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BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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ZONNEGLAZEN OP STERKTE - 50 %

Uw
stoffenwinkel !

NOG EEN WEEKJE GESLOTEN
.DSHOVHVWHHQZHJ| Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 11-17 u.
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JAAR BORG
WAAR

KLOKKENSERVICE

Dr. Roosensplein 19 - 2930 Brasschaat

Tel 03 651 84 45

]RZHOVWDDQGHKDQJDOVDQWLHNALLE merken

Klok stuk? Bel ons!
0497 62 15 62
GRATIS

RSJHKDDOGHQWHUXJJHSODDWVW
50
jaar

Ook alle goudsmederij
2XGJRXGYHUZHUNLQJ]RQGHUVPHOWYHUOLHV

Paul Van der Auwera

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN

$XJXVWLMQVOHL(over de Post) - 

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD
GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK
interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

Interieur & exterieur
ook speciale technieken
o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie
Tel 0475 56 97 06 Xwww.schilderwerken-antonissen.be
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=DNHQNDQWRRU0DJHUPDQEYED

Ruim 20 jaar ervaring in:
Leningen en beleggingen
Groepsverzekering
Brandverzekering
Fiscaal sparen
Ondernemingsverzekering
en meer
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Gebit
gebroken?

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO
AUDI
BMW
CITROEN
FORD
MERCEDES
OPEL
VW

A3-A4 1.6
A3-A4 DI
316 I
520 D
C1 1.4D
C3 1.4
Fiesta 1.2I
KA 1.3
C-E 220D
E 200
Astra 1.4
Corsa 1.3
Golf 1.4
Passat

74 kw
66 kw
90 kw
120 kw
40 kw
54 kw
60 kw
44 kw
85 kw
110 kw
81 kw
55 kw
77 kw
100 kw

ΦϮϰϲ͕ϳϱ
ΦϮϯϵ͕Ϯϭ
ΦϮϲϭ͕ϴϰ
ΦϮϵϬ͕Ϯϰ
Φϭϴϴ͕ϭϳ
ΦϮϮϳ͕ϲϲ
ΦϮϯϯ͕ϰϯ
ΦϮϬϬ͕ϲϬ
ΦϮϱϲ͕ϵϱ
ΦϮϴϬ͕ϵϭ
ΦϮϱϯ͕ϰϭ
ΦϮϮϴ͕ϱϱ
ΦϮϰϵ͕ϰϭ
ΦϮϳϭ͕ϭϲ

Klaar terwijl U wacht

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN
/E>h^/&͕DϬͳϮd^͘ϮϰͳϳϬ:ZΎ
ΎŽŶĚĞƌǀŽŽƌďĞŚŽƵĚǀĂŶĂĐĐĞƉƚĂƟĞʹŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉǀƌĂĂŐďĂĂƌǀŝĂŬĂŶƚŽŽƌ

BV

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
LQIR#]NEPEHZZZ]NEPEH

AIR CONCEPT
BVBA

=RHNWGULQJHQG
YROWLMGVKDOIWLMGV

%HWURXZEDDUYDNPDQVFKDS
VLQGV

,HPDQGRP
KRXWHQWUDSSHQPHXEHOV
af te werken

*5$7,62))(57(

=DQGVWUDOHQWUDSSHQRSWLRQHHO

Brasschaat
0472 720 721

LQIR#DLUFRQFHSWEH
*VP
(PLHOOHL%UDVVFKDDW





NU OOK GEEN MONDNEUSMASKER PLICHT
MEER IN BRASSCHAATSE SCHOOLOMGEVINGEN
In navolging van het provinciaal besluit van 11 juni waar de provincie besliste om in
welbepaalde gevallen de mondneusmaskerplicht op te heffen, volgt Brasschaat nu
ook deze beslissing en heft de mondneusmaskerplicht ook in schoolomgevingen op.
Er was destĳds een perimeter van 200m ingesteld waarbinnen het mondneusmasker
verplicht was. Opgelet: bĳ het brengen en afhalen van leerlingen aan de schoolpoort
is op dat moment een mondneusmasker nog wel verplicht. Ook wanneer leerlingen
de school betreden. Eerder was al beslist dat het mondneusmasker niet meer verplicht
was in onze winkelgebieden. De bepalingen van het ministerieel besluit en de sectorprotocollen blĳven van toepassing.

Met garantie

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


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

Alle tegelwerk, verhuizen, lamin., opruimen huizen, schild. 0489/467 338



Zaaien van nieuwe gazons en herstellen van
oude gazons. Gr. off.
0487/715 534
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Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

WWW.LMJ.BE
,1)2#/0-%(
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)LMQHFKDUFXWHULHJHPDDNWGRRU¿MQHPHQVHQ
Een vacature voor echte Bourgondiërs die lokaal willen werken in
HHQEHGULMIZDDUKHWIDPLOLDOHHQNZDOLWHLWFHQWUDDOVWDDW
(M/V/X)

 CHAUFFEUR C (vakbekwaamheid 95) (2 – 4 dagen/week)

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

§ 0800 82 114 (Gratis nr) § 0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!
EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM
WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

 MAGAZIJNIER/ORDERPICKER
 PRODUCTIE-ARBEIDER
3UR¿HO
  1DXZNHXULJNXQQHQZHUNHQ
  2RJKHEEHQYRRUNZDOLWHLW
  'HYRRUJHVFKUHYHQK\JLsQHUHJHOVQDOHYHQ
  )OH[LEHOHQSRVLWLHILQJHVWHOG]LMQ
  'H1HGHUODQGVHWDDOEHKHHUVHQ
  =HOIVWDQGLJNXQQHQZHUNHQPDDUHYHQHHQVLQWHDPYHUEDQG
:LMELHGHQ
  2SOHLGLQJLQHLJHQEHGULMI
  *HHQZHHNHQGZHUN
  9ROWLMGVHMREPHWYDVWFRQWUDFW
  $DQWUHNNHOLMNHYHUORQLQJ
  )DPLOLHEHGULMIVLQGV

,QWHUHVVH"6WXXUXZFYPHWPRWLYDWLHQDDUMREV#OPMEH
RI9OHHVZDUHQ0LFKLHOVVHQ6PHGHULMVWUDDW6FKRWHQ
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*vanaf 1 juli 2021

De heerlijke Indonesische
keuken nu in Brasschaat
Restaurant geopend
ook afhalen of bezorgen
nasi rames

sateh ayam

bestellen of reserveren

03 / 644 64 44

Shop originele artikelen aan leuke prijzen.

adres: Bredabaan 168, Brasschaat
iedere dag geopend, behalve dinsdag

EKEURO2020

SUPPORTER
JE MEE?
DROOGKAST
TEB155WP

AANKOOP ALLE
AUTO’S & MOTOREN
Benzine, diesel alle
jaartallen. Vlotte en
correcte afhandeling bĳ u ter plaatsen of bĳ ons te
Brasschaat. Oude of
nieuwe wagens met
of zonder keuring.
Vader 0475/259 740
& Zoon
0478/601 515

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN

EcoDry-technologie: bespaart gedurende de levenduur van de droogkast
Geïntegreerde condenswaterafvoer
FragranceDos: voor een lekker
zachte en heerlijke ruikende was
SoftCare-trommel: minder vouwen,
minder strijken

60

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

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

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

bezoek onze website blessbybelinda.be

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

Zo simpel kan het zijn.

A++
7 kg

ADVIESPRIJS

€ 899

Nu aan:

€ 799

GARAGE

DE MEYER

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

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide

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

Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

Zie ook www.argenta.be
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RED LION, SIMON GOUGNARD
VERSTERKT CENTRALE AS VAN KHC DRAGONS!!
.Aȩ ȩ JAARȩ BÖȩȩ DEȩ ,EUVENSEȩ (EREN ȩ KIESTȩ 'OUGNARDȩ VOORȩ DEȩ
"RASSCHAATSEȩ $RAKENȩ VANȩ +(#ȩ $RAGONSȩ 3IMONȩ 'OUGNARDȩ
VOORSTELLENȩISȩWELLICHTȩOVERBODIG

Zĳn palmares is overweldigend:
sȩ %ERSTEȩDEELNAMEȩAANȩDEȩ/LYMPISCHEȩ3PELENȩVANȩ,ONDEN
in 2012
sȩ /LYMPISCHȩ:ILVERȩOPȩDEȩ3PELENȩVANȩ2IOȩINȩ
sȩ 7ERELDKAMPIOENȩTEȩ"HUBANESHWARȩ)NDIA ȩINȩ
sȩ %UROȩ(OCKEYȩ,EAGUEȩ+AMPIOENȩINȩ
sȩ %UROPEESȩ+AMPIOENȩINȩ
sȩ %UROPEESȩ"RONSȩINȩ
sȩ /LYMPISCHEȩ3PELENȩTEȩ4OKIOȩȩ
$EZEȩUITERSTȩSYMPATHIEKEȩ JARIGEȩ.ÖȩVELAARȩHEEFTȩHOCKEY
MINNENDȩ"ELGIǻȩBEROERDȩTOENȩHÖȩȩINȩDEȩNACHTȩVOORȩDEȩHALVEȩ
lȩNALEȩOPȩHETȩ7+ȩ)NDIA ȩVERNAMȩDATȩZÖȩNȩVADERȩGESTORVENȩWASȩ
ENȩERȩTOCHȩVOORȩKOOSȩOMȩZÖȩNȩPLOEGMAKKERSȩNIETȩINȩDEȩSTEEKȩ
TEȩ LATENȩ ȩ $EZEȩ BESLISSINGȩ ENȩ DEȩ SLEUTELROLȩ DIEȩ HÖȩȩ SPEELDEȩ
TÖȩDENSȩDEȩLAATSTEȩTWEEȩ7+ WEDSTRÖȩDEN ȩHEBBENȩERȩZONDERȩ
ENIGEȩTWÖȩFELȩTOEȩBÖȩGEDRAGENȩDATȩDEȩ2EDȩ,IONSȩZICHȩTOTȩ7E
RELDKAMPIOENȩMOCHTENȩKRONEN
"EHALVEȩ ALSȩ HOCKEYER ȩ ISȩ 3IMONȩ EVENEENSȩ ACTIEFȩ ALSȩ BEGIN
NENDȩ ZAKENMANȩ ȩ -ETȩ 4HEȩ 3TRONGȩ #OMPANY ȩ EENȩ BEDRÖȩFȩ
DATȩ HÖȩȩ EINDȩ ȩ OPRICHTTE ȩ LEVERTȩ ȩ HÖȩȩ GEZONDEȩ VOEDING ȩ
SPORTACCESSOIRESȩ ENȩ SPORTPROGRAMMASȩ OPȩ MAATȩ AANȩ GE¬N
TERESSEERDEȩ BEDRÖȩVENȩ 'EZONDHEID ȩ WELZÖȩNȩ ENȩ GELUKȩ VANȩ
DEȩWERKNEMERSȩHEBBENȩIMMERSȩEENȩDIRECTEȩIMPACTȩOPȩDEȩ
PRESTATIESȩVANȩEENȩBEDRÖȩFȩ
/PȩDEȩINTERNATIONALE ȩHOCKEYVELDENȩWASȩ3IMONȩ'OUGNARDȩ
OAȩTEȩBEWONDERENȩINȩ.EDERLANDȩBÖȩȩ4-(#ȩ4ILBURG ȩ/RAN
JEȩ :WARTȩ ENȩ (#ȩ "LOEMENDAALȩ ENȩ INȩ "ELGIǻȩ BÖȩȩ DEȩ7ATERLOOȩ
$UCKS ȩ2ACINGȩ#LUBȩDEȩ"RUXELLESȩENȩ+(#ȩ,EUVENȩ%NȩVANAFȩ
VOLGENDȩSEIZOENȩDUSȩBÖȩȩ+(#ȩ$RAGONS
3AMENȩMETȩZÖȩNȩSTRÖȩDMAKKERSȩBÖȩȩDEȩ2EDȩ,IONSȩ&ELIXȩ$ENAY
ER ȩ&LORENTȩVANȩ!UBEL ȩ,O¬Cȩ6ANȩ$OREN ȩENȩDEȩANDEREȩKLASBAK
KENȩVANȩ$RAGONSȩ(ȩHEEFTȩ3IMONȩSLECHTSȩȩDOELȩDEȩ"ELGI
SCHEȩ+AMPIOENSBEKERȩINȩ"RASSCHAATȩHOUDEN
)Nȩ NAAMȩ VANȩ ALLEȩ LEDENȩ HETENȩ WÖȩȩ 3IMONȩ 'OUGNARDȩ ȩ ȩ VANȩ
HARTEȩWELKOMȩBÖȩȩ+(#ȩ$RAGONS

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!

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

 
Op 18 juni 2021 overleed in het A.Z.Voorkempen
te Malle, in de leeftijd van 66 jaar

 
Op zaterdag 26 juni hebben wij in beperkte kring
afscheid genomen van haar.
Aan eenieder die haar heeft gekend:
Dank om haar met ons in liefde te gedenken.
Dank voor uw blijk van steun en medeleven.

Vanwege haar broer François, zus Linda,
schoonzus Carine en de familie
demeyeruitvaart.be

HET EIGENZELF VZW

KUNST IN TUIN


)EDEREȩZONDAGȩOPENȩVANȩȩ
UURȩ TOTȩ ȩ UURȩ +UNSTȩ INȩ TUINȩ
METȩ DUIDINGȩ )NKOMȩ ǒ ȩ KOF
lȩEȩ INBEGREPENȩ ,AGEȩ +AARTȩ
 ȩ ȩ "RASSCHAATȩ 4ELȩ
ȩȩ ȩGEENȩVERKOOP



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



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

Schoonheidsinstituut
Approaching Nature Natuurlĳke verzorging met
de producten van Organic Spa - gelaatsbehandelingen, manicure, pedicure, massage en ontharingen. 0478 735 227
info@approachingnature.be


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

donovan-tack.be
Rolluiken, zonwering?
Ramen en deuren, automatisatie van rolluiken,
vervangen van motoren,
slotenmaker contacteer
ons 0484 122 770



Zoekt u een loodgieter,
ook voor kleinigheden.
Bel Koen 03/663 60 79
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NIEUWS VAN ONZE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Philip Cools
Wnd. Burgemeester

Brasschaat viert 11 juli !

Carla Pantens
Schepen van cultuur

In de aanloop naar de Vlaamse feestdag gaat dit
jaar weer de 11-daagse door. Er is een mix van
allerlei activiteiten voor jong en oud.
De zomerbrochure van de gemeente, waarin het
volledige programma van de 11-daagse, wordt in
elke brievenbus bezorgd.

Vier met ons mee
en laat de Vlaamse leeuw wapperen!

BRASSCHAAT
ZET MANTELZORGERS IN DE BLOEMETJES
Woensdag 23 juni was het “Dag van de mantelzorger”. Het
gemeentebestuur zette onze mantelzorgers reeds op vrĳdag 11 juni letterlĳk in de bloemetjes en overhandigde hen
een leuke attentie. Samen met schepen voor sociale zaken
Karina Hans werden zo’n 80-tal plantjes – afkomstig van vzw
Think Pink - verdeeld.

mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

Wemers
90
JAAR

Mantelzorgers zorgen op regelmatige basis voor een familielid, buur, vriend, kennis, …waar ze een affectieve band
mee hebben. Dit doen ze thuis of in de voorziening waar
de persoon verblĳft. Als mantelzorger geef je meer dan de
gebruikelĳke zorg omwille van ziekte, handicap, psychische
moeilĳkheden,…
Voor de gelegenheid is ook een ﬂyer opgemaakt waarin alle
info staat voor mantelzorgers. Je vindt er o.a. een korte test
in waarmee je te weten komt of jĳ een mantelzorger bent.
Verder informeren we je ook waar je als mantelzorger terecht kan met je vragen. De ﬂyer wordt in de loop van de
maand juni in alle Brasschaatse brievenbussen bedeeld.
Heb je de test in onze ﬂyer gedaan en ben jĳ ook een
mantelzorger? Laat je dan registreren bĳ de gemeente via
www.brasschaat.be/mantelzorg
“Mantelzorgers betekenen extra handen die het werk verlichten van het professionele zorgpersoneel.
Ze bieden een extra warme ondersteuning die voor de zorgbehoevende onvervangbaar is”, stelt schepen voor sociale
zaken Karina Hans.

BINNENHUISDECORATION

GROTE STOCKVERKOOP
%HGOLQQHQDDQ%DGPDWWHQDDQ
7DIHOOLQQHQDDQ6LHUNXVVHQVDDQ
'HFRUDWLHDUWLNHOHQDDQ
TEL 03 663 00 27 ♦::::(0(56%(Bredabaan 1129 ♦ 2930 Brasschaat m-t-h
open van di tot vrij 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u ♦ zat 10u tot 14u
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GEVRAAGD

WINKELBEDIENDE
30 UUR
klantgericht ,flexibel...
Maandag en donderdag gesloten.

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT

Tel: 03.651.80.09
fç^çå-[e^Z
ZWVWbWW^gWæ\_]i_gWæ
TZ^^W^çæcTeZdW^"
steunt startende handelaars

Nog steeds
leuke geschenkmanden
verkrijgbaar.

WAAR EEN VRIJWILLIGER IS, IS EEN WEG
Nu al heel wat mensen gevaccineerd zĳn, en we al wat
meer mogen en durven, komen er meer vragen voor vervoer en zoeken we voor onze Dienstencentra én voor Handicar Brasschaat vrĳwilligers die met de liftbus willen rĳden
... Heb je een rĳbewĳs B en wil je meewerken in ons team
vrĳwilligers ? contacteer DC Vesalius, DC Maria-ter-Heidehove, DC Antverpia of Handicar Brasschaat
bart.gĳsel@zorgbedrĳf.be of 03 650 25 82

69FG9??9A5:;5?9A.
$'',*-%-(
6bWVçTçç^'&* &-'$6bçccUYççd

Brasschaat proeft van
extra bomen op pleinen
Sinds 15 juni kan Brasschaat genieten van een extra bos: het
pop-upbos op het pleintje voor de bibliotheek. Gedurende
20 dagen nemen 20 bomen in 20 kisten de publieke ruimte
in. Op die manier laat het gemeentebestuur zien wat vergroening kan doen met de centrumomgeving, in dit geval
de verharde pleinen. De Brasschaatse groendienst zorgde
voor de extra beplanting in de kisten en geeft voldoende
water om de warme periode door te komen. Even uitrusten
en genieten kan je op de 3 bĳhorende bankjes.

Wassen van ramen en
omlĳsting, rolluiken, dakgoten, veranda’s enz..
Osmose techniek is ook
mogelĳk. 0468 407 207

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

Tuinwerk & schilderen
0487/ 566 652





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



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


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



Gespecialiseerde voetverzorgster komt a. huis.
Agnieska 0484/949 951



Aanleg en onderhoud
van uw tuin, snoeien en
vellen van bomen, graszode. Mol en hondvriendelĳk. 0497/284 395


“Het ‘bos om van te proeven’ kadert in een groter traject
‘Brasschaat voor het klimaat’”, weet schepen van groen en
duurzaamheid, Goele Fonteyn, te vertellen. “We zetten ons
in om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 % te verminderen. Bomen hebben trouwens nog tal van andere voordelen:
ze nemen ﬁjn stof op, zorgen voor de nodige verkoeling in
hitte-periodes en hebben een positief effect op de gezondheid van de bewoners.”
De gemeente Brasschaat gebruikt deze actie ook als opwarmer voor een participatietraject met de Brasschaatse burger
dat op 25 september van start zal gaan. De gemeente gaat
met haar bewoners werken rond drie hoofpĳlers van haar
klimaatplan: klimaatneutrale en -bestendige kern, lokale en
circulaire consumptie en groenblauwe netwerken. De begeleiding gebeurt door Avansa regio Antwerpen, het vroegere
Vormingplus.
Wil je graag meedoen aan Brasschaat voor het klimaat? Zit
je boordevol ideeën? Neem dan een kĳkje op de pagina:
avansaregioantwerpen.be/nieuws/brasschaat-voor-klimaat

Juwelier

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

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

QQQQQQQQQQQQ

^ǁŝƐƐDŝůŝƚĂƌǇKīƐŚŽƌĞŝǀĞƌ>ĂĚǇ͕ϮϬϬŵ͘
;ϮϬĂƚŵͿ͕ΦϮϵϵ͕ϬϬ

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



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


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

Gepensioneerde man
zoekt werk. Tuin, schilderen, klusjes enz. Ongeveer 2u / dag ovt. Regio
Brasschaat, Kapellen, Ekeren. Bĳ interesse graat
telefonisch contact tel
0499 116 997



Ik zoek werk als poetsvrouw, ook zat. + zon.
0486/430 828

DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
Kelners m/v
-REVWXGHQWHQ09
Brasserie
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

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…
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Al 5 jaar het beste Griekse restaurant in de buurt!

KHUVWRႇHULQJ
PDDWZHUN

JRUGLMQHQ
VWRUHV
ELQQHQ]RQZHULQJ

WDSLMWQDDUPDDW

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

3DXZHOVOHL%UDVVFKDDW7HO

www. H E R F I L . b e
Met stil verdriet
melden wij u het overlijden van

de Heer

Jean Brogniez
Weduwnaar van Mevrouw

Claudine Carpriaux
Geboren te Bergen op 14 april 1932
en van ons heengegaan te Schoten op 15 juni 2021.
Dit melden u:
Gilles Brogniez
Thierry & Caroline Brogniez - Haemers
Antoine & Sofie
Jérôme & Sophie
zijn kinderen en kleinkinderen
Wij hebben op vrijdag 25 juni 2021 afscheid genomen.
Rouwadres: Augustijnslei 279 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/jeanbrogniez
03 650 15 15 · SERENI.BE

Pluk je eigen geluk!
natuurvriendelijk
duurzaam—lokaal
Kosmos
Slow Flowers— csa pluktuin

Grieks Restaurant Olympia Wuustwezel

Griekse Tapa’s
ONBEPERKT

ALL YOU CAN GRIEK !
€ 29,50 p.p.

BON

YDNPDQVFKDSVLQGV

Olympia Estiatorion

Wĳ zĳn weer open
en dit willen wĳ vieren,

GRATIS KOFFIE,
THEE OF OUZO
*

* na uw maaltĳd in ons restaurant.

sȩBREDABAANȩȩWUUSTWEZELȩsȩ
info@olympia-wuustwezel.be of bel 03 256 60 93 voor reservaties
2ESERVEERȩSNEL ȩAFHALENȩOOKȩMOGELÖȩKȩ

Schild.,ȩLEEGMAKENȩHUIS ȩ Schilderwerken, GYPR ȩ
KELDER ȩTUINHUISȩ
LAMINȩ ALL ȩ SORTENȩ BEZETȩ
ȩ
SCHILDERKLȩ'RȩOFFȩ
 ȩ
 Te huur: STUDIOȩ CENTRȩ 
Man zoekt werk: TUIN ȩ 3CHOTENȩ -ODȩ GEMEUBȩ Ik zoek gratis spullen Vȩ
AFBRAAK ȩENȩSCHILDERWERKȩ DEȩ 6ȩ ǒȩ WATERȩ INCLȩ 2OMMELMARKTȩ+OMȩGRATISȩ
BEHANGENȩȩ ȩ
HALENȩȩ
Verkoop of verhuurklaar ZETTENȩ'RATISȩOFFER
TEȩ"ELȩ+LUS:Oȩ
ȩȩ

Participatie en mobiliteit:
het beleid draait in de soep!
/NDANKSȩ#ORONAȩENȩMINDERȩVERPLAATSINGENȩISȩERȩDAGELÖȩKSȩlȩLEȩOPȩDEȩ"REDABAAN
(ETȩ BELEIDȩ RONDȩ OPENBAARȩ VERVOERȩ ISȩ ONDOORZICHTIGȩ 7AKKEREȩ BURGERSȩ ǳNȩ
GEMEENTERAADSLEDENȩMOETENȩINFORMATIEȩUITȩDEȩKRANTȩHALENȩ
-OMENTEELȩLIGTȩHETȩDOSSIERȩRONDȩBUSLÖȩNȩȩOPȩTAFELȩ%ENȩGOEDȩONDERBOUWDȩ
TEGENDOSSIERȩVANȩDEȩPLAATSELÖȩKEȩBEWONERSȩWORDTȩGEWOONȩWEGGEWUIFDȩ
/NSȩPROBLEEMȩ%ERSTȩWORDTȩERȩBESLIST ȩDAARNAȩVOLGTȩINFORMATIEȩPas na protest
van de burgers komt er “overleg”.ȩ ,EESȩ DEȩ BETROKKENEȩ MAGȩ ZÖȩNȩ MENINGȩ
GEVEN ȩHETȩADVIESȩWORDTȩVERTICAALȩGEKLASSEERD
Wil het gemeentebestuur gedragen beslissingen nemen, dan moeten
inwoners inspraak hebben. :Öȩȩ DRAGENȩ DEȩ GEVOLGENȩ VANȩ BESLISSINGENȩ DIEȩ DEȩ
VEILIGHEIDȩENȩLEEFBAARHEIDȩVANȩHUNȩBUURTȩINȩHETȩGEDRAGȩBRENGENȩ
$IRKȩDEȩ+ORT
GEMEENTERAADSLID

Neem een abonnement en
pluk je eigen veldboeket,
wanneer het jou past.

"OBȩ'EYSEN
LIDȩ3TUURGROEPȩ-OBILITEIT

Wil je eerst eens proberen?
woensdag 9u - 16u
zondag 14u - 17u
De Aard 90
#SBTTDIBBUŔXXXLPTNPTTMPXŤPXFSTCF
,PTNPT4MPX'MPXFSTCFŔLPTNPT@TMPXŤPXFST

WWWBRASSCHAATCDENVBEȩȩȩȩȩsȩȩȩȩȩDIRKDEKORT BRASSCHAATBE
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1 JULI START SOLDEN

Zondag 4 juli open 13-17 u.

-20%

-40%

-30%

-50%

BRASSCHAAT
1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen

Line, art Brick

Line Noorvik

Oistr,

Upright 55 cm 30L 1.8kg
€ 59.95 nu € 39.95

Spinner 55 cm 31L 2.7kg
€ 69.95 nu € 49.95

Spinner 55 cm 31L 2.6 kg
€ 79.95 nu € 59.95

Spinner 67 cm 60L 2.6 kg
€ 79.95 nu € 59.95

Spinner 68 cm 69L 3.5 kg
€ 79.95 nu € 59.95

Spinner 67 cm 62L 3.6 kg
€ 89.95 nu € 69.95

Spinner 77 cm 90L 3.1 kg
€ 89.95 nu € 69.95

Spinner 78 cm 105L 4.6 kg
€ 89.95 nu € 69.95
Bij aankoop set
10% extra korting
Eastpak
adUjMY͛Ώ ΄:Rd_cMbXR͛Ώ

Spinner 74 cm 96L 4.3 kg
€ 99.95 nu € 79.95

Bij aankoop set: 10% extra
korting op de promoprijs

Bij aankoop set: 10% extra
korting op de promoprijs

American Tourister
Crosstrack

Samsonite City Beat

€ 79

Upright 45 cm 26L 1.7kg
(past onder zetel vliegtuig)
€ 99

€ 99

Spinner 55 cm 35L 2kg
€ 119

Spinner 79 cm 109L 3.4kg
€ 109

Spinner 66 cm 67L 2.7 kg
€ 129

Tijdens solden 10% korting op
alles van American Tourister

Tijdens solden 10% korting
op alles van Samsonite

Upright 55cm 42L 2kg
Spinner 67cm 71L 3kg

Bredabaan 757 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 337 07 30 | Ruime gratis parking bĳ de winkel
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur
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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
Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021

Bij boeking heen en terug:
GRATIS fles cava Gran Baron!

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat

T: 03 288 95 54 | G: 0468 20 54 78 | gds-info@telenet.be
www.gdstransservice | Noorderlaan 111 | 2030 Antwerpen

Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be
03/651.25.39
In alle rust is van ons heengegaan

Pierre De Rycke
Verzekeringsmakelaar op rust

echtgenoot van Lea Verhulst
geboren te Brasschaat op 3 juni 1936 en
overleden te Deurne (AZ Monica) op 21 juni 2021.
De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de
asverstrooiing op de begraafplaats Silsburg,
heeft in familiekring plaatsgehad
op zaterdag 26 juni 2021.
Dascottelei 122 bus 13 – 2100 Deurne
Digitaal condoleren: www.begrafenisonderneming-vranken.be

De Groene Jager
Bredabaan 889
2930 Brasschaat

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

w w w. j a n s s e n e n j a n s s e n . b e

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



Afhaling van kleine hoeveelheden afval: plastiek, 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

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

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

UITVERKOOP Rainpharma verzorgingsproducten 0478 735 227 - info@
approachingnature.be

Gezocht: oude polsuurwerken of zakhorloges,
mogen ook defect zijn.
Tel. 0496/433 007 geef
goede prĳs.





Te huur: SPANJE. Regio
Murcia. Dorp San Cayetano. Huis voor 4 personen,
2 slpkm, 2 badk. Groot
zwembad + kinderbad.
10 min rĳden van strand
San Javier. Info Van Doninck: +32 468 210 252





Ik zoek werk: tuin, bezetten, tegelen, schilderen.
0470/975 891


Gelnagels - Shellac
pedicure.
0489/570 460

Brasschaatse Film,
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IEDEREEN AAN HET TUINIEREN. KINDERBOERDERIJ MIKERF & VELT BUNDELEN
HUN KRACHTEN MET EEN EDUCATIEVE MOESTUIN VOOR JONG & OUD

Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 29 juni t.e.m. Zaterdag 3 juli
Soep:
- Gazpacho van gele paprika en cantaloupe meloen.
 ½ORI½O
 %URFFROLFRXUJHWWHVRHS ½ORI½O 
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Wrap met kip, hummus, gegrilde paprika, kerstomaat
 HQURPHLQVHVOD ½
- Couscoussalade met feta/lamsgehaktballetjes, harissayoghurtdressing, kerstomaat, komkommer en granaat DSSHO ½
- Salade met gebakken courgette, bloemkool, broccoli,
koolrabi, kokospeterseliedressing en geroosterde
 ZDOQRWHQ ½  9(*$1
Warme Gerechten:
- Pladijsrolletjes met getomatteerde witte wijnsaus,
 ]XLGHUVHJURHQWMHVHQZDWHUNHUVSXUHH ½
 1DVL*RUHQJPHWNQDSSHULJHJURHQWMHV
 EDE\PDwVHQHHQHLWMH ½
 /DVDJQH%RORJQDLVHPHWNLSSHQJHKDNW ½

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be,
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be
Graag vermelden van telefoonnummer, naam
en dag van afhaling/levering.

Op Kinderboerderĳ Mikerf heeft men duidelĳk niet stilgezeten tĳdens de Corona-periode.
In een paar maanden tĳd is er een prachtige moestuin uit de grond verrezen waar bezoekers hun hart voor de natuur kunnen bĳ ophalen. Deze welgekomen toevoeging maakt de
boerderĳbeleving nu helemaal compleet. Naast een bezoekje aan de dieren, laat de Mikerf
je ook kennismaken met ecologische landbouw en al het lekkers dat daaruit voortgroeit.
VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) vzw en de Kinderboerderĳ Mikerf
slaan met dit project de handen in elkaar om hun liefde voor de natuur door te geven én
bovenal een zaadje te planten in het bewustzĳn van de bezoeker. Het investeren in en respecteren van de natuur is immers van cruciaal belang om de aarde leefbaar door te geven
aan onze kinderen. De tuin is een kĳk- en leertuin waar de VELT-vrĳwilligers hun ervaring
delen met de bezoekers, voor het onderhoud en het oogsten worden ze ondersteund door
de medewerkers van de boerderĳ, evenals krĳgen zĳ de nodige bĳscholing.
Steel met je ogen dus zoveel je wil, maar respecteer het vele werk van onze tuiniers en pluk
aub geen groenten. Onze “vers van het veld” groentjes zullen elke woensdag en vrĳdag te
koop worden aangeboden in het boerderĳwinkeltje.
Hopelĳk mogen we jullie snel verwelkomen in de Mikerf moestuin en beginnen je vingers
te kriebelen om zelf aan de slag te gaan.
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BRASSCHAAT VOOR DE 8E KEER ORGANISATOR BK PROFS!
Blĳkbaar heeft de gemeente Brasschaat een wat
aparte band met het cĳfer 8. Het was op 8 september 1921 dat de eerste Acht van Brasschaat gereden werd. Die naam kwam er vanwege de achtvormige omloop. Als het BK voor profs in 2026 in
Brasschaat gereden wordt, zal het de achtste keer
zĳn dat de parkgemeente als organisator fungeert.
Normaal wordt het BK voor profs de laatste zondag
van juni gereden. Dat zal in 2026 op 28 juni zĳn.
Militair arts Joseph Roosssens, die drie jaar later
burgemeester zou worden, en gemeentesecretaris Louis De Winter wilden in 1921 wat leven in
de brouwerĳ brengen in het verenigingsleven van
Brasschaat. Met ondermeer de Schaal Seis in Merksem en de Scheldeprĳs in Schoten hadden ze opgemerkt dat de wielersport tot de verbeelding van
de mensen sprak en dus meenden ze dat een wielerkoers organiseren misschien wel de gedroomde
hefboom kon zĳn om iets op gang te brengen. De
toenmalige burgervader was niet meteen enthousiast te krĳgen voor het initiatief, laat staan dat hĳ
geldelĳke steun wou verlenen. Industrieel en gemeenteraadslid Willy Friling wilde wel graag zĳn
portefeuille opentrekken. En dus werd op 8 september 1921 de eerste Grote Prĳs van Brasschaat
gereden, later omgedoopt tot de Acht van Brasschaat vanwege de vorm van het parcours.
Het was meteen een schot in de roos. Met Alfred
Martougin aan het roer van het Brasschaatse wielercomité zou de wedstrĳd pas echt hoge toppen
scheren. De van het Henegouwse Gilly afkomstige
landmeter-chocolatier, die zich na zĳn huwelĳk in
de parkgemeente vestigde, werd in 1922 algemeen voorzitter van de Belgische Wielerbond en
dat zou Brasschaat geen windeieren leggen.
Van 1923 tot en met 1925 bestond het BK uit een
reeks van wedstrĳden. De renner die na aﬂoop
van die wedstrĳden het hoogste puntentotaal behaalde, mocht de driekleur omgorden. De Acht
van Brasschaat bevond zich daarbĳ in illuster gezelschap. Onder meer Parĳs-Brussel, de Ronde
van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Scheldeprĳs maar bizar genoeg ook Parĳs-Tours en Parĳs-

æRoubaix behoorden tot die wedstrĳdenreeks.
Met zĳn moreel gezag als algemeen voorzitter
zorgde Martougin er slim voor dat Brasschaat als
laatste manche aan bod kwam waardoor hĳ de trui
kon uitreiken in eigen gemeente. Promotioneel
goed doordacht en politiek handig verpakt, concludeerde men later.
Maar het werd nog beter. Toen in 1926 het BK weer
teruggeschroefd werd tot een eendagswedstrĳd
was het opnieuw Martougin die het klaarspeelde
om de nationale titelstrĳd naar zĳn eigen gemeente te lokken. Daarbĳ kon hĳ rekenen op de niet te
onderschatten steun van Karel Van Wĳnendaele,
dé Vlaamse wielerjournalist bĳ uitstek in een periode waarin kranten nog verslonden werden. Vĳf jaar
na mekaar zou het BK in Brasschaat plaatsvinden
(van 1926 tot en met 1930) met nog een uitloper in
de dertiger jaren (1933 en 1936).
Als in 2026 het BK voor profs in de gemeente van
burgemeester Jan Jambon gereden wordt, zal het
dus de achtste keer zĳn dat Brasschaat gastheer
speelt voor de strĳd om de Belgische titel.
(Bron: De tricolore trui - 125 jaar Belgische kampioenschappen van Harm Laitem en Jozef Hamels)
Op de organisatie van een BK hoeft Brasschaat
echter zolang niet te wachten. Tussen 2022 en
2026 zal Brasschaat immers ook instaan voor
de organisatie van het BK:

2022
2023
2024
2025
2026

nieuwelingen
juniores
beloften en elite zonder contract
het tĳdrĳden bĳ de profs
BK op de weg voor profs.

En dat zowel voor jongens en meisjes, mannen
en vrouwen!

Parcours 2022-2023
Nieuwelingenen Junioren
Parcours BK 2026
Locale ronde Elite
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parkbodeactueel
Al gehoord van onze
verbroedering met Bad Neuenahr-Ahrweiler?
Europa vroeg in de jaren ‘80 aan verschillende Europese landen om
te verbroederen met steden en gemeenten in Duitsland. Voor meer
wederzijds begrip en het smeden van mooie vriendschappen.
In 2022 vieren we de 40e verjaardag van onze verbroedering.
Wie zijn onze vrienden?
Bad Neuenahr-Ahrweiler ligt in de
deelstaat Rheinland-Pfalz tussen Bonn
en Koblenz, op ongeveer 250 km van
Brasschaat.
BNA is in oppervlakte bijna dubbel
zo groot als Brasschaat, maar het telt
minder inwoners: ongeveer 28.000.
De stad kreeg zijn huidige vorm in 1969
door de fusie van 13 Ortsteilen. BNA
ligt in de Ahrvallei met aan de ene kant
uitgestrekte wijnbergen, aan de andere
kant meer dan 3300 ha bossen.

Waarom verbroederen?
Bij de start van de verbroedering tussen
Brasschaat en Bad Neuenahr-Ahrweiler,
kortweg BNA, in 1982 richtten beide
gemeenten een comité op om de
contacten levendig te houden.
Geregeld reizen er groepen naar
Brasschaat of gaan Brasschatenaren
naar BNA. De comités wisselen dan
ideeën uit rond sport, kunst, cultuur
maar ook maatschappelijke thema’s
zoals onderwijs, politie, brandweer,
gemeentelijke diensten ...

De stad bestaat uit twee delen:
Bad Neuenahr is een mondaine
kuurstad, Ahrweiler een volledig
ommuurd en pittoresk Middeleeuws
stadje. BNA is gezegend met veel natuur
zoals parken, bossen, de meanderende
rivier Ahr en vele wijnbergen. Het is
trouwens het grootste rode wijngebied
van Duitsland.
Wat heeft BNA jou te bieden:
• bewegwijzerde fietsroutes en
wandelpaden door wijnbergen, bossen
en langs de Ahr;
• Ahr-thermen en wellness
• musea;
• leuke evenementen zoals wijnfeesten,
carnaval ...

Verbroeder mee!
Bad Neuenahr is een mondaine
kuurstad, Ahrweiler een volledig
ommuurd en pittoresk
Middeleeuws stadje.

Het Brasschaatse verbroederingscomité
organiseert elk jaar in de zomer en in
de kerstperiode een autobusreis voor
individuele reizigers en families.
Voor verenigingen, sportclubs,

zangkoren, groepen ... werkt het comité
met veel plezier een reis op maat uit.
Door corona zijn groepsreizen echter nog
verboden. We hopen snel onze reizen
terug te mogen aanbieden.
Je kan natuurlijk ook zelf naar
Bad Neuenahr-Ahrweiler trekken. Wil je
volop genieten van de stad en de groene
streek errond, dan is een (lang) weekend
zeker aan te raden.
Op het infopunt toerisme (Oud
Gemeentehuis) kan je terecht voor
folders. Geopend van maandag tot
zaterdag van 10 tot 16 uur.

Oproep
Wil je met je koor, orkest, kunstgroep,
sportclub, jeugdvereniging ...
verbroederen met je tegenhanger in
Bad Neuenahr-Ahrweiler? Aarzel dan
niet het verbroederingscomité te
contacteren. Misschien geven jullie dan
wel binnenkort een optreden in
Bad Neuenahr-Ahrweiler!

Meer info
brasschaat.be (zoek verbroedering
Facebook: BrasschaatBad Neuenahr/Ahrweiler
bad-neuenahr-ahrweiler.de/tourismus
ahrtal.de
Verbroederingscomité
Carina Verster-Rotthier
T 03 295 63 40
daniel.verster@telenet.be

Testcentrum Klina
verwacht zomerpiek

Activatiecode

Velen van ons hebben plannen om tijdens
de nakende zomerperiode op vakantie te
gaan. Om dat veilig en volgens de opgelegde
coronamaatregelen te doen, moeten veel mensen
een Covid-test laten afnemen. Om de toestroom
van aanvragen in ons testcentrum aan AZ Klina
aan te kunnen, is een werkwijze afgesproken.

Symptomatische patiënten en
hoogrisico-contacten nemen contact
op met de huisarts. Met een activatiecode maak je dan zelf een afspraak
voor afname van de test op
noordrand.testcovid.be (vermijd
technische problemen, gebruik best
Google Chrome als browser!).

Reisattesten
Heb je een testresultaat nodig om op
reis te gaan, dan kan je meteen je afspraak boeken zonder activatiecode:
• Reizigers uit Brasschaat, Brecht,
Essen, Kalmthout, Kapellen,
Wuustwezel, Stabroek, Hoevenen,
Schoten, Schilde en Ekeren met
een Belgisch rijksregisternummer
boeken de afspraak op
noordrand.testcovid.be.
• Reizigers van buiten onze regio of
zonder Belgisch rijksregisternummer sturen een mail naar
reisattest.COVID@klina.be.

Meer info
azklina.be/afnamepunthuisartsenwachtpost-noordrand

Brasschaat zoekt
huurwoningen
De gemeentelijke sociale dienst zoekt voor haar
klanten huurwoningen in Brasschaat. De woningen
hebben liefst 3 tot 4 slaapkamers en hebben een
maximum huurprijs van 1250 euro.
Heb je een eigendom die aan deze voorwaarden
voldoet en heb je interesse om het te verhuren aan de
gemeente? Aarzel niet en neem met ons contact op via
T 03 650 29 30.
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parkbodeactueel
Gemeenten werken samen
om meer jongeren aan het werk te krĳgen
De lokale besturen van Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en
Wuustwezel hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met
VDAB om de uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt samen aan te pakken
en zo meer mensen aan het werk te helpen. Extra aandacht gaat er naar het
versterken en begeleiden van jongeren richting de arbeidsmarkt.

Bĳna 2 op 3 werkzoekende
jongeren heeft geen diploma
middelbaar onderwĳs.
Vlaanderen wil de volgende jaren
minstens 120.000 Vlamingen
extra aan een job helpen. Een
werkzaamheidsgraad van 80% is het
doel. Een versterkte samenwerking
tussen VDAB en lokale besturen is
één van de hefbomen om die ambitie
te bereiken.

Drie centrale ambities
Brasschaat, Kapellen, Wuustwezel,
Malle, Schoten, Stabroek en VDAB
gaan actief samenwerken voor een
inclusief lokaal arbeidsmarkt- en
welzijnsbeleid. Door de krachten te
bundelen, kunnen we gericht zoeken
naar oplossingen voor knelpunten
en is de lokale inbedding van de
werking beter gegarandeerd.
De partners hebben samen
actiepunten vastgelegd waarmee ze
drie ambities nastreven:
1. meer inwoners aan het werk;
2. veerkrachtige ondernemingen
in een toekomstbestendige
arbeidsmarkt;
3. sterkere loopbanen binnen een
stimulerend leerklimaat.

Werkzoekenden met
grote afstand tot
arbeidsmarkt
Om deze categorie werkzoekenden
aan de slag te krijgen, bieden
arbeidstrajectbegeleiders van de
sociale diensten begeleiding en
ondersteuning aan om die grote
afstand te overbruggen.
Ook zetten we de komende jaren
sterk in op het diverser maken van
taken die via wijk-werken kunnen
opgenomen worden. Wijk-werken
biedt werkzoekenden enkele uren per
week werkervaring via het uitvoeren
van klusjes en activiteiten.
Aanvullend bieden we via de
projectwerking van Selab (sociaal
economisch labo) én met steun
van het Europees sociaal fonds
begeleidingstrajecten aan.

Inclusieve economie
Onze Selab-regio kent gelukkig heel
wat sociale bedrijvigheid en dat is
een belangrijke troef. De sociale
economie versterken en het aanbod
verbreden zijn daarom belangrijke
doelstellingen. Waar mogelijk
trachten we te werken met sociale
clausules in overheidsopdrachten en
stimuleren we samenwerking tussen

sociale en reguliere bedrijven uit
de regio. Zo krijgen mensen die
moeilijker aansluiting vinden met
de arbeidsmarkt meer kansen.

Extra ondersteuning
kwetsbare jongeren
Bijna 2 op 3 werkzoekende
jongeren in de regio heeft
geen diploma middelbaar
onderwijs. Dat maakt hun positie
op de arbeidsmarkt er niet
gemakkelijker op. Voor de groep
werkzoekenden in onze regio gaat
het om 44,5% kortgeschoolden.
Daarnaast is ongeveer een derde
van deze jongeren langer dan een
jaar werkloos.
We willen dit partnerschap
gebruiken om jongeren extra
te versterken en te begeleiden
richting arbeidsmarkt. Een
concreet voorbeeld is het MOEF!
project: een partnerschap tussen
Selab, Emino vzw, Arktos vzw,
CAW en Vagga voor jongeren
tussen de 18 en 30 jaar die
nog een extra duwtje in de rug
kunnen gebruiken richting de
arbeidsmarkt.
De samenwerkingsovereenkomst
tussen VDAB en de lokale
besturen uit de Selab-regio loopt
tot 31 december 2025.

Door de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten.
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WE CHOOSE HYBRID

DE TOYOTA HYBRIDES = BENZINE + ELEKTRISCH

Geen stopcontact nodig,
ze laden zichzelf op
tijdens het rijden

Tot 50%
van de reistijd elektrisch(1)

Tot 30% minder
verbruik(2)

Toyota Van Dijck
Ringlaan 2 – 2960 Brecht
Tel: 03 313 05 79
1,2-4,9 L / 100 KM |

28-112 G / KM (NEDC) | www.toyota.be

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): www.toyota.be
Afgebeelde voertuigen met opties. (1) Gemiddelde gebaseerd op een gemengd parcours (autostrade/stad),
naargelang rijstijl, lading en externe factoren. Percentage gebaseerd op een testritcampagne van het
Hybride Toyota-gamma in Frankrijk: “Les essais alternatifs” van Toyota Frankrijk (www.toyota.fr), cijfers
vastgelegd op 15.03.2017: 48.503 testritten, 693.847 afgelegde kilometers, gemiddeld 54% van de reistijd
afgelegd op elektriciteit i.e. zonder hulp van de benzinemotor. In het kader van deze testritten werd het voertuig uitgerust met een systeem dat o.a. de rijafstand
en reistijd in elektrische modus, de gemiddelde snelheid, enz. meet. (2) Op basis van testritten met de Toyota C-HR Hybride (5,0 l/100 km) en zijn concurrenten
(benzinemotoren, 8,1 l/100 km gemiddeld), gepubliceerd door Autogids/Le Moniteur. (3) 5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits
jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde dekking van de Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijkse gratis check-up in het erkende Toyotanetwerk: aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op toyota.be – toyota.lu of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België of in het Groothertogdom Luxemburg.
(3)
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GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder werk, gronden, ...
UIT DE HAND

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

www.poortenhersteller.be

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

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

Tel. 0475 841 431
Last van wespen
of hoornaars? Bel
0486/53.30.74 of mail
naar dega-workx@outlook.be. 7 jaar ervaring
met verdelging van wespen etc. 35€/ adres. Max
binnen 48u ter plaatse.
0486 533 074

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

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

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





Man zoekt weekendwerk als chauffeur, ook
distributie. 0487/364 879



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



Te koop: damesfiets,
merk Oxford in perfecte
staat. gsm: 0497/881 551



Levering van kleine
hoeveelheden (0.51,2m³ champignonmest,
turf, compost, enz. info
0492/543 007



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


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

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat



Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

Badkamerrenovatie
Sanitair
Algemene renovatiewerken
Vloer – en tegelwerken
Bezettingswerken

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

Hoe zou het nog zĳn met Lode Bertels? Deze Brasschatenaar was gedurende 27 jaar burgemeester
van de gemeente. We zochten hem op in zĳn smaakvolle woning aan het gemeentepark en hadden een
babbel over vroeger en nu.
Lode is er intussen 88 en vult zĳn dagen met onder
meer golf. Hĳ doet dat samen met zĳn echtgenote.
“We spelen in de club Ternesse in Wommelgem. Ik
wilde liever niet in Brasschaat spelen omdat ik die
club mee heb opgericht. Golf is prima voor onze
conditie en het is ook bĳzonder ontspannend”, legt
Lode uit.
Bertels was burgemeester van 1977 tot 2003. Van
1974 tot 1977 was hĳ senator. “Toen ik burgemeester werd, moest ik mĳn zitje in de senaat afstaan. Dat
was zo uitgestippeld bĳ de toenmalige CVP. Ik vond
dat wel een beetje jammer want in de senaat word
je slim. Maar ik was ook zeer graag burgemeester. Ik
denk toch dat ik met mĳn schepenen een en ander
heb gerealiseerd. Op sociaal vlak ben ik zeer trots
op Het Sterrenhuis en Aralea. Ik ben nog lang in de
Raad van Bestuur van Aralea gebleven. Daar ben ik
mee gestopt en ik heb er spĳt van. Ik ben nog wel
actief bĳ het Davidsfonds. De politiek volg ik nog
wel. Ik lees dagelĳks twee kranten en in het weekend koopt mĳn vrouw er nog twee”, zegt Bertels die
in 2003 halverwege een legislatuur de sjerp doorgaf
aan Dirk de Kort.
“Ik hou goede herinneringen over aan mĳn eerste
periode als burgemeester. Ik weet nog wat we toen
tĳdens de avond van de verkiezingen al een akkoord
hadden. Dat was toen met Rik Decleir van Volksunie,
de vader van acteur Jan Decleir.
“Verder moet ik zeggen dat ik zeer veel te danken
heb gehad aan Willy Hofkens als gemeentesecretaris en Jan Moereels als landschapsarchitect. Ook al
ben je als burgemeester 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven met je gemeente bezig, je moet toch
op je medewerkers kunnen rekenen en dat kon ik
zeker”, voegt Lode er nog aan toe.
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Uw tuinonderhoud

MODERN EN TRENDY APPARTEMENT

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

MET VEEL LICHTINVAL, VOLLEDIG GERENOVEERD
/E,KK'tZ/'DdZ/>E͘

Voor al uw tuinwerken

0475/259 545
of 0472/233 044
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

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

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

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

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

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


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

Een modern gerenoveerde parel in het hart van het centrum van Ͳ ůŐĞŵĞŶĞ<ŽƐƚĞŶ͗ϴϰĞƵƌŽͬŵĂĂŶĚ
Brasschaat. Buitenstappen in hartje centrum, met winkels en
(inclusief brandpolis en reservefonds!).
openbaar vervoer aan de deur;
Ͳ ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĮĞƚƐĞŶďĞƌŐŝŶŐ
vlakbij scholen en goede verbindingswegen.
Ͳ W͗<ǁŚͬŵϸ͗ϮϮϲ
- Verkoop onder ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ͕ŐĞĞŶdt͊
,ĞƚĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚŽƉĚĞϮĚĞǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐŵĞƚůŝŌ͗
- Beschikbaar bij akte
Centrale inkomhal met gastentoilet en wasplaats, riante en lich- - gebruik van individuele parkeerplaats
te leefruimte met een gezellig salon, leuke eetkamer met hoge  ŵĞƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞƉĂƌŬĞĞƌďĞƵŐĞů
terrasramen en open ingerichte keuken met alle toestellen. Het
WƌŝũƐ͗Φϯϳϱ͘ϬϬϬ
ǀŽůůĞĚŝŐĞ ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ŝƐ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ƐƟũůǀŽůůĞ ĞŶ ŽŶĚĞƌhoudsvriendelijke vinylparket. Buiten 2 leuke terrassen die het dŝũĚůŽǌĞƐƟũůǀĂŶǁŽŶĞŶŵĞƚǀĞĞůŬĂƌĂŬƚĞƌĞŶůŝĐŚƟŶǀĂů͘
,Ğƚ ŐĞďŽƵǁ ŚĞĞŌ ĞĞŶ ŐĞǌŽŶĚĞ ĞŶ ƐŽůŝĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ͖ sŽůůĞĚŝŐ
gevoel van de leefruimte vergroten.
ŐĞƌĞŶŽǀĞĞƌĚŝŶϮϬϮϭ;:ϭϵϴϮͿ͘sĞƌǁĂƌŵŝŶŐŽƉĂĂƌĚŐĂƐ͕,ZƚŽƉ
ĞŚĂůŐĞĞŌƵŝƚŽƉĚĞϯǀŽůǁĂĂƌĚŝŐĞƐůĂĂƉŬĂŵĞƌƐŵĞƚϮŵŽĚĞƌŶĞ ĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞů͖ ŐĞůĞŐĞŶ ŝŶ ĐĞŶƚƌƵŵ͕ ŝŶ ĚĞ ŶĂďŝũŚĞŝĚ ǀĂŶ
badkamers en suite, waarvan één met bad en één met douche, ǁŝŶŬĞůƐ͕ŽƉĞŶďĂĂƌǀĞƌǀŽĞƌ͕ƐĐŚŽůĞŶĞŶŐŽĞĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐƐǁĞŐĞŶ͘
lavabo meubel en spiegel.
ĞŬĞƌĞĞŶďĞǌŽĞŬǁĂĂƌĚĞŶŬŽŵĚĞǀĞůĞĞŶĂĂŶŐĞŶĂŵĞĚĞƚĂŝůƐ
ƐŶĞůŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͊

ƌĞĚĂďĂĂŶϮϱϯͻϮϵϯϬƌĂƐƐĐŚĂĂƚͻϬϯϲϱϯϱϮϵϬͻϬϰϵϲϭϬϲϭϱϰͻŚĂůůŽΛŶŽƌƚŚĞƐƚĂƚĞƐ͘ďĞ

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



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



Ik zoek werk: tuin, poetsen, verhuis, was & strĳk.
0465/165 694



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

1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ/HLSDQQHQ
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

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

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
5HQRYDWLHZHUNHQ
,QWHULHXULQULFKWLQJ

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

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat
/HYHUHQYDQ]ZDUWH
JURQGDDQYXOJURQG
$IEUDDNZHUNHQ
6SLWWHQYDQWXLQHQ
8LWJUDYHQYDQRSULWWHQ
HQIXQGHULQJHQ
%RXZULMSPDNHQYDQ
WHUUHLQHQ
2QWERVVLQJVZHUNHQ

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
DIEUDDNHQJURQGZHUNHQEH
HPDLOLQIR#DUHJEH

Stephan Willems zoekt andere oorden op
Op 18 juni verliet centrummanager Stephan Willems
Sportoase Elshout voor een nieuwe professionele uitdaging.
Voor zĳn jarenlange constructieve samenwerking kreeg hĳ
namens de gemeentes Brasschaat en Schoten en uit handen van kinderburgemeester Lucia Delcroix en schepen
van sport Adinda Van Gerven een mooi afscheidscadeau
aangeboden. (Niet op de foto: Paul De Swaef, schepen van
sport Schoten) Stephan werd met superlatieven overladen.
Zo zei kinderburgemeester Lucia Delcroix ‘Veel dankjewels dat ik hier -samen met vele schoolkinderen- heb leren
zwemmen’. Ook Paul De Swaef, schepen van sport Schoten
sprak lovende woorden ‘Een top kerel, heeft een schitterende job gedaan, en een plezier om mee te werken’.
Adinda Van Gerven, schepen van sport Brasschaat besloot
met ‘Constructief, probleemoplossend en steeds bereikbaar… Stephan heeft heel veel gedaan voor onze sportieve
gemeentes. Dankjewel!’
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PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Luc geeft reeds 20 jaar de

(HQQLHXZHORRN
YRRUXZWUDS
PHXEHOVGHXUHQ
door zandstralen,

BESTE PRĲS

GOMMEN, LOGEN.

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

&RQWDFWHHU
$LU&RQFHSW
*UDWLVRႇHUWH
en plaatsbezoek
LQIR#DLUFRQFHSWEH

0487 286 430

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

My Local Job...
Na koop lokaal, nu ook werk lokaal, ondersteun lokaal
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 werkzoekenden/vrĳwilligers.
Je download de app, je registreert je met
enkele gegevens en je kan eraan beginnen (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.

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

T. 0494 429 439

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

BASISOPLEIDING IN SAMENWERKING MET
KOM OP TEGEN KANKER EN ZNA PALFIJN
Wil jĳ graag het team vrĳwilligers van Casa Callenta versterken? In september en oktober voorzien we voor jou
alvast 3 opleidingsdagen waarbĳ de thema’s ‘communicatie, beroepsgeheim en hoe zorg je voor jezelf’ staan ingepland. Dit kan jou wat vertrouwen geven om als gastheer of
–vrouw tĳdens onze ontmoetingsmomenten onze gasten
te ondersteunen.
Spreekt jou dit aan?
Neem dan zeker contact op met Els, 03 653 52 74 of casacallenta@bielebale.be

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

UIT DE HAND TE KOOP
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

“De kracht zit ‘m in zĳn eenvoud”, aldus
CEO Serge De Groof. Mensen samenbrengen in deze Coronatĳden, zodat een
gesprek de eerste stap is van de sollicitatie, en niet de laatste. Ongeacht je statuut,
een korte of een lange tewerkstelling,
een stageplaats, of een namiddag vrĳwilligerswerk, ...
“MLJ Solutions, het bedrĳf achter My
Local Job is naar steden/gemeenten
gestapt met een voorstel, om een lange
termĳn ondersteuning te bieden aan
alle werkgevers en aan alle werkzoekenden, en met uitbreiding naar alle
verenigingen en naar alle vrĳwilligers”,
zo schetst Ann Callens, Business Development Manager. 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 gemeente
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 heropstart en op lange termĳn. Via My Local
Job wordt de toegang tot lokale tewerkstelling 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 begeleiden op woensdag,... elke proﬁt en nonproﬁt werkgever kan hier zĳn job posten, op een zeer snelle en eenvoudige
manier. Meer info: ww.mylocaljob.be.
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WELKOM
voor de verkoop van uw eigendom
bij Heylen Exclusief, onderdeel
van Heylen Vastgoed. Onze
unieke werkwijze brengt uw pand
in beeld bij de juiste mensen en
op de juiste manier. Dat doen
we onder meer met een eigen
juridische afdeling, prachtige
dronevideo’s en een luxueuze
brochure. Én de kennis van wonen
van al onze medewerkers. Die
combinatie geeft uw eigendom
namelijk het meeste kans op
verkoop.
Benieuwd naar onze exclusieve
aanpak? Kom langs in ons
kantoor op de Bredabaan 260 te
Brasschaat of één van onze andere
kantoren. Wij blijven heel de zomer
6 dagen op 7 beschikbaar. U kan
ook altijd 0800 292 23 bellen voor
een vrijblijvende waardebepaling
en meer uitleg over onze
werkwijze.

Vastgoed voor een excllussieef levven

W W W.H
H EY
Y LE
E N EX
X C L U S IE
E F. B E

Antwerpen

Brasschaat

Deurne

Ekeren

Geel

Heist-o/d-Berg

Herentals

Lier

Malle

Mechelen

Mortsel

Turnhout

Waasland

Italiëlei 207 A
2000 Antwerpen

Bredabaan 260
2930 Brasschaat

Bisschoppenhoflaan 284

Kloosterstraat 89-93

2100 Deurne

2180 Ekeren

Markt 20
2440 Geel

T. De Biestraat 11
2220 Heist-o/d-Berg

Grote Markt 8-10
2200 Herentals

Antwerpsesteenweg 359
2500 Lier

Lierselei 13 bus 1
2390 Malle

Korenmarkt 55
2800 Mechelen

Antwerpsestraat 34
2640 Mortsel

Kempenlaan 32
2300 Turnhout

Pr. Jos. Charlottelaan 72
9100 Sint-Niklaas

T 03 260 46 66

T 03 555 41 11

T 03 376 46 40

T 03 303 71 33

T 014 76 24 54

T 015 79 33 30

T 014 70 51 58

T 03 361 00 03

T 03 689 27 99

T 015 79 46 46

T 03 304 72 30

T 014 73 38 82

T 03 304 73 21
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Te koop gevraagd: 2de
H. aanhangwagen, mag
werk aan zĳn, geen geremde. 0492/263 118



Jarne 16 jaar zoekt tuinwerk regio Wuustwezel.
Bĳ interesse bel/stuur een
bericht naar tel.
0492 101 104


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

Schilderwerken
Gratis bestek, kwaliteit
snel, proper, Luc
0492/441 080



Te koop: aanhangwagen,
enkele as, niet geremd,
750 kg, 2.5m x 1.25m x
1.25m, 2 deuren Tel. 0468
595 797


Algemene renovatie,
schilderen, bezetten, tegels. €10 per uur of vaste
prĳs. 0484/525 133



Te huur: app. 1eV. 1 slpk,
liv., gr. kkn., badk + douche. Rustig pers. Wijk
Kaart. 0497/917 161 03/651 85 75. Bez. vanaf
1/7, vrĳ 1/10

20

AANNEMER KOOPT

appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Gezocht: nanny en huishoudhulp te Kapellen.
Licht huishoudelĳk werk,
ophalen van school, koken, boodschappen, ...
Deeltijdse betrekking
voor lange periode. GSM
0497 452 447.



Te huur appartement 1e
verdiep RerumNovarumlei 18 Brasschaat, 2
slpk, groot terras. Garage
onm. vrĳ € 800
tel 0470 313 126



Te huur appartement 1e
verdiep Pastorĳstraat 20
Brasschaat, 2 slpk.-garage. Onmd vrĳ € 750 tel
.0470 313 126

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden
en zoveel meer
Al 30 jaar ervaring, geven prima service
en goede kwaliteit

WATERPRET VOOR LINNEA EN ELIN
De sportdienst organiseerde
afgelopen maanden een leuke bubbel-wandelzoektocht
doorheen het Gemeentepark
van Brasschaat. Deze keer in
het thema van de paashaas.
Naast het oplossen van de
raadsels en opdrachten konden kinderen op zoek gaan
naar verstopte paaseitjes om
de juiste letter te vinden.
177 gezinnen hebben het
juiste codewoord ingezonden. De onschuldige kinderhand van de kinderburgemeester, Lucia Delcroix,
heeft hieruit een winnaar geloot. Proﬁciat Linnea en Elin!
Adinda van Gerven, schepen
van sport, ging samen met
Lucia het waterspel-pakket
afgeven.

Last van de hitte?
Wij installeren uw

AIRCO!

Wacht niet langer en bel ons
voor een vrijblijvende offerte

0468/116 116

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

0468/116.116Lindenlei 55 - 2180 Ekeren
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Goedkoop vellen van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534

7(+885


Tuinwerken,
snel proper, kwaliteit
0492/441 080 Luc


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

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW



Algemene dakwerken



Gevelbekleding



Zolderafwerking



Dakterrassen

Afbraakwerken klein en
groot. 0483/720 562

/$$767(1,(8:%28:$33$57(0(17

Schoten – Villerslei 85

Zeer lichtrijk appartement MET garage gelegen op de eerste verdieping nabij winkels, scholen, openbaar vervoer.
Klein gebouw bestaande uit 6 appartementen.
Alle meters van gas-elek-water zijn afzonderlijk per
appartement. Dit gerenoveerd appartement omvat een
ruime inkomhal met apart toilet, 2 slaapkamers waarvan 1
met toegang tot terras, ruime woon- en eetkamer, keuken
en ruime berging. Onmiddellijk beschikbaar.
€ 750/maand
Voor meer informatie 0488/60.05.07 – 0487/28.64.30

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

Schilder- en tuinwerk.
0466/464 299
Zandstralen & Luchtgommen van Trappen
Vraag Gratis offerte via
Info@zandstralenhansen.
be O491 142 785

Woningen, stallen, betonnen hok,
garages, bedrijfsgebouw, tuinhuis, chalet,
stacaravans, enz.
ŸƋååÚŸÚåčŅåÚĩŅŅŞŸƋåúú:ų±ƋĜŸŅýåųƋå

0487/715 534

ƉŽƚŐƌŽŶĚĨĂďƌŝŬĂŶƚͻĐŽŵƉŽƐƚͻ
ŵŽůŵŵĞƐƚͻĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶŵĞƐƚͻ
ďŽŽŵƐĐŚŽƌƐͻƚƵƌĨͻ
ƐƚĂůŵĞƐƚͻ

Isolatiewerken



Te koop: 8 stoelen rustieke stĳl in zeer goede
staat. Tel. 0477 365 121



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

ALLE AFBRAAKWERKEN

Groendaken

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

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

ǁǁǁ͘ŵĞĞƵƐƐĞŶ͘ďĞ
Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31

ǌǁĂƌƚĞŐƌŽŶĚͻ
ďŝŐďĂŐƐͻďŝĞůǌĞŶͻ
ĚŽůŽŵŝĞƚͻ͘͘͘͘

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
=21:(5,1*52//8,.(16&5((165$$0'(&25$7,(
7(55$629(5.$33,1*(1/$0(//(1'$.(1

58,0(7221=$$/0ò

ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

:ŽƐDĞĞƵƐƐĞŶΘŶ
*5$7,6
02725

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

%HORIPDLOYRRUHHQ*5$7,6SULMVRႇHUWH

03/651 33 40

.RPODQJVLQRQ]H
VKRZURRPHQRQWGHN
RQVPRRLHJDPPDDDQ
]RQZHULQJYDQKHW
NZDOLWDWLHYHPHUN
9HUDQR

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
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Jozef Vissers, 82 jaar, echtgenoot van Elza van Eekelen, Brasschaat
Rudy Simons, 65 jaar, echtgenoot van Rita Van Steenbergen, Brasschaat
Yvonne Hendrickx, 90 jaar, weduwe van Joseph Dispa, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE
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

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
'RNWHUYDQGLHQVW
Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat.
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen,
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.
Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Garvo

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

Vorselmans BVBA

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


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


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

T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Verhuizen en leegmaken woning/tuinhuis
n. cont. park, schild.
0471/68 683 144



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


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

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

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg,
Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40
Coda Dagcentrum: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
Dierenarts van dienst
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

OPHALING HUISVUIL JUNI/JULI
MAANDAG
28
DINSDAG
29
WOENSDAG 30
DONDERDAG 1
VRIJDAG
2
ZATERDAG
3

RestAfval
rode
straten

GFT

Gratisinlevering
Brasschaat

O P H A L I N G H U I S V U I L JULI
MAANDAG
5
DINSDAG
6
WOENSDAG 7
DONDERDAG 8
VRIJDAG
9
ZATERDAG 10

RestAfval
oranje
straten

Energielaan 10D
2950 Kapellen

GFT

PMD

KMO-Zone Bosduin

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

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

O p r i tt e n , t e r ra s s e n ,
natuursteen en betonstenen. Gratis offerte.
0493/651 522
QQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging
Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be

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

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

Centrale verwarming
'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

sĞƌŬŽŽƉͻ^ĞƌǀŝĐĞ
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

