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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.

Uw
stoffenwinkel !

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

NOG EVEN GESLOTEN

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

T. 03 633 09 88

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

NIEUW

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

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com

KLOKKENSERVICE
ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

Paul Van der Auwera
(over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar
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vrĳ dag 25 juni 2021  om 19 uur. Ons Middelheem, Breda-
baan 425, Brasschaat. Deze avond gaan we de taalkundige 
culinaire toer op. Eten en drinken, daar geniet iedereen 
van, maar weten we ook waar benamingen van ingredi-
enten en gerechten vandaan komen en waar ze echt voor 
staan? 
Carine Caljon (Schaarbeek, 1963) studeerde geschiede-
nis, heeft haar eigen taalbureau en behaalde een koksdi-
ploma. Ze is al meer dan 30 jaar bezig met talen, van onze 
courante hedendaagse tot heel exotische zoals Hindi, Thai 
en zelfs hiërogliefenschrift.
Meer info vind je op onze website 
www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”.
Deelnameprĳ s in voorverkoop: €8; niet-leden €12; <25 
jaar €4. (overschrĳ ven op rek.nr. BE46 4151 1669 3136 van 
Davidsfonds Brasschaat, met vermelding “taalkronkels”)
Inschrĳ ven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of 
bĳ  Ria Keysers (T. 03 652 12 86).

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

GEKONFIJTE TAALKRONKELS
SMULLEN VAN TAAL

L E Z I N G  D O O R  C A R I N E  C A L J O N

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

 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

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

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

NIEUW

BOEK JE 
AFSPRAAK ONLINE

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

TENNISKLEDING

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)

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

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

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

0475/511 603

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

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

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

Wĳ  verhuren ons app. 
in Zuid-Fr. aan zorgzame 
mensen. T. 0477/456 770
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Zie ook www.argenta.be

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

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

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

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 352
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

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

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

Zo simpel kan het zijn.

Wij sparen
niet voor onze
kinderen. 
Wij beleggen voor hen.

Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap? Het kan al vanaf
25 euro per maand. Kom gerust eens langs
of doe de simulatie op argenta.be

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

EKEURO2020

SUPPORTER
JE MEE?

Nu aan:

€ 179

ADVIESPRIJS
€ 249

Airfryer XL
HD926390

OP = OP

INBEGREPEN
ACCESSOIRES
VIA PHILIPS
T.W.V € 3999

Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar een

Ambachtslaan 2 - 2960 Brecht

Ontdek de leukste zomerartikelen in de winkel.

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

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
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De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

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

Schilderen,  elektr. & 
meubels install., behang, 
lamin. 0486/263 299

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

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

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

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

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

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

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

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

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

2020 en 2021 gaan de geschiedenis in als horrorjaren. Ook 
voor sportclubs viel alles stil: geen werking, geen inkom-
sten, geen contacten, … Maar wel lopende kosten. Lidgel-
den zĳ n levensbelangrĳ k voor de clubs maar gezinsbudget-
ten staan ook onder druk.

Om deze redenen halveert voetbalclub K. Soc Maria-ter- 
Heide voor dit seizoen zĳ n lidgelden (€ 100 ipv € 200). 
Bovenop krĳ gen alle leden een pakket aan steunkaarten 
ter waarde van deze € 100 (20 x € 5). De leden zĳ n vrĳ  
om deze verder te verkopen of zelf mee te doen met de 
daaraan verbonden tombola. Dit geeft de voetbalclub 
wel de mogelĳ kheid om het lidgeld te herleiden naar nul.

Voor schepen van sport Adinda Van Gerven is dit een voor-
beeld van veerkracht en creativiteit om verder te bouwen en 
het coronaverleden te vergeten. “K. Soc. Maria-ter-Heide is 
één voorbeeld maar ik zie in vele clubs en verenigingen een 
hartverwarmend positivisme. Brasschaat is klaar voor een 
nieuw post-corona tĳ dperk!”

GRATIS VOETBAL OP MARIA-TER-HEIDE

De Groene Jager
Bredabaan 889

2930 Brasschaat

in samenwerking met

B
THE
GREEN’S

BQ
www.groenejager.be of 036 63 28 40
RESERVEER NU 

POP UP RESTO 

 
 

Nooit meer je stem, je lach, 
samen genieten van een mooie dag. 
Niets is meer hetzelfde in ons leven; 

liefde en herinneringen zijn gebleven. 

Hartverwarmend was het dat zo velen 
ons bij het afscheid van mijn beminde 

echtgenote, onze moeder, 
groot- en overgrootmoeder 

 Simonne Abrath 
echtgenote van Wilfried De Bruyckere 

terzijde stonden. Uit de grond van ons hart 
bedanken wij u voor uw steun, vriendschap, 

liefde, bloemen en brieven. 
 

Vanwege haar echtgenoot, kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen
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Nog steeds 
leuke geschenkmanden 
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AIR CONCEPT
BVBA

info@air-concept.be
Gsm:0495.224.225

Emiellei 27 - Brasschaat

Zoekt dringend
voltijds/halftijds

Iemand om
houten trappen + meubels

af te werken
Zandstralen trappen optioneel

Vzw toerisme Brasschaat organiseert vanaf dit voorjaar 
verhalenwandelingen, een nieuwe, culturele activiteit 
in het Park van Brasschaat. Verhalenwandeling of "Hoe 
dromen erfgoed werden". Tĳdens een ludieke wande-
ling van ongeveer 2 uur met gids, die start en eindigt 
aan de voormalige boswachterswoning en thans het lo-
kaal van de heemkundige kring Breesgata, ontdekt jong 
en oud de geschiedenis van het park en kĳken ze mee in 
de dromen van vorige eigenaars. Talloze anekdotes, ver-
halen en foto’s komen aan bod tĳdens de wandeling. 
“Het park van Brasschaat is erkend als een erfgoedland-
schap, daar zĳn we erg trots op. Aan de hand van de verha-
lenwandeling willen we zowel Brasschatenaren als cultuur-
liefhebbers laten zien wat het park allemaal te bieden heeft.”, 
aldus Nicole Verbessem van vzw Toerisme Brasschaat. 
De wandeling is in groep te boeken. Maximaal 16 personen 
kunnen mee met een gids. Reserveren kan minstens 3 weken 
op voorhand via www.brasschaat.be/verhalenwandeling. 
Een wandeling met gids kost € 40 en is een aanrader.

Meer foto’s: www.brasschaatsefilm.com

Verhalenwandeling
in het Park van Brasschaat

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

L
Rijbegeleiding Krüger
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!

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

GEVRAAGD

WINKELBEDIENDE
30 UUR

klantgericht ,flexibel...
Maandag en donderdag gesloten.

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT
Tel: 03.651.80.09

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

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

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

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

Ik zoek gratis spullen v. 
Rommelmarkt. Kom gratis 
halen. 0485/300 437

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

Te huur: studio centr. 
Schoten. Mod. gemeub. 
2de V. €640 water incl. 
0495/214 041
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Extra openingsuren 
mini-museum Den Toren 
In juli en augustus verwelkomen we je graag op dinsdag, 
donderdag, zaterdag en zondag tussen 11 en 16 uur.

MEER INFO: 

Ontdek met het hele gezin 
hoe de natuur, de militaire 

aanwezigheid en de luchtvaart 
het gebied gevormd hebben.

www.den-toren.com

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Met de zomervakantie in zicht wordt het stilaan 
drukker in de Kinderboerderĳ Mikerf. Deze onder-
afdeling van Aralea blĳft maar nieuwe initiateven 
nemen. Nu werd een samenwerking opgezet met 
VELT, dat staat voor Vereniging voor Ecologisch 
Leven en Tuinieren. VELT neemt een moestuin van 
900 vierkante meter onder handen. Met een aantal 
vrĳwilligers telen de mensen van VELT seizoensge-
bonden groenten.
Op deze manier krĳgen de mensen met een beper-
king de nodige steun om het allemaal zo ecologisch 
mogelĳk te laten verlopen. De grote moestuin be-
staat uit een aantal verschillende percelen. 
VELT hecht veel belang aan composteren. Op die 
manier wordt de grond verrĳkt. De bodem krĳgt een 
natuurlĳke deklaag om droogte te voorkomen. 
De werking van de Kinderboerderĳ trekt veel 
nieuwsgierige mensen, ook van buiten Brasschaat. 
Het is dan ook een prachtige site. Wim Vandersteen 
van de Raad van Bestuur van Aralea liet zich al ont-
vallen dat men de functie van de Kinderboerderĳ 
stilaan mag herdenken. Volgens Vandersteen is het 
ook voor volwassenen een bĳzonder leerrĳke plek. 
“We zouden het kunnen omdopen tot een milieu-
educatief centrum. Het kan worden opengetrokken 
naar de manier waarop we met energie en water 
omgaan. Dat kan bĳzonder nuttig zĳn. De tuin wordt 
nu al opgewaardeerd door de samenwerking met 
VELT.
De Kinderboerderĳ kan rekenen op een ploeg van 
50 vrĳwilligers. Die werken er als bakker, imker, be-
geleider van boerderĳkampen, verteller en zo meer. 
Er is ook een ploeg die de opbouw en afbraak bĳ 
evenementen op zich neemt. Zo zĳn er jaarlĳks drie 
grote evenementen. Er is het Sint-Maartenfeest, het 
Oogstfeest en het schaapscheerfeest.
De Kinderboerderĳ ontvangt ieder jaar tussen de 
8000 en de 10.000 schoolkinderen.

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

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!

VDV Luchthavenvervoer
0479 / 21 70 70

vanaf € 60
Bij afgifte
van deze bon    € 5 korting

per boeking h/t

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

BV

Betrouwbaar vakmanschap 
sinds 1926

GRATIS OFFERTE

Brasschaat
0472 720 721

Man zoekt werk: tuin-, 
afbraak- en schilderwerk. 
behangen. 0466/372 483

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

Annie & Willy
29/06/1971
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Brasschaat, Schoten, Kapellen en Schilde gaan er alvast 100% voor. Waar vind 
je als inwoner,  een overzicht van al het lokale werk? Maar lokaal werk in zĳn 
breedste vorm:  waar men mensen nodig heeft als werknemer (ongeachte het 
statuut) of als vrĳwilliger. En dat op zeer eenvoudige wĳze: via de app My Local 
Job.  Noem het de ontmoetingsplaats voor werkgevers/organisaties en werkzoe-
kenden/vrĳwilligers.
Je download de app, je registreert je met enkele gegevens en je kan eraan begin-
nen (vanaf 21 juni beschikbaar).
Op basis van een aantal filters krĳg je een overzicht van die jobs die voor jou 
interessant kunnen zĳn. En door eenvoudig te swipen, stel je je kandidaat.  De 
werkgever/vereniging zal je contacteren zodat jullie verder, bĳ een gesprek, alles 
kunnen toelichten en regelen.
“De kracht zit ‘m in zĳn eenvoud”, aldus CEO Serge De Groof.  Mensen samen-
brengen in deze Coronatĳden, zodat een gesprek de eerste stap is van de sol-
licitatie, en niet de laatste. Ongeacht je statuut, een korte of een lange tewerkstel-
ling, een stageplaats, of een namiddag vrĳwilligerswerk, ... 
“MLJ Solutions, het bedrĳf achter My Local Job is naar steden/gemeenten ge-
stapt met een voorstel, om een lange termĳn ondersteuning te bieden aan alle 
werkgevers en aan alle werkzoekenden, en met uitbreiding naar alle verenigin-
gen en naar alle vrĳwilligers”,  zo schetst Ann Callens, Business Development Ma-
nager. Door deze samenwerking kan de app gratis gebruikt worden, onbeperkt, 
en dit voor 2 jaar.
My Local Job is de lokale, digitale weg die diverse groepen binnen een gemeen-
te verbindt  : inwoners, werkgevers en het vrĳwilligersleven, en dit alles in zĳn 
volle breedte.
Er is heel wat interesse bĳ diverse gemeenten, maar deze 4 gemeenten stonden 
te popelen om dit platform als eerste te kunnen aanbieden. 
Carla Pantens, schepen lokaal ondernemen Brasschaat. “Vanuit de horeca is de 
vraag gekomen om te ondersteunen bĳ het vinden van personeel bĳ de herop-
start en op lange termĳn. Via My Local Job wordt de toegang tot lokale tewerkstel-
ling verruimd voor diverse doelgroepen: studenten, werkzoekenden, flexwerkers. 
Doordat er enkel met basisgegevens wordt gewerkt, zĳn de kansen gelĳk voor 
iedereen. En laagdrempelig omdat er geen PC nodig is, enkel een smartphone.”
De sociale dienst en Wĳkwerken zullen dit platform gebruiken als hulpmiddel 
om de afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen. Werken in de buurt heeft zo 
zĳn voordelen. De korte verplaatsingen zĳn een ontlasting voor ons wegennet én 
ecologisch verantwoord.
Zoek je als bakker een winkelbediende, of als supermarkt een rekkenvuller, of 
zoek je chauffeurs, tuiniers, een onthaalmedewerker, zoek je vrĳwilligers om 
een bepaalde activiteit te ondersteunen, zoek je als school leesmoeders op 
bepaalde dagen, of als  woonzorgcentrum mensen om een wandeling te be-
geleiden op woensdag,... elke profit en non-profit werkgever kan hier zĳn job 
posten, op een zeer snelle en eenvoudige manier. Meer info: ww.mylocaljob.be.

My Local Job... Na koop lokaal, nu ook werk lokaal, 
ondersteun lokaal

Beeld: Frank Quaeyhaegens

PLAN TIJDIG UW ZOMERSNOEI!
     BEL +324 86 378 348 OF MAIL NAAR INFO@HI-TREE.BE.
    WIJ KOMEN MET PLEZIER LANGS VOOR EEN GRATIS OFFERTE!

HI-TREE

PLAN TIJDIG UW ZOMERSNOEI!
     BEL +324 86 378 348 OF MAIL NAAR INFO@HI-TREE.BE.
    WIJ KOMEN MET PLEZIER LANGS VOOR EEN GRATIS OFFERTE!

HI-TREE
BOOMVERZORING

Niet zagen!
Dat doen wij voor u.

Snoeien en vellen
van bomen



parkbodeactueel
Recyclagepark Brasschaat op afspraak

Vorige jaar stapten Ranst en 
Rumst samen met IGEAN in 

het proefproject recyclagepark 
op afspraak. Vanaf 1 juli 2021 

voert ook het Brasschaatse 
recyclagepark het reservatie-

systeem in.  

De gunstige evaluatie van het proef-
project, in combinatie met de drukke 
verkeerssituatie rond het recyclage-
park in Brasschaat (lees ook artikel in 
kader), deden het gemeentebestuur 
beslissen snel aan te sluiten. 
De andere noordelijke recyclagepar-
ken van IGEAN blijven toegankelijk 
zonder afspraak. 

Minder stress op het 
recyclagepark 
Het nieuwe afspraaksysteem gaat 
in op 1 juli 2021. Je kan beginnen 
boeken vanaf 21 juni. Het zal niet 
alleen een gunstig effect hebben op 
de verkeersdrukte aan het recyclage-
park. Het zorgt ongetwijfeld ook voor 
meer comfort en minder stress bij de 
bezoekers. Niet langer nodeloos lang 
aanschuiven aan de weegbrug of de 
stortplaatsen, gedaan met moeilijke 
manoeuvres met je aanhangwagen 
tussen de vele wagens. En het aller-
belangrijkste, je bezoek aan het recy-
clagepark is zo een pak sneller achter 
de rug. Niets dan voordelen dus. 

Afval storten op 
afspraak: hoe 
werkt het? 
Alle inwoners van Brasschaat en 
omliggende gemeenten kunnen 
eenvoudig een afspraak maken via 
igean.mijnrecyclagepark.be. 
Let wel, het systeem moet jouw reser-
vatie kunnen synchroniseren met de 
slagboom ter plaatse. Je moet daarom 
je plaats minstens een uur vooraf 
reserveren.
Maak een account aan, zodat je bij 
een volgende reservatie alleen nog 
je e-mail en zelf gekozen paswoord 
moet ingeven. Daarna kies je een 
beschikbaar tijdsslot. Na bevestiging 
ontvang je een mail met een herha-
ling van je reservatie. 

Reserveer je een tijdsslot met je 
account, dan kunnen alle gezinsleden 
die op jouw adres gedomicilieerd zijn 
er gebruik van maken. Het systeem 
aanvaardt ook hun eID. 

Het gereserveerde tijdsslot van 
15 minuten geeft aan wanneer je op 

Het afspraaksysteem heeft niet 
alleen een gunstig effect op de 
verkeersdrukte aan het recycla-
gepark. Het zorgt ook voor meer 
comfort en minder stress bĳ de 
bezoekers. 

Ploegsebaan opnieuw open  
vanaf 21 juni 

Het gemeentebestuur heeft de 
verkeerssituatie in wijk Bethanië de 
afgelopen maanden nauwlettend 
opgevolgd en geëvalueerd. Ze hield 
daarbij rekening met de opmerkingen 
vanuit de wijk zelf. De zomermaan-
den zijn het ideaal moment om het 
wijkcirculatieplan bij te sturen: er is 
minder schoolverkeer en meer en 
meer mensen nemen de fiets naar het 
vaccinatiecentrum.  

De knip in de Ploegsebaan werd in 
februari ingevoerd om de verkeersvei-
ligheid en de -leefbaarheid in de wijk 
Bethanie te verbeteren met de komst 
van het vaccinatiecentrum. 

De andere maatregelen die toen inge-
voerd werden, blijven onverminderd 
gelden: 
• algemene zone 30 voor de straten 

gelegen tussen Guyotdreef, Lage 
Kaart en Bethanielei 

• knip Bethanielei ter hoogte van 
Lage Kaart 

• knip Zilverberkenlei ter hoogte van 
Ploegsebaan

• éénrichtingsverkeer Zilverberkenlei 
(tussen Lage Kaart en Ploegsebaan) 
en verplicht rechtsaf draaien 

• opheffen éénrichtingsverkeer  
Zilverberkenlei tussen Ploegsebaan 
en Bethanielei 

De haltes van de buurtbus in de 
Lage Kaart en Ploegsebaan worden 
opnieuw bediend. De tijdelijke halte 
in de Klaverheide verdwijnt.  

Alle handelaars van wijk Bethanie zijn 
te allen tijde bereikbaar. 

Specifieke maatregelen 
voor vaccinatiecentrum
Als de verkeersdrukte op de Lage 
Kaart te hoog wordt, kan er nog een 
parkeerverbod ingesteld worden 
op de Lage Kaart tussen Guyotdreef 
en Ploegsebaan. Dat verbetert de 
doorstroming en voorkomt mogelijke 
schade aan voertuigen. We onderzoe-
ken extra parkeermogelijkheden.   

In de Ploegsebaan (vanaf Lage Kaart) 
en Licht Vliegwezenlaan zijn fiets-
suggestiestroken aangebracht om de 
fietsers een duidelijke plaats op de 
rijbaan te geven. Er is een parkeer-
verbod in de Licht Vliegwezenlaan tot 
aan het vaccinatiecentrum. 

De Vliegveldlaan is ook in juni open-
gesteld voor alle verkeer. Alleen van 
28 juni tot 2 juli wordt ze afgesloten 
voor oefeningen van Defensie.  

 

Wanneer mag je  
machines gebruiken?

Het gebruik van machines aangedre-
ven door ontploffings- of elektrische 
motoren is altijd verboden tussen 
21 uur en 8 uur als het de rust in 
de buurt verstoort. Gebruik je je 
boormachine om 7 uur in huis en je 
hebt goede afspraken met de buren, 
moet het wel kunnen. Maar je staat 
bijvoorbeeld niet op de stoep met een 
slijpschijf op dat uur.

Bladblazers, grasmaaiers, 
slijpschijven ... Ze kunnen je 
al eens op de zenuwen wer-
ken. Daarom is er een regel-
geving rond. We frissen die 
kort voor je op in de aanloop 
naar het rustmoment van het 
jaar, de zomervakantie.

Niet op zondagen en 
wettelijke feestdagen
Op zon- en wettelijke feestdagen is 
het gebruik van dergelijke toestellen 
veel strikter gereglementeerd. Het is 
gewoon verboden. 
Er is wel een uitzondering voor elek-
trische grasmaaiers en elektrische 
haagscharen. Die mag je op deze 
dagen wel gebruiken tussen 10 en 
14 uur.
Het zijn eenvoudige regels. Denk aan 
ieders welzijn en hou je er aan!

het recyclagepark moet toekomen. 
Breng de bevestigingsmail - op papier 
of op je telefoon - en je eID mee. 
Wanneer je binnen het gereserveerde 
tijdsslot je eID in de toegangszuil 
steekt, opent de slagboom.  

Ben je te vroeg, dan zal je even moe-
ten wachten. Let wel dat je het ver-
keer of andere bezoekers de toegang 
niet verspert. Ben je te laat? Dan moet 
je een nieuwe afspraak maken. 

Je kan maximaal drie tijdssloten per 
adres reserveren. Hou rekening met 
de tijd die je nodig hebt om je wagen 
opnieuw in te laden en terug naar het 
recyclagepark te rijden. Neem wat 
marge. Van zodra je het recyclagepark 
verlaat, komt er opnieuw een tijdsslot 
voor je vrij en kan je een bijkomende 
aanvragen. 

Geen toegang tot internet of onder-
vind je problemen bij het aanmaken 
van een reservatie? Een medewerker 
van IGEAN helpt je graag verder op 
het nummer 03 350 08 14, elke 
werkdag bereikbaar van 8 tot 12 en 
van 13 tot 16.45 uur.

De knip in de Ploegsebaan ter hoogte van Lage 
Kaart die we in het voorjaar invoerden, wordt op-
geheven. Zo komt er opnieuw een spreiding van 
het verkeer richting de attracties op Kamp Noord 
en het recyclagepark. Verkeer richting vaccinatie-

centrum blijft de aangeduide route via de 
Lage Kaart volgen.    

De zomermaanden zĳn het ideaal moment om 
het wĳkcirculatieplan bĳ te sturen.
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Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

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

Badkamerrenovatie
Sanitair 

Algemene renovatiewerken
Vloer – en tegelwerken

Bezettingswerken

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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

Naar aanleiding van de nieuwe samenwerking tussen
KFC Brasschaat en JM Soccer Academy / JM Body
Care Performance Lab is de Franse jeugdinternational
en speler van EA Guingamp, Jeremy Livolant, afge-
lopen weekend op het veld van KFC Brasschaat zĳ n 
voorbereinding voor het nieuwe seizoen komen afwer-
ken. Op de foto v.l.n.r.: Oscar Asare, Jeremy Livolant,
L. Albinovanus , J. Mbuyi

Franse jeugdinternational
werkt voorbereiding in Brasschaat af

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: oude polsuur-
werken of zakhorloges, 
mogen ook defect zijn. 
Tel. 0496/433 007 geef 
goede prĳ s.

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. J.G.B.

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

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

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

Gelnagels - Shellac 
pedicure. 
0489/570 460

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

Gratis opbergdozen 
en plooidozen. Tel.: 
0475/973 667
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T +32 3 828 95 74

E info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be

■ Schilderwerken
■ Elektriciteitswerken
■ Schrijn- & timmerwerken
■ Gyprocwerken en laswerken
■ Vloer- en tegelwerken
■ Parket, laminaat, tapijt en vinyl

Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?

De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen. 
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een totaalservice 
waar alles door één en dezelfde firma wordt uitgevoerd of gecoördineerd.

Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken 
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op maat. 
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

ANTWERPSE

KLUSDIENST

 GRATIS OFFERTE

■ Houten en stenen terrassen
■ Hekwerk, afrasteringen en poorten
■ Onderhoud en aanleg van tuinen
■ Reinigen van daken en gevels
■ Afbraakwerken en afvoer van stort

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

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

erkende professionele plaatser van

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

Na een lange coronapauze start KWB Driehoek op vrĳdag 2 juli met de traditionele vrĳdag-
avondfietstochten. Tot en met 13 augustus fietsen we elke vrĳdagavond ongeveer 30 km in 
en rond Brasschaat. Wĳ vertrekken stipt om 19.00u aan de kerk Sint-Jozef, Rerum Novarum-
lei. Wĳ rĳden aan een rustig tempo. Halverwege is een rustpauze voorzien. Op 2 juli fietsen 
we naar Kalmthout.  Iedereen kan en mag meefietsen. Wĳ respecteren wel de verkeers- en 
de coronaregels. Inschrĳven is niet nodig.  Je zorgt er wel voor dat je fiets in orde is. Op 
zaterdag 14 augustus is er een dagfietstocht. Meer info: Vic De Schepper 03 651 99 31 
vicdeschepper@telenet.be.  Tot op een van onze tochten.

VRIJDAGAVOND FIETSEN VANAF 2 JULI

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

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

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

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

Te koop gevraagd: niet 
meer gebruikte aan-
hangwagen, mag werk 
aan zĳn. Geen geremde. 
0492/263 118
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4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

T. 0494 429 439
info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Kinderboekenverkoop 

Te huur:

Te huur:

Te koop: 

Levering van kleine 
hoeveelheden

Bent u op zoek naar 
poetshulp

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

door zandstralen,
GOMMEN, LOGEN.

en plaatsbezoek

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 

INLICHTINGEN 
Tel. 0477/696 478

Leuke verzorgde man 
zoekt

Zwembad probleem! 

Zoekt u een loodgieter, 

Te huur 

EPC/elektr. keuring 

Aankoop antiek 

 

Zwembad aut. Dose-
ring! 

TE KOOP GEVRAAGD:

0475 248 997

Te koop:

Ik zoek werk:

Goedk. verw. 

Gevraagd: 

@ rap moet gaan

In meerdere scheppingsverhalen van godsdiensten of 
culturen (Egypte, Grieks, Joods, Katholiek) komen de 4 
natuurelementen aarde, water, vuur en lucht voor. Volgens 
deze verhalen zĳn het de basisprincipes van het leven, ze 
vervullen de basisbehoeften van ieder levend wezen : in 
de aarde groeit veel van ons voedsel, zonder water drogen 
we uit, vuur verwarmt en verlicht ons en we kunnen maar 
enkele minuten zonder lucht.
De 4 natuurelementen, ze dragen de term NATUUR al in 
zich, zĳn ook een plezante insteker voor een natuurwande-
ling. De eerste wandeling van 4 over de natuurelementen 
is op 27 juni, met speciale aandacht voor het item vuur.
Vertrek om 10 uur aan den Toren, Licht Vliegwezenlaan 
(kamp Noord). De dan geldende Coronamaatregelen wor-
den gevolgd.  
Inschrĳven verplicht op VMPA-Brasschaat@vmpa-vzw.be. 
Meer informatie op natuurgidsen-brasschaat.be 
of vmpa-vzw.be.

W A N D E L  G R A T I S  M E E  M E T  E E N  N A T U U R G I D S .

‘DE 4 NATUURELEMENTEN: 
VUUR, LUCHT, AARDE, WATER.’

Z O N D A G  2 7  J U N I  -  K L E I N  S C H I E T V E L D

Zwembad nieuwbouw 

Uurwerkbatterĳtjes ver-
vangen:

Te huur: Brassch. Han-
delspand -  kantoor 

AANKOOP ALLE 
AUTO’S & MOTOREN

Vader  0475/259 740
 & Zoon 

0478/601 515
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

AANNEMER KOOPT

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Te koop gezocht: OB of 
HOB met 3 slpks in rus-
tige wĳk. 0476/495 798

Schilder- en tuinwerk. 
0466/464 299

Zandstralen & Lucht-
gommen van Trappen 
Vraag Gratis offerte via 
Info@zandstralenhansen.
be O491 142 785

Te koop: 8 stoelen rus-
tieke stĳl in zeer goede 
staat. Tel. 0477 365 121

Buffetpiano te koop:
gereviseerd en gestemd. 
Info: 0498 434 518

Poetsvrouw zoekt werk. 
20 j. ervaring bĳ dezelfde 
mensen. 0497/848 648

Ik zoek werk: tuin, poet-
sen, verhuis, was & strĳk. 
0465/165 694

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

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

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

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

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

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

Ik zoek werk: poetsen 
en strĳken. 
0485/134 822

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

0468/116.116 Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Last van de hitte?
Wij installeren uw

AIRCO!

Wacht niet langer en bel ons 
voor een vrijblijvende offerte 

0468/116 116
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

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

Levering van kleine 
hoeveelheden (zakken 
of los 0,5-1m³. Wit-, ri-
vier-, breekzand en ce-
ment? 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

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

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

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

Op 7 september eerstkomend wanneer de 
derde editie van de Sportoase N8 van Bras-
schaat gereden wordt, zal het op één dag 
na precies honderd jaar geleden zĳn dat 
de eerste editie van de Acht van Brasschaat 
doorgang vond. Als dat geen gelegenheid 
is om deze legendarische wedstrĳd met 
zĳn unieke geschiedenis eens in de kĳker 
te zetten.
Joseph Roossens, die in 1923 burgemees-
ter zou worden, en gemeentesecretaris 
Louis De Winter wilden in 1921 wat animo 
brengen in het naoorlogse verenigingsle-
ven van Brasschaat. In de buurgemeenten 
ondervonden ze dat wielerwedstrĳden de 
mensen erg aansprak en dus meenden ze 
dat een wielerkoers organiseren het ideale 
middel was om zich populair te maken. Op 
8 september 1921 was het zover. Op die 
dag werd de eerste editie van de Acht van 
Brasschaat gereden (vanwege de achtvorm 
van het parcours) en dat was meteen een 
schot in de roos.
Met Alfred Martougin als voorzitter van het 
wielercomité zou de wedstrĳd pas echt 
hoge toppen scheren, zeker toen diezelfde 
Martougin in 1922 ook nog eens algemeen 
voorzitter van de Belgische Wielerbond 
werd. Van 1923 tot en met 1925 bestond 
het BK uit een reeks van wedstrĳden en 
Martougin zorgde er slim voor dat de laat-
ste manche in Brasschaat gereden werd en 
hĳ de trui kon uitreiken in eigen gemeente.
Toen in 1926 het BK teruggeschroefd werd 
tot een eendagswedstrĳd was Martougin er 
als de kippen bĳ om de organisatie daarvan 
naar Brasschaat te brengen. Vĳf jaar na me-
kaar zou het BK in Brasschaat plaatsvinden 
met nog een uitloper in de dertiger jaren 

100 JAAR 8 van Brasschaat

3E EDITIE N8 van BrasschaaT - dinsdag 7 september 2021

5 jaar lang Belgisch kampioenschap wielrennen in Brasschaat

(1933 en 1936). Als in 2026 het BK voor de 
profs in de gemeente van burgemeester 
Jambon gereden wordt, zal het dus de acht-
ste keer zĳn dat Brasschaat gastheer speelt 
voor de strĳd om de Belgische titel.
Maar ook zonder de titelstrĳd was de Acht 
van Brasschaat razend populair. Ruim hon-
derdduizend toeschouwers kwamen jaar-
lĳks naar de Antwerpse gemeente afgezakt 
om van het wielerspektakel te genieten. 
Zowat alle grote fabrieken en bedrĳven uit 
de wĳde omgeving, gaven hun werknemers 
vrĳaf die dag. Van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat, kon men er over de koppen lo-
pen. De race had ondertussen zo'n naam en 
faam verworven dat alle grote vedetten er 
gewoon bĳ wilden zĳn. Ook omdat het prĳ-
zengeld waarmee de organisatie uitpakte 
simpelweg ongezien was. Omdat de Acht 
heel kort na het WK gereden werd, was het 
een lumineus idee om de wedstrĳd het etiket 
'Herkansing van het wereldkampioenschap' 
op te kleven. Dat sprak de wielerliefheb-
bers ongelooflĳk aan. Fausto Coppi, Rik Van 
Steenbergen, Rik Van Looy, Eddy Merckx,
Stan Ockers, Felice Gimondi, Fransesco Mo-
ser, Bernard Hinault...het zĳn maar enkele 
namen van toppers die zich meldden op de 
Bredabaan in de gouden jaren.
Pas begin jaren '80 van de vorige eeuw nam 
het succes duidelĳk af. De 55ste editie in 
1986 was de laatste in zĳn soort. Een ver-
dienstelĳke André Van Mechelen blies tus-
sen 2006 en 2014 de Acht van Brasschaat 
nieuw leven in. Het was slechts een tĳdelĳke 
heropleving. In 2018 was er de eerste editie 
van de Sportoase N8 van Brasschaat. Dat 
werd een meevaller. Zĳn we daarmee ver-
trokken voor een nieuwe glorieuze periode?

Op 7 september 2021 is het zover... De 
derde editie van de Sportoase N8 van Bras-
schaat vindt terug plaats in het centrum van 
Brasschaat. Het zal een feesteditie worden 
want we vieren... 100 JAAR 8 VAN BRAS-
SCHAAT. We vieren deze editie met een 
tentoonstelling, feestelĳk VIP diner en tal 
van verrassingen...

PROGRAMMA
14.00u Scholen van Brasschaat
16.00u Gentlemen race recreanten
17.00u Start VIP-event
18.00u Start 100e editie 8 van Brasschaat
21.00u Prĳsuitreiking

Feest!

parcours 3e N8

De komende jaren is Brasschaat gastvrouw 
voor een Belgisch kampioenschap wielren-
nen. Er wordt gestart met de nieuwelingen 
om in 2026 te eindigen met het kampioen-
schap voor  de eliterenners en rensters.

2022 BK Nieuwelingen
2023 BK Junioren
2024 BK Elite zonder contract - U 23
2025 BK Tĳdrĳden (Elite)
2026 BK ELITE (dames/heren)
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BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

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

Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

Gezocht: Oude emaille 
reclameborden in gelĳk 
welke staat. Kijk eens 
op zolder in je tuin of 
kippenhok. Geef goede 
prĳs. GSM 0479 709 158

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)

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

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳblĳvende prĳsofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Zaaien van nieuwe ga-
zons en herstellen van 
oude gazons. Gr. off. 
0487/715 534
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MAANDAG    21
DINSDAG     22
WOENSDAG  23
DONDERDAG   24
VRIJDAG      25
ZATERDAG   26

OPHALING HUISVUIL JUNI

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    28
DINSDAG    29
WOENSDAG   30
DONDERDAG      1
VRIJDAG      2
ZATERDAG      3

OPHALING HUISVUIL JUNI/JULI

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  

BURGERLIJKE 
STAND

Carl Stubbe, 80 jaar, echtgenoot van Denise Anckaerts, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

STAND Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op
ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek

“Burgerlijke Stand”, naast de wachtdiensten.
Op de startpagina van onze website is een opvallende

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

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

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



Een interieur op maat. Een keuken op maat. Een buro op 
maat. Gyma kan het allemaal maken, en toont zĳn kun-
nen vanaf nu in een splinternieuwe showroom. Je betast 
er de materialen, snuift de sfeer op, en maakt meteen de 
strafste plannen.

En dat kan echt voor elk budget, want bĳ Gyma houdt 
men rekening met uw mogelĳkheden.

Bezoek onze toonzaal
of maak nu een afspraak

met onze binnenhuisarchitecten. 
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WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS 
WORDEN BUITEN VOOR UW RAMEN 
GEMONTEERD
■ Screens zĳ n kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳ k 
 lichtdoorlatende doeken met doorkĳ k naar buiten. Door de revolutionaire
 doekspanning zĳ n deze doeken steeds strak & extreem windbestending

■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
 Een erg groot verschil met gordĳ nen

■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳ k dag -en zonlicht in 
 uw woning zonder hinderlĳ k te zĳ n

■ 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 refl ectie op uw schermen met 
 thuiswerken of televisie

WAT DOEN WĲ  NOG?
Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing
Veranda’s, lichtstraten,...
Zonwering voor grote oppervlakten

OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ  houden uw 
binnentemperatuur 
onder controle.

RENO SOLAR SCREENS
Nĳ verheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

Danny Konings: 0497 711 976
Paul Van den Eynden: 0488 479 518

EXTRA
VOORDELEN

VAN ONZE
SOLAR SCREENS

Screens
op zonne-energie

 zodat bĳ  plaatsing geen 
kap- en breekwerken of 
elektrische bedrading 

vereist zĳ n. Ideaal voor 
bestaande woningen

SOLAR 
SCREENS

7 jaar 
garantie

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

Centrale verwarming

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 
vrĳ blĳ vende prĳ sofferte!

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, 
eerlĳ ke 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


