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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.

LAATSTE FILM - VOLGENDE EDITIE OP 11/08/2021

Uw
stoffenwinkel !

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

NOG EEN WEEKJE GESLOTEN

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

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

QTD

QTD

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

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
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Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat.: 9u30 - 18u

www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

Ray Ban – Persol – Tom Ford – theo –Jimmy Choo
Gucci – Etnia Barcelona – Prada – Serengeti – Dior

Solden 
tot -50%

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

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!

 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

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
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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

€ 649
€ 749

A+

8 kg

1400
t/m

Wasmachine
L7FSE84B

ZOMER SOLDEN

€ 100
voordeel

A

G5 J
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“Voor uw comfort en gezondheid kan u
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

www. H E R F I L . b e
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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

AANKOOP ALLE 
AUTO’S & MOTOREN
Benzine, diesel alle 
jaartallen. Vlotte en 
correcte afhande-
ling bĳ  u ter plaat-

sen of bĳ  ons te 
Brasschaat. Oude of 
nieuwe wagens met 
of zonder keuring. 

Vader  0475/259 740
 & Zoon 

0478/601 515

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

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

Zeer ruime keuze
KINDERARMBANDJES
zowel in wit als geel goud.

Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

In de Mariaburgse straat Boskapellei hingen op 29 
juni de vlaggen en die hadden voor een keer niets 
te maken met de Rode Duivels, wel met de 100ste 
verjaardag van August De Rĳ dt. De Gust, zoals hĳ  
steevast wordt genoemd, heeft gedurende 42 jaar 
in de drukkerĳ  van Gazet van Antwerpen gewerkt. 
In totaal zat hĳ  48 jaar in het vak. 
“Ik heb nog letters gezet zoals het in de tĳ d van 
Plantin gebeurde. Aan het einde van mĳ n carrière 
was de computer er al.
Gust werd geboren in Antwerpen, aan het Falcon-
plein. “Mĳ n vader was wisselagent. Op een bepaald 
ogenblik – ik was toen acht jaar – verhuisde ons ge-
zin naar Mariaburg en daar ben ik blĳ ven plakken. 
Ik heb lang met de fi ets naar de Antwerpse Nati-
onalestraat en Linkeroever gereden. Pas op mĳ n 
48ste begon ik met autorĳ den”, blikt Gust terug.
Vrienden en familie hadden voor Gusts 100ste ver-
jaardag een “Gazet van de Gust” in elkaar gesto-
ken, in twee delen zelfs. Want over deze man valt 
wel wat te vertellen.
Van zoon Pat vernamen we dat Gust bĳ zonder ac-
tief was in het parochieleven. “Hĳ  was lector tĳ dens 
de erediensten. Ook in de Kerkfabriek was hĳ  zeer 
actief. In feite is mĳ n vader een zeer sociaal man. Hĳ  
speelde ook graag voetbal. Het heeft een zeer rĳ k 
gevuld leven”, zegt de zoon.
Gust was de oudste van tien kinderen. Alleen hĳ  en 
de jongste zĳ n nog in leven. Zelf heeft hĳ  zeven kin-
deren, waarvan er een is overleden. In 2009 werd 
Gust weduwnaar en in 2011 brak hĳ  een voet bĳ  
een val. Sindsdien slaapt hĳ  in een ziekenhuisbed 
op de gelĳ kvloerse verdieping. Maar alleen is hĳ  
nooit. Er is altĳ d familie in de buurt.
“Ik lees nog elke dag de Gazet van Antwerpen, 
maar ik moet wel zeggen dat ik vandaag een ver-
grootglas nodig heb. Ik maak iedere dag een wan-
delingetje met de rollator, rustig aan. Het doet me 
plezier dat de schepen van Jeugd hier voor mĳ n 
100ste verjaardag is”, zo voegt de eeuweling er 
nog aan toe.

GEVRAAGD

WINKELBEDIENDE
30 UUR

klantgericht ,flexibel...
Maandag en donderdag gesloten.

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT
Tel: 03.651.80.09

Nog steeds 
leuke geschenkmanden 

verkrijgbaar. st
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ZOMER
SOLDEN

-30%
tot

-50%

L I N G E R I E

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

Schilderwerken
Gratis bestek, kwaliteit

snel, proper, Luc
0492/441 080

Alle uurwerkbanden
alle maten

alle kleuren
Paul v. d. Auwera

0497 62 15 62 

Schilder- en tuinwerk. 
0466/464 299

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



Zelfwerkende

zaakvoerders

Bij reinigen van het dak

GRATIS
ANTI-MOS BEHANDELING

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte

Reinigen en ontmossen van daken

Anti-mos behandeling

Reinigen van gevels

Reinigen van opritten

Reinigen van terrassen

Reinigen van buitenmeubilair

Reinigen van poorten

Reinigen van eiken bijgebouwen
drukloos met 140° stoom

enz.

info@gevelendakreinigen.be
www.gevelendakreinigen.be
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Ja, fi etsen doen we allemaal wel eens. Het is een gezonde en sportieve vrĳ etĳ dsbesteding voor jong en 
oud. Fietsen is ook genieten van alles rondom je. En laat dat nu mee het doel zĳ n van deze fotozoektocht 
voor tĳ dens de vakantiemaanden: onze parkgemeente eens op een andere manier bekĳ ken en nieuwe 
dingen ontdekken! Je kan in je eentje deelnemen, met enkele vrienden of met het hele gezin. De tocht 
loopt langs de fi etsknooppunten op het Brasschaatse grondgebied. De gekende groene verkeersplaat-
jes langsheen het traject vormen dus de wegwĳ zers. Eenvoudig, want zo kan je starten op ieder wil-
lekeurig punt, in iedere richting kort bĳ  je woning. Op de volgende bladzĳ den vind je de detailfoto’s 
van ‘dingen’ die je op je fi etstocht tegenkomt. Je moet er soms wel een geoefend oog voor hebben. Bĳ  
iedere foto hoort een bĳ passende vraag. Deze zoektocht loopt tĳ dens de vakantiemaanden van 1 juli 
tot en met 30 september. Een online versie van de brochure is te downloaden op onze facebookpagina, 
Buitengewoon Brasschaat. Er worden leuke prĳ zen voorzien voor de winnaars die worden bekend ge-
maakt tĳ dens een proclamatie. (Onder voorbehoud geldende corona-maatregelen! Anders worden de 
prĳ zen bezorgd.) Vergeet dus zeker het wedstrĳ dformulier met je antwoorden niet in te dienen! 
De deelnemingsbrochures zĳ n ook verkrĳ gbaar bĳ : Infopunt, dienst toerisme, Bredabaan 182, Brasschaat

Fotozoektocht Buitengewoon Brasschaat

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

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

Algemene renovatie, 
schilderen, bezetten, te-
gels. €10 per uur of vaste 
prĳ s. 0484/525 133

Gezocht: nanny en huis-
houdhulp te Kapellen. 
Licht huishoudelĳ k werk, 
ophalen van school, ko-
ken, boodschappen, ... 
Deeltijdse betrekking 
voor lange periode. GSM 
0497 452 447.
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Containerpark enkel op afspraak
Op de commissievergadering van 15 juni kregen de gemeenteraadsleden een toelichting over 
het nieuwe reservatiesysteem op het Brasschaatse recyclagepark dat meteen zou ingaan vanaf 
1 juli 2021. Onmiddellijk werd hierover gecommuniceerd, ondanks vragen en opmerkingen van de 
verschillende fracties in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft niet de gelegenheid gekregen 
zich over de maatregel uit te spreken, terwijl het toch een beslissing is die een impact heeft op 
gebruikers en omwonenden.

Het Vlaams Belang is niet overtuigd van het nieuwe systeem dat ook heel wat reacties 
ontlokt bij de Brasschaatenaren.

Als men in de tuin of in het huis aan het werken is en de aanhangwagen is vol, dan wil men kunnen 
vertrekken richting het containerpark, zonder een uur - een uur - op voorhand dat aan te melden. 
Op de commissie was er de opmerking dat die synchronisatietijd korter kon en moest zijn, maar 
uiteraard is er geen rekening gehouden met die opmerking en staat er in de communicatie nog 
steeds dat je ‘minstens een uur vooraf’ moet reserveren.

Het gemeentebestuur verkoopt de maatregel ook als een oplossing voor de wachtrij in de dreef 
voor het containerpark, maar stelt tegelijk dat wanneer men met de (aanhang)wagen te vroeg 
aankomt aan het containerpark men “even zal moeten wachten”. “Let wel dat je het verkeer of 
andere bezoekers de toegang niet verspert” zo luidt het. Die vroegkomers moeten dan allerlei 
manoeuvres uithalen om het andere verkeer niet in de weg te staan, terwijl, als ze gewoon zouden 
kunnen aanschuiven, ze uiteraard niemand hinderen. Ben je te laat, dan moet je een nieuwe 
afspraak maken. En je kan maar driemaal op een dag terecht.

Er is naast de mogelijke invoering van dit systeem vroeger ook gesproken over de invoering, de 
publicatie van een barometer die zou aangeven of het druk is of niet op het containerpark. Mensen
kunnen wat ons betreft zich veel beter baseren op zo’n barometer en eventueel een bezoek uitstellen
wanneer de barometer op rood staat in plaats van dit rigide systeem dat de bezoekers alweer in 
een keurslijf dwingt.

In tijden waarin zoveel te doen is over ‘vrijheid’ doet het gemeentebestuur alsof het een vereen-
voudiging is, alsof het uw leven gemakkelijker maakt, maar het tegendeel is uiteraard waar. Het 
is eerder een systeem dat wrevel opwekt. Een bezoek aan het containerpark loopt nu meestal 
vlotjes mede dankzij de inzet van het personeel ter plaatse. Het registreren is alweer een stap naar 
meer bureaucratie. Een bezoek moet flexibel en laagdrempelig blijven. Straks moet men nog gaan 
opgeven voor welke containers men komt… 

Het nieuwe systeem ingevoerd door het N-VA/VLD-bestuur 
kan onze goedkeuring dus niet wegdragen.

Dimitri Hoegaerts
fractievoorzitter gemeenteraad
dimitri.hoegaerts@vlaamsbelang.org
tel. 0476-32 97 17

VDV Luchthavenvervoer
0479 / 21 70 70

vanaf € 60
Bij afgifte
van deze bon    € 5 korting

per boeking h/t

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

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

Snoeiwerk, tuinonder-
houd, gazon aanleggen. 
Btw aanw. 0465/993 577

Goud terug goedkoop 
maar niet voor lang 

meer bevoorraad u nu!
Augustĳnslei 10 over post
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Logiesvoucher in ruil voor review
Logiescampagne Kempen stimuleert verblĳ fstoerisme,

biedt ondernemers feedback en verwent vakantieganger met voucher

Een actie die de relance versnelt, de kwali-
teit van het logies stimuleert én de vakantie-
ganger beloont voor zĳ n feedback?  
Toerisme Provincie Antwerpen, regioteam 
Kempen en 80 Kempense logiesuitbaters 
zetten deze zomer een unieke campagne 
op. Duizend gasten ontvangen na een lo-
giesbeoordeling een voucher van 50 euro 
voor een volgende vakantie. De bezoeker-
sanalyse moet de Kempense logiessector 
nóg aantrekkelĳ ker en sterker maken. 
Welke service verwacht de vakantiegan-
ger vandaag in zĳ n logies? Welke beleving 
zoekt hĳ ? En hoe belangrĳ k is het thema 
duurzaamheid?
Alleen het antwoord van de gast zelf telt. 
Dat vormt het uitgangspunt van een nieuwe 
logiescampagne voor de Kempen. Gedepu-
teerde voor Toerisme Jan De Haes: “Als we 
het verblĳ fstoerisme na de coronapande-
mie blĳ vend willen stimuleren, moeten we 
onze marktpositie versterken. Dat kan alleen 
door voortdurend te investeren in kwaliteit 
en professionaliteit. Die bereidheid bĳ  de 
Kempense logiesuitbaters is groot. Tachtig 
ondernemers reageerden enthousiast op 
onze oproep en werken gratis mee aan deze 
zomercampagne.”

1000 vouchers van 50 euro
“Jouw mening telt”. Elke gast die tussen 1 juli en 
30 september overnacht bĳ  een van de deel-
nemende logies en interesse heeft in de cam-
pagne, kan zich registreren via Kempen.be.

Wie eerder boekte, kan zich alsnog regis-
treren. Als dank voor de review ontvangt 
de toerist een voucher van 50 euro voor 
een volgende vakantie bĳ  een van de deel-
nemende logies. De vouchers zĳ n één jaar 
geldig. Regioteam Kempen promoot de 
campagne via onder meer sociale media en 
een e-mailing. 

Relance en kwaliteit
Regioteam Kempen verwerkt alle enquêtes 
en bespreekt de individuele resultaten met 
de betrokken logiesuitbaters. Een unieke 
kans voor de ondernemers om te groeien, 
vindt gedeputeerde Jan De Haes: “De feed-
back geeft hen inzicht in wat de vakantie-
ganger anno 2021 verwacht en wĳ st hen op 
eventuele verbeterpunten. Slimme onder-
nemers gaan er meteen mee aan de slag. 
Op die manier zorgt deze logiescampagne 
voor een versnelde relance én een stevige 
kwaliteitsinjectie. Gasten, ondernemers en 
de vakantiebestemming Kempen: iedereen 
wordt er beter van.”

Meer info:
De logiescampagne Kempen loopt van 1 juli 
tot en met 30 september.

Bekĳ k het overzicht van de deelnemende 
logies.
Registreer je op Kempen.be.
De vouchers van 50 euro gelden één jaar, in 
te ruilen bĳ  een van de 80 logies.

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…

BRASSCHAAT
AVONDMARKT
ARMAND REUSENSPLEIN

VRIJ. 16 JULI
VAN 17.00U TOT 22.00U

WWW.ANTWERPSEMARKTEN.BE

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

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132

2930 BRASSCHAAT
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be

ANTWERP AUTOMOTIVE
Eikenlei 102

2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Tel. 03 611 01 99

www.mazda-antwerpautomotive.be

ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!

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

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

Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook zat. + zon. 
0486/430 828

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

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

1 oorbel nodig of kwĳ t?
 100 modellen in stock

Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 
Mag oud zĳ n.
0495 529 527
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De burgemeesters en korpschefs van de politiezones Brasschaat, Schoten en Noord hebben 
afgesproken om vanaf 1 juli samen te werken voor hun dienstverlening op het vlak van interven-
ties (noodhulp) en recherche. Politiezones Brasschaat en Schoten werken al lange tĳ d samen in 
diverse domeinen. Sinds 2001 hebben de zones een samenwerkingsverband voor crisisinter-
ventie (het beantwoorden van oproepen die binnenkomen via de noodcentrales), sinds 2012 in-
zake recherche. Deze samenwerking wordt nu uitgebreid met PZ Noord (Kapellen en Stabroek). 
Het doel van het akkoord is om de politieambtenaren in de drie zones effi ciënter in te zetten 
tĳ dens de nachten. Tĳ dens weeknachten zal er van elke politiezone een interventieploeg op 
het terrein zĳ n. Daarbovenop voorziet één zone ook steeds een extra ploeg met een operatio-
nele verantwoordelĳ ke. Tĳ dens weekendnachten zullen er vier ploegen aan het werk zĳ n en één 
ploeg met een operationele verantwoordelĳ ke in de drie politiezones.
Doorheen de dag werkt elke politiezone met de eigen ploegen. Voordeel van deze samen-
werking is dat er personeel vrĳ komt om lokale toezichtsploegen in te zetten die zullen werken 
op de plaatselĳ ke problemen binnen de politiezones. Ook voor het recherchewerk wordt een 
samenwerking opgezet. Vanaf 1 juli 2021 is er één permanentieteam van de respectieve re-
cherchediensten bereikbaar en terugroepbaar voor de drie zones. Dit team wordt ingezet bĳ  
heterdaadsituaties met arrestatie en wanneer er onmiddellĳ k verder onderzoek nodig is.

Politiezones Brasschaat en Schoten breiden 
samenwerking uit met politiezone Noord

© Vera Winnens

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

Wĳ  blĳ ven bereikbaar tĳ dens het bouwverlof op

0497 711 976
TE HUUR: SPANJE, Costa 
del Sol (Mĳ as), nieuw app. 
4/6 pers., gel. aan de golf 
op 8 min. van de zee. 
Alle comfort, groot terras, 
zwembad, WI-FI. 
Tel. 0477 681 329, 
www.holamĳ as.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
0497-62 15 62

Te koop: 3 nieuwe dons-
dekens, 100% katoen 1 
pers. Merk Esprit, mt 2m 
x 1,35 à 1,40. €15/stuk. 
0497/166 041

Gezond slank,  meer 
energie met Herbalife. 
0479/995 582

Ik zoek werk: Poetsen, 
babysit, strĳ ken. Ook op 
zat. zond. en ‘s avonds. 
Tel. 0465/756 911. Ik 
spreek btje Nl en Engels. 
Heb goede ref.

Te huur Benissa-Calpe 
(Sp): luxe villa 8p, privé 
zwembad, zicht op zee, 
800m van strand. 
0472 228 055

Dag Beste lezers staan 
jullie op het punt jullie 
wagen te verkopen geef 
dan gerust een seintje 
0470 022 944

Te koop: tv Panasonic TX-
L42 HD perf. staat 100HZ 
€85. Tel. 03/651 74 18

Ik ben 74j. en zoek rus-
tige man voor een wan-
deling en/of een terrasje. 
Gsm 0479/194 849

Moto te koop gevraagd. 
0496/533 827 (Dirk)
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“Under pressure”, we hebben het afgelopen jaar echt wel onder druk gestaan. 
CoViD heeft een grote impact gehad in ons dagelijkse leven. Maar we keren met 
rasse schreden terug naar het nieuwe normaal. We kunnen dan ook, met trots, 
aankondigen, dat het Militair Commando provincie Antwerpen, zijn 35ste Len-
teconcert zal organiseren op 05 oktober in de Singel in Antwerpen. Het lange 
wachten op deze editie, was echter de moeite waard. Freddy Mercury, het ge-
zicht van de rockgroep Queen en misschien wel de beste showman die er ooit is 
geweest, heeft ons jammer genoeg vroegtijdig verlaten, maar we denken dat we 
een waardig alternatief hebben gevonden met de “Tribute groep Mother Mercury”. 
Onze “Great pretender” luistert nu naar de naam Sonny Vandeputte en brengt, 
samen met de Royal Band of the Belgian Airforce” alle klassiekers tot leven in 
een overweldigende show. “Radio Ga Ga” zal je meeschreeuwen, maar zal je 
waarschijnlijk nog nooit in deze vorm hebben meegemaakt. “Somebody to love” is 
het motto van het concert. De opbrengst van het concert gaat traditioneel integraal 
naar enkele sociale doelen binnen de provincie Antwerpen maar tijdens deze edi-
tie zal ook de zorgsector in de bloemetjes gezet worden om hen te bedanken voor 
hun bijzondere inspanningen tijdens het afgelopen jaar. Wil je er zelf ook bij zijn 
en met je vinger omhoog, hoofdschuddend “Bohemian Rhapsody” mee brullen, 
dan kan dit nog. Voor de snelle beslissers, één adres: provantw-SP-PR@mil.be.

FREDDY MERCURY, SPRINGLEVEND?

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

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

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

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

Tot binnenkort ?

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

WoonzorgcentrumWoonzorgcentrum Benader een ieder
zoals je zelf benaderd wil worden.

KENNISMAKINGS-
EN PRAATMOMENT

Waarom kiezen voor BeweegCoach?

BeweegStudio Brasschaat

Waar
is jouw

Beweeg

Studio?

Sporthal KTA Brasschaat (1e verd.)
Martouginlei 74
2930 Brasschaat
Tel. 0488 988 027

brasschaat@beweegcoach.net
www.beweegcoach.net

"Ik denk dat onze leden kiezen voor
BeweegCoachomwille van verschil-
lende redenen. Fitness in het alge-
meen en de drang naar een goede 
gezondheid is in de voorbĳ e periode 
alleen maar duidelĳ ker geworden en 
steeds meer mensen willen ook écht 
gezonder gaan leven. Het probleem 
is dat een heel groot deel van onze 
bevolking weinig tot geen kennis 
heeft over dit topic en gewoonweg 
niet weten wat ze moeten doen wan-
neer ze in een traditionele fi tness 
binnen komen”, aldus zaakvoerder 
Lennert Gielen

BeweegCoach onderscheidt zich van 
anderen omwille van het coachings-
aspect. Wĳ  zĳ n een hybride coa-
chingscentrum waarbĳ  we inspelen 
om de noden van onze leden.

Iemand met enorm veel ervaring en-
specifi eke sportieve doelstellingen 
kan bĳ  ons terecht maar evengoed 
meneer en mevrouw X die nog nooit 
aan sport heeft gedaan.

Door middel van ons unieke be-
weegconcept en fi tanalyse maken 
we samen de juiste keuze in het 
te doorlopen traject en spelen we
meteen in op de noden en de doel-
stellingen.

Of dit nu gezonder 
gaan leven is, een 

loopwedstrĳ d
meedoen of
werken aan

vetverlies en spieropbouw, onze ge-
diplomeerde coaches werken samen 
metde leden aan een persoonlĳ k tra-
ject.

Leden aan het woord:
"Bĳ  BeweegCoach ben je niet zomaar 
een nummer! De coaches weten af 
van je doelstellingen, je sportievever-
leden, achterliggende blessures en 
spreken je steeds aan bĳ  je naam en 
dat geeft wel een heel warm en fi jn 
gevoel. Je komt binnen in een gast-
vrĳ e sfeer en wordt oprecht geholpen 
en geadviseerd"

Volgens Lennert is de Covid-19 cri-
sis een echte 'eye-opener' geweest 
voor velen waaronder zichzelf. Ge-
zondheid word vanzelfsprekend ge-
nomen en wordt pas gemist wanneer 
deze onder druk komt te staan.

Wĳ  zĳ n er van overtuigd dat we voor 
vele écht een verschil in vitaliteit, 
energie en levenskwaliteit kunnen 
realiseren. Dit is nu meer dan ooit 
belangrĳ k.

De eerste stap zetten is het moeilĳ k-
ste maar we kunnen je beloven dat 
het zeker de moeite waard is!

Ben jĳ  ook klaar om samen met ons 
de stap te zetten naar de beste versie 
van jezelf?

Claim dan nu je plaats bĳ  Beweeg-
Coach en geniet van waanzinnige 
heropeningsvoordelen.

Kom op zaterdag 10
of zondag 11 juli

langs tussen10u-16u (zonder 
afspraak) of boek meteen je 
afspraak via de QR-code en

vermĳ d eventuele wachttĳ den.
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mu daeng Thai Take away Brasschaat

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

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

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

TEL 03 663 00 27 ♦ 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

BINNENHUISDECORATION
Wemers

90
JAAR

GROTE STOCKVERKOOP

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

zo - ma: gesloten

Godiva Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Wrap met geitenkaas, paprikatapenade, gegrilde 

- Zoete aardappel met gebakken spekjes, 
 honingmosterddressing, broccoli, rucola, 

- Fris slaatje met witloof, wortel, spitskool, appel, 
 geroosterde walnoten, rozijnen en 

Warme Gerechten:
- Zeebaars met garnaaltjes, pestopuree 

 spinazie, groene aspergetips, erwtjes 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 6 juli t.e.m. Zaterdag 10 juli

en dag van afhaling/levering. 

Wij zijn gesloten van 11/07 t.e.m. maandag 2/08

 
Met een plechtigheid in beperkte kring namen wij 

op vrijdag 2 juli jl. afscheid van onze geliefde 
moeder en grootmoeder 

 
 

Vrienden, buren en kennissen die in deze dagen 
middels een boodschap, een teken of een kaartje ons 

hebben laten aanvoelen dat ze aan ons dachten, 
hebben ons daarmee een hart onder de riem gestoken. 

Daarvoor zouden wij hen langs deze weg nog eens 
uitdrukkelijk willen bedanken. 

René en Marie Christine Meys Dispa, Alex 
Victor Dispa 

demeyeruitvaart.be
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0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲ S
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.

Snelle afhandeling, contante betaling!

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Guiseppe Verdi is de Lennon-McCartney 
van de 19de eeuw, al zĳ n composities wer-
den wereldhits. Artistiek directeur Robert 
Groslot en casting director Aaron Wajnberg 
namen een duik in het enorme oeuvre van 
de Italiaanse meester en kwamen boven 
met een bloemlezing van zĳ n mooiste aria’s 
en spectaculairste koorwerken. Onze solis-
ten zĳ n topstemmen van de Vlaamse opera 
met sopranen Karen Vermeiren, Lisa Mostin, 
Charlotte Wajnberg en tenor Stefan Cifolel-
li. En het koor Fine Fleur krĳ gt natuurlĳ k een 
hoofdrol. Maestro Robert Groslot dirigeert 
zĳ n symfonisch orkest The Great Globe Or-
chestra en wĳ  hebben een licht vermoeden 
dat ook het publiek zich zal laten horen. In 
Brasschaat komen de jonge dansers van 
balletschoool Pivolté ook op het podium.

Programma:
18u00 Promenade concerten: ensembles 
met jonge muzikanten van lokale conser-
vatoria en muziekacademies kleine con-
certen in de omgeving van de festivalsite. 
In de rozentuin of tussen de fonteinen van 
het park van Brasschaat kunt u even kuieren 
en verpozen terwĳ l u geniet van een echt 
promenade- of wandelconcertje. Er zĳ n ook 
standjes met drankjes.
19u00 deuren en opening standjes met 
hapjes en drank
20u00 start concertprogramma deel 1
21u00 pauze

KLASSIEK IN HET PARK
GEMEENTEPARK BRASSCHAAT -15 augustus 20 uur

21u45 start programma deel 2
22u30 pauze
22u45 walsbal (o.v.)
23u15 einde concert

Toegangsprĳ zen:
12 euro - wandeltickets: bezoekers brengen 
zelf indien gewenst een zitje of dekentje 
mee.
24 euro: gereserveerde zitplaats.
48 euro - Silver VIP (alleen in Brasschaat en 
voor CERA vennoten). Gereserveerde zit-
plaats in het centrale blok.
150 euro - Golden VIP: Gereserveerde zit-
plaats op de eerste rĳ en in het centrale 
blok, parking in de nabĳ heid van de con-
certsite, met walking diner.
Kinderen jonger dan twaalf jaar hebben 
gratis toegang.
Voorziening voor personen met een handi-
cap, details op de website.
Bewaakte fi etsparking.
Automobilisten worden via richtingaanwĳ -
zers naar de juiste parkingfaciliteiten geleid.

Ticketverkoop:
klassiekinhetgroen.be, klassiekinhetpark.be,
klassiekaanzee.com, klassiekaandeschelde.be
 en teletickestservice.be
Telefonisch kunnen tickets gereserveerd 
worden op 070 345 345.
Tickets zĳ n ook te koop bĳ  de Brasschaatse 
BIB

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

1 oorbel nodig of kwĳ t?
 100 modellen in stock

Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77

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

0475/511 603

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

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. E.G.

Gitaarles beginners 
geen muziekkennis ver-
eist. 0477/788 101

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

Tuinwerken, 
snel proper, kwaliteit 

0492/441 080 Luc

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Vrĳ dag 9 juli 2021: Daguitstap per bus naar Doornik. Met Stefan van Camp als gids bezoeken we ’s 
morgens de stemmige Grote Markt en de kathedraal. Na de gezamenlĳ ke lunch wandelen we langs 
de pittoreske hoekjes en de best bewaarde monumenten. Vertrek met de bus om 8 uur stipt. Afspraak 
om 7.50 uur aan de Sint-Antoniuskerk, kant Miksebaan. Meer info vind je op onze website www.davids-
fondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”. Deelnameprĳ s € 72 (overschrĳ ven op rek.nr. BE46 4151 1669 
3136 van Davidsfonds Brasschaat, met vermelding “Doornik”) Max. 35 deelnemers. Zo snel mogelĳ k 
inschrĳ ven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bĳ  Ria Keysers (T. 03 652 12 86).
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Brasschaat

Wandelzoektocht 2021
Zoektocht in Bethanie en Driehoek Brasschaat,

20 vragen/20 foto’s, 10 mooie prijzen te winnen.
Kostprijs: € 6 voor leden, € 8 niet-leden!

Fietszoektocht 2021
Zoektocht in Brasschaat en Kapellen,

40 vragen/10 foto’s, 10 mooie prijzen te winnen.
Kostprijs: € 6 voor leden, € 8 niet-leden!

Van 1 juni t.e.m. 30 september 2021
Deelnemingsbrochures te koop bij:

Dienst Toerisme, Bredabaan 182, Brasschaat
Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat

Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat

ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Voor de talrijke blijken van medeleven 
bij het overlijden van mijn lieve echtgenoot

OMER BOETS
8-09-1936  -  12-06-2021

vanwege Martha Windhey

DANKBETUIGING

Griekse Tapa’s
ONBEPERKT

ALL YOU CAN GRIEK !
€ 29,50 p.p.

info@olympia-wuustwezel.be of bel 03 256 60 93 voor reservaties

BO
N Wĳ  zĳ n weer open 

en dit willen wĳ  vieren,

GRATIS KOFFIE, 
THEE OF OUZO*

* na uw maaltĳ d in ons restaurant.

Al 5 jaar het beste Griekse restaurant in de buurt!

Grieks Restaurant Olympia Wuustwezel

 Olympia Estiatorion

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

(20atm), € 299,00

donovan-tack.be
Rolluiken, zonwering? 

Wassen van ramen

Nieuwe collectie van 
Flanders designers te 

bekĳ ken

Dakwerken herstel,

Verhuizen en leegma-
ken 

Te huur

Bent u op zoek naar 
poetshulp

Levering van kleine 
hoeveelheden graszo-
den

FONOPLATEN. 

Algemene
schilderwerken

Man zoekt werk,
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parkbodeactueel
Recyclagepark Brasschaat  

op afspraak vanaf juli

Alle inwoners van Brasschaat en omliggende 
gemeenten kunnen eenvoudig een afspraak maken 
via igean.mijnrecyclagepark.be Let wel, het systeem 

moet jouw reservatie kunnen synchroniseren met 
de slagboom ter plaatse. Je moet daarom je plaats 

minstens een uur vooraf reserveren. 

Het nieuwe afspraaksysteem heeft 
een gunstig effect op de verkeers-
drukte aan het recyclagepark. En het 
zorgt voor meer comfort en minder 
stress bij de bezoekers. Niet langer 
nodeloos lang aanschuiven aan de 
weegbrug of de stortplaatsen, ge-
daan met moeilijke manoeuvres met 
je aanhangwagen tussen de vele 
wagens. En het allerbelangrijkste, je 
bezoek aan het recyclagepark is zo 
een pak sneller achter de rug. Niets 
dan voordelen dus. 

Hoe werkt het?

Maak een account aan zodat je bij 
een volgende reservatie alleen nog 
je e-mail en zelfgekozen paswoord 
moet ingeven. 

Daarna kies je een beschikbaar 
tijdsslot. Na bevestiging ontvang je 
een mail met een herhaling 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 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 moeten wachten. Let wel dat 
je het verkeer 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.

Het systeem moet jouw 
reservatie kunnen 
synchroniseren met de 
slagboom ter plaatse. 

Je kan maximaal drie tijdssloten 
per adres reserveren. 

Geen toegang tot internet of 
ondervind je problemen bij het 
aanmaken van een reservatie? 

Je kan steeds bellen voor een 
afspraak via T 03 350 08 14, elke 
werkdag bereikbaar van 8 tot 12 
en van 13 tot 16.45 uur.

Bosbegraafplaats  
in wijk Kaart 

Brasschaat heeft 
sinds kort een 
bosbegraafplaats op 
de begraafplaats van 
Rustoord in de wijk 
Kaart.  
  
De dag van vandaag worden we 
steeds meer geconfronteerd met 
milieu en duurzaamheid. Ook de 
uitvaartsector volgt hierin.    
De bosbegraafplaats is een 
ecologische gedenkvorm waarbij 
milieuvriendelijke biologisch 
afbreekbare urnen in volle grond 
begraven worden. Deze vorm van 
begraven is onomkeerbaar. 
  
Op deze plek kiest men ervoor 
na zijn dood bij te dragen tot een 
groenere omgeving. Een plaats waar 
het graf opgaat in de vrije natuur.  
  
Een begraving in het bos is 
anoniem. De precieze locatie is na 
begraving niet meer zichtbaar. 
Om het natuurlijk proces te 
respecteren worden er in het 
bos geen aandenkens geplaatst. 
Bloemen, en bloemstukken kan u 
leggen op de hiervoor voorziene 
plek aan de rand van het bos.  
  
Op termijn komt er ook nog 
een bosbegraafplaats op de 
begraafplaats in het Centrum.  

igean.mijnrecyclagepark.be 
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Gedenk in uw gebed en uw har t

Priester Frans Jan Van Thillo
Priesterwijding te Mechelen op 31 augustus 1958

Onderpastoor Brasschaat O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 
Maria-ter-Heide, 1958

Reserve-Aalmoezenier 18de Rijdende Artillerie 1965-1994
Pastoor Brasschaat O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 

Maria-ter-Heide, 27 maart 1983
Aalmoezenier in Ziekenhuis en WZC De Mick,

Medewerkend priester in de federatie Brasschaat, 31 augustus 2008
 

Zoon van wijlen Aloïs Van Thillo en Catharina Jacobs

Geboren te Essen-Hoek op 9 juli 1932 en
ontslapen in Gods liefde te Brasschaat op 24 juni 2021,

gesterkt door de gebeden van de Kerk.

Frans was broer van:

† Jos Van Thillo,
† Leon en † Angèle Van Thillo-Nuyts, 
† John en Jeanne Cas-Van Thillo,
Leo en Maria Van Look-Van Thillo,
Flor Van Thillo,
Zuster Aloysia, geboren Julia Van Thillo, 
Carmel Onze-Lieve-Vrouw van Troost Vilvoorde,
† Louis en Amanda Oostvogels-Van Thillo,
† René en Suzanne Costermans-Van Thillo,

Delen in dit verlies:
zijn neven, nichten, achterneven en achternichten,
Team en pastores van de Pastorale Eenheid 
Heiligen Jacobus & Antonius, 
Bisschop Johan Bonny, bisschop-emeritus Paul Van den Berghe.

De Eucharistieviering heeft in besloten kring plaatsgevonden,
waarna hij zijn laatste rustplaats kreeg op de begraafplaats 

van Maria-ter-Heide, della Faillestraat.

Dank aan allen die mij hebben verzorgd en begeleid
in de moeilijke momenten van mijn leven.

Rouwadressen:
Parochie Maria-Ter-Heide, Bredabaan 1047 - 2930 Brasschaat

www.condoleances.be/fransvanthillo

03 650 15 15  ·  SERENI.BE

welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscen-
trum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteits-
volle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, 
leef- en zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien als een partner in de zorg. Een animatieve grondhouding is 
de basis van waaruit wij onze zorg aanbieden. Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, 
waarbij respect en waardigheid voorop staan. Dit betekent dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens 
tot mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige zorg. In deze relatie worden volgende fundamentele noden tot 
focus genomen: het gevoel en verlangen iemand te zijn en het gevoel en verlangen aanvaard te worden zoals 
men is. Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar (m/v):

Hoe kan je je kandidaat stellen? Richt je sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een kopie 
van het gevraagde diploma, ten laatste op 21 juli 2021, aan Woonzorggroep Voorkempen, t.a.v. 
personeelsdienst, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem, of via e-mail: sollicitatie@wzgvoorkempen.be.  

2 ERGOTHERAPEUTEN

Functie: De rol van de ergotherapeut valt onder de grote noemer van wonen, zorg en welbevinden. De ergo-
therapeut tracht 4 aspecten van de mens positief te beïnvloeden, nl. het cognitieve, het fysieke, het sociale en het 
welbevinden. Als middel worden hiervoor therapeutische activiteiten gebruikt waardoor de zelfstandigheid van 
de bewoners behouden blijft of gestimuleerd wordt. Als ergotherapeut organiseer en voer je van ADL en PDL uit, 
neem je actief deel aan het multidisciplinair overleg, administratieve en orgastische taken.
In Wijnegem staat de ergotherapeut onder de directe verantwoordelijkheid van de dagelijks campusverantwoor-
delijke en is lid van het interdisciplinair team.
In Schoten staat de ergotherapeut onder de directe verantwoordelijkheid van de hoofdverpleegkundige en is lid 
van het interdisciplinair team.

Profi el: Houder zijn van een diploma van bachelor in de ergotherapie of een daarmee gelijkgesteld diploma dat 
toegang geeft tot niveau B.

Ons aanbod:  Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving Een job met een contract van onbepaalde 
duur Een bruto maandsalaris op niveau BV1-BV2-BV3 met een minimum van € 2.531,71 en een maximum 
van € 4.243,69 Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan 
te sluiten Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer 

Maaltijdcheques van € 7 26 dagen vakantie en 11 feestdagen. 

Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom in het woonzorgcentrum op de 
werkdagen. Het volstaat om contact op te nemen met:

Hij is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op het nummer  of op het volgende mailadres: 

Ze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op  en op het volgende mailadres:
kim.rogge@wzgvoorkempen.be

Meer informatie kan telefonisch aangevraagd worden bij Tatyana Kharina, Personeelsdeskundige, op het 
telefoonnummer 03/288.20.05 of via mail: sollicitatie@wzgvoorkempen.be.

Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen, 
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,-

Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt 

Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL
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Wij zijn verhuisd naar Bredabaan 183 te Brasschaat,
met onze mooie collectie juweeltjes en sieraden.

Tevens een aparte selectie van topmerken in dameskleding.
En steeds de beste prijs voor uw oude goud en zilver.

Tel. 0478 038 688
www.dehaanjuweliers.be

#samentegencorona

APOTHEEK
MATTHYSSEN

Café
LAS VEGAS

Bakkerij Bella

Ontdek alle lokale handelaars en horeca op www.ikkoopinbrasschaat.be

Handelaars Bethanie blijven bereikbaar

Schoonheidsinstituut 
A p p ro a c h i n g  N at u -
re Natuurlijke verzor-
ging met de producten 
van Organic Spa - ge-
laatsbehandel ingen, 
manicure, pedicure, mas-
sage en ontharingen. 
0478 735 227 
info@approachingnature.be

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Alle tegelwerk, verhui-
zen, lamin., opruimen 
huizen, schilderen 
0489/467 338 

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

BEZOEK ONZE
WEBSITE

B
o
n
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Het honderd jarig bestaan van de wielerkoers ‘Acht van 
Brasschaat’ wordt gevierd. Via verschillende acties wil men 
een breed doelpubliek bereiken om dit stukje cultuur in de 
kĳ ker te zetten. Er staat reeds een tentoonstelling in het ge-
meentehuis en aan de fi etsenstalling op het Dr. Roosens-
plein. Maar ook winkels zullen deelnemen. Verschillende 
winkels op en rond de Bredabaan zullen historische affi -
ches ophangen als winkeldecoratie of in hun etalage.  Van 
september tot oktober zullen de affi ches te zien zĳ n.

TENTOONSTELLING 100 JAAR 8 VAN BRASSCHAAT

Garden passion bvba zoekt:

  
voor aanleg/onderhoud van privétuinen – bedrijfsgroen.

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

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
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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

Gratis levering
in

Brasschaat

Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

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

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

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

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

B
V

Betrouwbaar vakmanschap 
sinds 1926

GRATIS OFFERTE

Brasschaat
0472 720 721

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

Alle batterĳen en 
glazen voor uurwerken 

en klokken
Paul Van der Auwera

T. 0497 621 562 

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

Gelnagels - Shellac 
pedicure. 
0489/570 460

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

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

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

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

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

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

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

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 DROOMJUWEEL
hoeft niet duur te zĳn

info@oudgoudverwerking.be 
of bel 0497 62 15 62

Waar een vrĳwilliger 
is, is een weg

Nu al heel wat mensen ge-
vaccineerd 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 vrĳwilli-
gers 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 Bras-
schaat
bart.gĳsel@zorgbedrĳf.be of 
03 650 25 82

Te koop: warmtepomp.
Tel. 0476 266 050

Bezoek onze website
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

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

Badkamerrenovatie
Sanitair 

Algemene renovatiewerken
Vloer – en tegelwerken

Bezettingswerken

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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

33 JAAR  “VRIJDAGAVOND FIETSEN”  KWB  BRASSCHAAT  DRIEHOEK
 
We fi etsen telkens op vrĳ dagavond ongeveer 30 km in en rond Brasschaat. Wĳ  vertrek-
ken stipt om 19.00u aan de kerk Sint-Jozef, Rerum Novarumlei. Wĳ  rĳ den aan een rustig 
tempo zodat iedereen meekan. Halfweg is er een rustpauze voorzien. Wĳ  respecteren de 
verkeersregels. Iedereen kan en mag meefi etsen. Je zorgt er wel voor dat je fi ets in orde is. 
Het programma: 2 juli Kalmthout/ 9 juli Gooreind/ 16 juli Putte/ 23 juli Stabroek/30 juli 
Schilde/ 6 augustus Haven van Antwerpen/13 augustus Brasschaat/ en op zaterdag 14 
augustus vanaf 9.00u een dagfi etstocht naar Ossendrecht.
Meer info: Vic De Schepper 03 651 99 31 vicdeschepper@telenet.be.

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

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

Garage Te huur: 
in Ekeren-Mariaburg. 

Tel. 0473/920 028

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

Op maat maken van 
alle uurwerkbanden

0497 62 15 62 
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Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

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.

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

Te koop: zeer mooi (half 
open) RUIM rustig groen 
appartement. Instap-
klaar met 3 slk, 2e verd. 
geen lift, mog. met ga-
ragebox, Leeuweriklaan. 
Beschikbaar eind maart 
2022. Prijs: € 265.000 
Tel. 0498 792 893. GEEN 
immo aub.

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
GEZOCHT

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

Franse les niveau secun-
dair. 0477/788 101

KLIK HIER VOOR
EEN GRATIS

VERMELDING
VAN EEN

GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN 

DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE 
STAND

IK KOOP IN BRASSCHAAT
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Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

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

D&D Interieurs

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

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

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

Shop in shop
achteraan in de winkel.

Steeds interessante 
koopjes 

03 652 17 77

IK KOOP IN BRASSCHAAT
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AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

Wandelen doen we dit jaar in de wĳken Bethanie en 
Driehoek van Brasschaat. De route start aan de Kerk van 
Bethanie, Lage Kaart 564 in Brasschaat en is zo’n 8 km 
lang. Er zĳn 20 vragen op te lossen en 20 foto’s te zoe-
ken. Je krĳgt ook 20 getallen en die moet je bĳ de juiste 
foto’s plaatsen. Alle antwoorden op onze vragen vind je 
onderweg; je vult ze in op het antwoordformulier. Er zĳn 
geen strikvragen bĳ in de wandelzoektocht maar om-
wille van de foto’s is opletten wel steeds de boodschap. 
De tien best gerangschikte deelnemers ontvangen een 
mooie prĳs!
Dit jaar fietsen we voor onze fietszoektocht door de ge-
meenten Brasschaat en Kapellen. Het is een erg groene 
en rustige route, die we “Kapellekesbaan” hebben ge-
noemd omdat we verschillende kapellen en kerken op 
de route tegenkomen. De route is zo’n 30 km lang. Start-
punt is de Dienst Toerisme in het Oude Gemeentehuis 
van Brasschaat. Er zĳn 40 gewone vragen en 10 fotovra-
gen. De tien best gerangschikte deelnemers ontvangen 
een mooie prĳs!
Kostprĳs per brochure: 6,00 euro voor leden, 8,00 euro 
voor niet-leden.
Deelnemingsbrochures zĳn verkrĳgbaar bĳ:
- Dienst Toerisme Brasschaat, Bredabaan 182.
- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat, 
 gsm: 0476 45 20 43;
- Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, 
 Brasschaat, telefoon: 03 651 96 96;
- Inlichtingen via onze website: 
 http://www.vtbkultuur.be/brasschaat”

V T B K U LT U U R  B R A S S C H A A T

WANDELZOEKTOCHT/FIETSZOEKTOCHT
V A N  1  J U N I  2 0 2 0  T. E . M .  3 0  S E P T E M B E R  2 0 2 1

 BREDABAAN 511 - RIANT EN ZONNIG APPARTEMENT IN HET 
DORPSCENTRUM VAN BRASSCHAAT, WEG NAAR KASTEEL EN PARK OM DE HOEK

www.sinjoor.be

TE KOOP

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar 
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet 
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen 
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. 
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen, 
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een 
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, 

Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40

Coda Dagcentrum: 03/432.78.42 Coda Rouwzorg: 03/432.78.43

Dierenarts van dienst 
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

MAANDAG    5
DINSDAG     6
WOENSDAG  7
DONDERDAG   8
VRIJDAG      9
ZATERDAG   10

MAANDAG    19
DINSDAG     20
WOENSDAG  21
DONDERDAG   22
VRIJDAG      23
ZATERDAG   24

MAANDAG    2
DINSDAG     3
WOENSDAG  4
DONDERDAG   5
VRIJDAG      6
ZATERDAG   7

OPHALING HUISVUIL JULI

OPHALING HUISVUIL JULI

OPHALING HUISVUIL AUGUSTUS

GFT

GFT

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

Rest-
Afval
oranje
straten

Rest-
Afval
oranje
straten

GEEN OPHALING OP 21 JULI. Ophaling HV en PMD, PK verschuift naar 23/07 
(GEEN ophaling GFT). Recyclagepark gesloten op 21/07 

PMD

PMD

PMD

MAANDAG    12
DINSDAG    13
WOENSDAG   14
DONDERDAG      15
VRIJDAG      16
ZATERDAG      17

MAANDAG    26
DINSDAG    27
WOENSDAG   28
DONDERDAG      29
VRIJDAG      30
ZATERDAG      31

MAANDAG    9
DINSDAG    10
WOENSDAG   11
DONDERDAG      12
VRIJDAG      13
ZATERDAG      14

OPHALING HUISVUIL JULI

OPHALING HUISVUIL JULI

OPHALING HUISVUIL AUGUSTUS

GFT

GFT

GFT

Rest-
Afval

rode
straten

Rest-
Afval

rode
straten

Rest-
Afval

rode
straten

Papier

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

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

UITVERKOOP Rainphar-
ma verzorgingsproduc-
ten 0478 735 227 - info@
approachingnature.be

Te huur: SPANJE. Regio 
Murcia. Dorp San Cayeta-
no. Huis voor 4 personen, 
2 slpkm, 2 badk. Groot 
zwembad + kinderbad. 
10 min rĳ den van strand 
San Javier. Info Van Do-
ninck: +32 468 210 252

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be



Brasschaatse Film,     Nr. 27,    7-7-2021  27

is met vakantie

Onze volgende uitgave
valt vanaf

maandag 9 augustus
weer bĳ  u in de bus.

Ons kantoor
is weer geopend

vanaf maandag 2 augustus

Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat
03 651 83 71

info@brasschaatsefi lm.com

De gemeente Brasschaat ging sinds maart de uitdaging 
van Join for Water aan om haar inwoners bewust te maken 
van hun waterverbruik. De campagne waterchallenge@
home hield de deelnemers gedurende 12 weken in de 
ban. Iedere week kregen zĳ  een ludieke opdracht voorge-
schoteld om hun watergebruik te verminderen: ‘Maak een 
tocht langs de ecocycloroute’,  ‘vang regenwater op’, ‘kook 
waterarm’  tot ‘zoek een waterbesparende outfi t bĳ  elkaar’.
Een 30-tal actievelingen postte wekelĳ ks het reilen en zei-
len van hun wateruitdagingen op een facebookgroep, een 
zeer leerzaam traject. Uit deze groep deelnemers werden 
2 winnaars aangeduid die de opdrachten het meest be-
hartigd hadden.
Veerle van den Hauwe wint een boekenpakket waaronder 
de titel ‘Ecologie op hoge hakken’. En Nathalie Lesage een 
gezinskaart voor het zwembad Sportoase Elshout. Veerle 
en Nathalie mochten afgelopen week hun prĳ zen in ont-
vangst nemen uit handen van schepen van duurzaamheid, 
Goele Fonteyn. “We zĳ n echt fi er op deze ‘ambassadeurs’ 
van de waterchallenge@home. Ze zĳ n een voorbeeld voor 
ons en inspireren ongetwĳ feld nog heel wat andere bewo-
ners van Brasschaat om duurzaam om te springen met ons 
kostbare water.”, aldus Goele Fonteyn.

Prijzen uitgereikt aan winnaars van de 
waterchallenge@home
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Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

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

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

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

Metaal- en houtatelier StudioTank

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels 

Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …

Volg en like ons op Instagram en Facebook 
Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat


