krullen van onbehandeld 
hout

Wat hoort bij 
huisvuil (en zeker 
niet bij gft )?

� resten van bereide 
groenten en fruit

� vlees- en visresten
� eier- en mosselschelpen
� composteerbare

verpakkingen
� koffi  ecapsules, theezakjes
� dierlijke uitwerpselen, 

kattenbakvulling
� stofzuigervulling en 

-zakken
� luiers, hygiënische 

verbanden, keukenrol, 
servetten

� behang- en slagerspapier
� aluminiumfolie
� afgekoelde as (uit kachel, 

bbq, asbak), houtskool,
� sigarettenpeuken
� ...

Mondneusmasker niet meer verplicht 
in winkelgebieden 

Je hoeft  geen mondneusmasker 
meer te dragen op bijvoorbeeld de 
Bredabaan. De signalisatie is op de 
betrokken plaatsen weggehaald.
Opgelet: de verplichting geldt wel nog 
in schoolomgevingen en in winkels 
en/of horecazaken. We volgen hier-
mee consequent de richtlijnen van de 
hogere overheid. 

Ook bezoekers van de markt moeten 
geen mondneusmasker meer dragen. 
Marktkramers dan weer wel.

Het verbod op plaatsen van reclame-
borden, promotiemateriaal ... langs 
voetpaden blijft  gelden. Zo helpen we 
passanten de 1,5m afstandsregel te 
respecteren.

Verkoop fi etsen en 
ander materiaal

De gemeente verkoopt afgeschreven 
of gestolen goederen zoals fi etsen 
meubilair, gereedschap, (bestel)
wagens, bouwmaterialen ...

Geïnteresseerd? Registreer je op 
hammertime.be en breng uitsluitend 
via deze weg een bod uit. Je kan de 
goederen ook bekijken op 21 juni van 
10 tot 12 uur op het voormalig Tech-
nisch Centrum, Ploegsebaan 51.
Gekochte goederen haal je er af op 
25 juni tussen 10 en 14 uur.

Hulp bĳ  invullen
belastingsbrief 

Wil je hulp van een medewerker van 
de FOD Financiën? Door de corona-
maatregelen is dit momenteel alleen 
mogelijk via telefoon.

Hoe ga je te werk? Hou je identi-
teitskaart bij de hand en bel naar 
het nummer op de envelop van je 
aangift e (bruine envelop). Maak een 
afspraak.
Een medewerker belt je op het 
afgesproken moment op en vult 
samen met jou de aangift e in. Daarna 
ontvang je per post een document. 
Onderteken het en stuur terug om je 
aangift e te vervolledigen.

Deze telefonische hulp is niet be-
doeld voor zelfstandigen of voor 
mensen die kiezen om hun werkelijke 
beroepskosten aan te geven in plaats 
van forfaitaire. 

fi etsen rollend 
materiaal

divers

KUNSTROUTE
SCHILDERKUNST EN TEKENKUNST
Academie Noord - Antverpiagebouw

De Vroente 7 - 2930 Brasschaat

TEKENKUNST
Zaal Thys, Hemelhoeve

Azalealaan 3, 2930 Brasschaat

FOTOKUNST EN GRAFIEKKUNST
Van Hemelrijcklei 90, 2930 Brasschaat

KERAMIEK
Antwerpsesteenweg 2, 2950 Kapellen

BEELDHOUWEN EN RUIMTELIJKE KUNST
Kerk Attenhoven, Blokweg 131, 2940 Stabroek

www.academie-noord.be

© Marc denissen

ACADEMIE NOORD

19 & 20 JUNI
26 & 27 10u tot 18u

EXPO21
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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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat
Molenheiken 42

2960 Brecht
T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Belgisch kampioenschap zweefvliegen 2021 

Brasschaatse Zweefvliegclub goud, zilver en brons in de clubklasse

Vĳf leden van de Brasschaatse  Zweefvlieg Club namen eind mei deel aan het Belgisch 
kampioenschap zweefvliegen in St-Hubert. Vier leden vlogen in de ‘Clubklasse’, één in de 
‘Standaardklasse’. Tĳdens de wedstrĳd moesten de piloten de opgegeven proeven zo snel
mogelĳk vliegen. De afstanden gingen van 104 tot 620 kilometer. De gemiddelde snelheden 
lagen soms boven de 120 km/u. De snelheden onderweg lopen op tot boven de 200km/u.
Piloten van de Brasschaatse Zweefvlieg Club nemen regelmatig deel aan lokale en inter-
nationale wedstrĳden. Tot zelfs het niveau van wereldkampioenschappen. Na enkele span-
nende wedstrĳddagen werd het podium in de Clubklasse volledig ingenomen door BZC.
Belgisch kampioen is Thomas De Bruyn. Tweede werd Frédéric De Groote, derde Jelle 
Vandebeeck.

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

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

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

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

Te koop: Fiat Abarth 595 
antrac., rood leder, autom. 
nieuwst. 0468/200 364

Ik zoek werk: tuin, bezet-
ten, tegelen, schilderen. 
0470/975 891

Gelnagels - Shellac 
pedicure. 
0489/570 460

Gratis opbergdozen 
en plooidozen. Tel.: 
0475/973 667

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

Levering van kleine 
hoeveelheden  (0 .5-
1,2m³ champignonmest, 
turf, compost, enz. info 
0492/543 007

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

Ik zoek werk:  tu in-
werk, schilderen, klusjes. 
0488/591 112

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

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

Wĳ verhuren ons app. 
in Zuid-Fr. aan zorgzame 
mensen. T. 0477/456 770

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

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

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

Gratis ophaling van oud 
ijzer, ook kleine hoe-
veelheden zoals bestek, 
potten en pannen, ĳzeren 
kasten, elektriciteitska-
bels, enz. 0473/225 897

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

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

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

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Opkuisen van bossen/bouwperceel

opruimen van dode bomen

afbreken tuinhuis/chalet/caravan + afvoeren

Leegruimen bouwperceel, 
verwijderen van bomen

Leegruimen van tuinen.

STEEDS DE GOEDKOOPSTE!!

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

Jamila Uw Spirituele Be-
geleidster. “Jamila helpt 
u om al uw belangrijke 
vragen te beantwoor-
den: werk, liefde, familie, 
financiën, inzichten en 
situaties... 0486 021 794

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

Leuke verzorgde man 
zoekt  spontane vrou 
die graag gaat fi etsen of 
wandelen in goed gezel-
schap. 0486/482 666

Gratis ophalen van oud 
ĳ zer, ook zware stukken. 
0487/715 534

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

Betrouwbaar vakmanschap 
sinds 1926

GRATIS OFFERTE

Brasschaat
0472 720 721

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Te huur: Brassch. Han-
delspand -  kantoor 
instapklaar gv Br. 294 
(Zwaan) superligging 
aan dorpsplein. 80m² + 
42m². Kelderruimte vrĳ , 
gn horeca wel koude 
kkn. €1620 (alles incl.) Tel. 
0474/409 223 
of 03/651 31 89

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

L a s t  v a n  w e s p e n 
o f  h o o r n a a r s ?  B e l 
0486/53.30.74 of mail 
naar dega-workx@out-
look.be. 7 jaar ervaring 
met verdelging van wes-
pen etc. 35€/ adres. Max 
binnen 48u ter plaatse. 
0486 533 074

Ik zoek werk: Poetsen, 
babysit, strĳ ken. Ook op 
zat. zond. en ‘s avonds. 
Tel. 0465/156 911. Ik 
spreek btje Nl en Engels. 
Heb goede ref.

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

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

Badkamerrenovatie
Sanitair 

Algemene renovatiewerken
Vloer – en tegelwerken

Bezettingswerken

“Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg 
dit gebed 6x. p.d. ged. 9 
dgn en uw gebeden wor-
den verhoord, zelfs indien 
dit onmog. lijkt. Vergeet 
niet het H. Hart te danken 
met de belofte dit ber. te 
public. vr. de bekomen 
gunst. Dank. a. H. Hart v. 
de bekomen gunst. D.M.
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De jonge sopranen Anouk Antonissen en Sanne Vleugels zĳ n pas net afgestudeerd maar 
zingen zichzelf nu al naar de grote podia. Hun missie? Klassieke muziek toegankelĳ k maken 
voor iedereen. Met unieke muziektheatervoorstellingen en atypische concerten verrassen 
ze jong en oud, liefhebber en criticus. Op 11 juli schitteren de zangeressen in het Kasteel 
van Brasschaat. Ze omringen zich met talentvolle conservatoriumstudenten die na lange tĳ d 
eindelĳ k weer voor LIVE publiek mogen spelen.
Tickets boeken kan via www.primadonnas.be
Voorafgaand aan het concert kunt u indien gewenst genieten van een feestelĳ ke brunch in 
het kasteel, te boeken op de website van het Kasteel www.kasteelvanbrasschaat.be/brunch/ 
of via info@kasteelvanbrasschaat.be

Eindelijk weer met LIVE publiek

De Prima Donna’s schitteren op 11 juli in het Kasteel van Brasschaat
Klassieke muziek saai en oubollig? Niet bĳ  de Prima Donna’s! De Prima Donna’s en hun 
Prima Donna Ensemble vieren de Vlaamse Feestdag met zomerse duetten en heel wat hu-
mor in het kasteel van Brasschaat. Verwacht u aan klassieke muziek met een knipoog, ook 
voor hen die nog niet weten dat ze van opera houden. 

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

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

Uw droomplek onder de Spaanse 
zon? Appartementen, townhouses,
villa’s, volledig gericht naar uw 
wensen en uw budget!
Als specialist in deze streek, bege-
leiden wij u met veel enthousiasme 
van bij het prille begin.

www.wollaertvastgoed.be
0476 940.567

One80 Residences

Verbluffende uitzichten
op een uitstekende 
locatie in Estepona

Vanaf
€ 225.000

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

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

Gezocht: Oude emaille 
reclameborden in gelĳ k 
welke staat. Kĳ k eens op 
zolder in je tuin of kippen-
hok. Geef goede prijs. 
GSM 0479 709 158

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

Klusman inricht. elek-
tr. garagedeur, rolluik, 
vliegraam. 0499/216 561

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

Tuinwerk, schilderen, 
loodgieterĳ . 
0497/231 373

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

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, oude bestekken, 
porselein, alle prĳ sklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op 
www.krisvoeten.be 

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

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

Levering van kleine 
hoeveelheden graszo-
den 1-60m². 
0492/543 007

Verhuizen en leegma-
ken woning/tuinhuis 
n. cont. park, schild. 
0471/68 683 144

Schild., leegmaken huis, 
kelder, tuinhuis. 0489/176 
013

Te huur: studio centr. 
Schoten. Mod. gemeub. 
2de V. €640 water incl. 
0495/214 041

Te koop gevraagd: niet 
meer gebruikte aan-
hangwagen, mag werk 
aan zĳ n. Geen geremde. 
0492/263 118
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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

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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Deze zomer zal alvast de richting uitgaan van de 
zomers die we voor corona kenden. Een aantal eve-
nementen vinden opnieuw plaats. We denken dan 
in eerste instantie aan Klassiek in het Park. Op Moe-
derdag brengt Robert Groslot met zijn Great Globe 
Orchestra “Viva Verdi” aan het kasteel. De succes-
formule van de voorbije jaren wordt herhaald. Dat 
betekent dat er na het officiële gedeelte met al het 
bekende werk van de Milanese componist wordt 
afgesloten met de wals, als corona het toelaat ten-
minste. Tickets voor deze editie van “Klassiek in het 
Park” zijn nu al te verkrijgen. 
En wie de editie van 2019 met Carmen opnieuw 
wil zien, kan op 29 augustus naar Antwerpen Lin-
keroever. Daar brengen Groslot en Heloïse Mas de 
Spaanse Furie opnieuw tot leven.
Maar ook voor de jongeren is er goed nieuws. The 
Day Before Tomorrow, in oorsprong door toenmalig 
schepen van Cultuur Karina Hans in het leven ge-
roepen, komt ook terug. Op 4 september nemen de 
jongeren het grasveld naast het kasteel in voor het 
dj-festival.
In normale omstandigheden zou op zondag 5 sep-
tember Dorpsdag plaats vinden, maar die werd 
alsnog afgelast wegens te riskant. Er wordt wel een 
alternatief georganiseerd waarbij de verenigingen 
hun werking kunnen voorstellen.
Dinsdag 7 september is het dan al wielrennen wat de 
klok staat. Het is dit jaar exact 100 jaar geleden dat de 
eerste Acht van Brasschaat werd georganiseerd. Zo-
als in 2019 nemen er 20 profrenners deel, zij volgen 
een parcours doorheen het centrum van Brasschaat.
Vanaf 2022 begint men dan aan de Belgische 
kampioenschappen. In 2022 rijden de nieuwelin-
gen, in 2023 de juniores, in 2024 de elite zonder 
contract en de -23-jarigen. In 2025 is er dan het 
BK tijdrijden en een jaar later volgt dan de apo-
theose met het BK van de profs. In 2026 is het ook 
exact 100 jaar geleden dat het BK voor het eerst in 
Brasschaat werd gereden.

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

Alle terrasreparaties 
Zoals uitslĳpen van slech-
te voegen van terrassen + 
terug opvoegen.
Vervangen van kapotte 
tegels, slechte putdek-
sels, enz. Gratis offerte.
0491/883 597

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

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

Inkoop oud goud en
juwelen: 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

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!
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Vanaf 9 juni is het niet 
meer verplicht om een 
mondneusmasker te dra-
gen in onze winkelgebie-
den. Je hoeft dus geen 
mondneusmasker meer 
te dragen op bĳvoor-
beeld de Bredabaan. De 
signalisatie zal op deze 
plaatsen nog wegge-
haald worden. 
Opgelet: de verplichting 
geldt wel nog steeds in 
schoolomgevingen en in 
winkels en/of horecaza-
ken. 

We volgen hiermee consequent de richtlĳnen van de hogere overheid.
Ook op de markt is het voor bezoekers vanaf 9 juni niet meer nodig een 
mondneusmasker te dragen. Marktkramers moeten deze wel nog steeds 
dragen. 
Het verbod op het plaatsen van hindernissen langs voetpaden (reclame-
borden, promotiemateriaal, …) geldt nog steeds. Op die manier proberen 
we het voetpad te vrĳwaren zodat mensen de 1,5m afstandsregel beter 
kunnen hanteren.

GEEN VERPLICHTING MEER VOOR
MONDNEUSMASKER IN ONZE BRASSCHAATSE WINKELGEBIEDEN

Ten slotte, hou je aan deze 10 tips om veilig van de zomer te genieten!
 1. Laat je vaccineren
 2. Was regelmatig je handen
 3. Ziek of symptomen? Blĳf thuis en contacteer je huisarts
 4. Test jezelf
 5. Kies voor buiten
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vĳf is veiliger dan een
  groep van vĳftig.
 7. Iedereen in gezelschap gevaccineerd?
  De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes
 9. Hou nog even een veilige afstand
 10. Hou het ook op reis veilig

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Engel & Völkers Brasschaat  Bredabaan 280  2930 Brasschaat  Tel. 03-658 12 00  brasschaat@engelvoelkers.com  www.engelvoelkers.be

VILLA-APPARTEMENT
ca. 312 m²

Gelegen in parkdomein Royal Oak, nabĳ centrum 
Brasschaat, prachtig villa-app. ±312m² op 1e verd. 
Zeer ruime living, moderne keuken met bĳkkn,
3 ruime slpk., 2 badk, rondom terrassen, dubb.
garage en berging. In perfecte staat en instapklaar.

EPC 180 Khw/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

O-peil: niet in overstromingsgevoelig gebied
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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

MAANDAG    21
DINSDAG     22
WOENSDAG  23
DONDERDAG   24
VRIJDAG      25
ZATERDAG   26

OPHALING HUISVUIL JUNI

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    14
DINSDAG    15
WOENSDAG   16
DONDERDAG      17
VRIJDAG      18
ZATERDAG      19

OPHALING HUISVUIL JUNI

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

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:

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Gezocht: warme persoon 
die onze twee kindjes 
(6 maand en 2jaar) van 
de crèche kan ophalen 
omdat mama en papa 
laat werken. Dagen over-
een te komen. Ben jĳ  de 
persoon die we zoeken: 
contacteer voor meer info 
0496 217 217

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

Handige haaksters ge-
zocht met tijd en veel 
passie. Openstaan voor 
nieuwe technieken met 
wol en katoen. 
Bel 0473 324 568
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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!

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

Gevraagd
STALHULP

Voor het mesten van 
paardenstallen te Brasschaat 
(Bethanie). Het werk omvat 

het voeren van paarden, mes-
ten van stallen en onderhoud 
van het terrein. Dit gedurende 
5 ochtenden (4 uur). Voorkeur 
voor een gepensioneerde die 

ervaring heeft met paarden en 
eventueel met het besturen 

van traktor en vorklift.
Info: 0476/307 982

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

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

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

Te huur: gelĳkvloers ap-
partement Rerum Novar-
umlei 18 Brasschaat, 2 
slpk , terras, garage, onm. 
vrĳ, € 800. 
T 0470 313 126.

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

Gespecialiseerde voet-
verzorgster komt a. huis. 
Agnieska 0484/949 951

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

Te huur:  Brasschaat, 
Laagland 5: APP MET 
TERRAS 2e verd, Rui-
me liv, geinst open kkn, 
ruim terras, 2 slpk, bad, 
v ideofoon, beschikb 
01/09/2021. € 735/mnd. 
Bez op afspr: woe 18-20u 
en zat 14-16u. 
Tel. 0475 616 200

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

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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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

WWW.ABITARE.BE

ABITARE BRASSCHAAT | Bredabaan 737
ABITARE GEEL | Puntstraat 2  

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 
vrĳblĳvende prĳsofferte!

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 17u
www.denys-co.be

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

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER


