NIEUW

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

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

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Uw
stoffenwinkel !

TOT BINNENKORT!
Kapelsesteenweg 394

|

Mariaburg - Brasschaat

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

Wij gaan voor goud
en maken er
iets moois van!
50
jaar

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

Dr. Roosensplein 19 - 2930 Brasschaat

Tel 03 651 84 45

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

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat
Vanaf €16/maand

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

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD
GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

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

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

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN

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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DRINGEND
*(=2&+7

Back to school!
€ 199,Montuur + glazen*

.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09

*€ 199 kids & € 249 volwassen

Brasserie
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

2

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

* Info en voorwaarden
in de winkel

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

Z/>>EͳKEEZ/>>E
KEd>EE
KK'KEZK<ͳ,KKZEdZhD
www.facebook.com/mrboo.opticiens

mrboo_opticiens

mr-boo.be

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

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

MOEDERDAG
SHOP2RUN GESCHENKBON
ONLINE OF IN DE WINKEL
AAN TE KOPEN

met advies

15 augustus
viert

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

ϭϰĞŶϭϱĂƵŐƵƐƚƵƐ

ϯŐĂŶŐĞŶŬĞƵǌĞͲŵĞŶƵ
40 euro
ĂƉĞƌŝƟĞĨŝŶďĞŐƌĞƉĞŶ
;ŽƉĚĞǌĞĚĂŐĞŶŝƐĞƌďƵŝƚĞŶŚĞƚŵĞŶƵĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĞŵĞŶƵŬĂĂƌƚͿ

V
ϭϱĂƵŐƵƐƚƵƐ

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badmintonen squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

ƌŝũŬĞůŝũŬ
DŽĞĚĞƌĚĂŐŽŶƚďŝũƚďƵīĞƚ
20 euro p.p.
ĂĂŶŬŽŵƐƚƚƵƐƐĞŶϵ͘ϯϬĞŶϭϭƵƵƌ͕ĂŇŽŽƉŽŵϭϮƵƵƌ
ƌĞƐĞƌǀĂƟĞǀĞƌƉůŝĐŚƚ

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

Bistro Nottebohm
Brasschaatbaan 28 - 2960 Brecht
Geklimatiseerd restaurant
en zonovergoten terras!
Reservaties aanbevolen:

THERMISCH ONDERGOED
SPORTVOEDING

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

<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯ
KWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ
'^>KdEŽƉǌŽŶĚĂŐΘĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ

Open van donderdag t/m maandag
Dinsdag en woensdag gesloten

Tel. 03 541 83 46

Bekijk onze website: Bistro-nottebohm.metro.rest

Nr. 32, 11-8-2021
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VWRUHV
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YDNPDQVFKDSVLQGV

Brasschaatse Film,

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

3DXZHOVOHL%UDVVFKDDW7HO

www. H E R F I L . b e
DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

Maandag 16 augustus 2021, 10 én 15 u. : Wandeling Brasschaat “Donk 2”, met Francis Dierckxsens als gids. Vrĳdag
20 augustus 2021: Daguitstap per bus naar Kortrĳk, met
Philippe Despriet als gids. Meer info vind je op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”.
Zo snel mogelĳk inschrĳven, indien er nog plaats is, bĳ Ria
Keysers (T. 03 652 12 86).

Inruilactie

Kies jij voor PFAS-vrij?
Ruil hier een oude pan in en krijg
€10 KORTING bij aankoop
van een GreenPan*

Huishoudster - Poetsvrouw 20 uur per week.
Ervaring en zelfstandig
werken. Dagen overeen
te komen. Rĳbexĳs. Omgeving Hoogboom. Nederlandse taal . Eventueel
dienstencheque.s. 0477
222 622


Te koop ﬁat 500 lounge
B j . 1 1 - 2 0 1 6 K l . ro o d
1242cc Pr.6950 euro
Tel:0470383622 voor afspraak. Geen opkopers.

Man zkt 2keer per maand
gezelschapsdame 40+
voor terrasje lunch tegen
vergoeding. Meer info:
0477 601 460
Gezocht: Hulp voor opvang & transport (1 kind),
alsook kleine huishoudelĳke taken. 2-3 ochtenden
(06.30-09.30) per week
en 1 avond (16.00-20.00).
Rĳbewĳs vereist. Interesse? Bel/sms/WhatsApp
0498 586 552

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.

Zo simpel kan het zijn.



%UDVVFKDDW&HQWU9HUVDYHO9DQKHHVEYED%UHGDEDDQ
IVPD21

Uw tuinonderhoud

%UDVVFKDDW.DDUW=DNHQNDQWRRU5XVW/DJH.DDUW
IVPD21

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

(NHUHQ'RQN/XGR3LFDUGEYED.DSHOVHVWHHQZHJ
IVPD21

0475/259 545
of 0472/233 044

0DULDWHU+HLGH6WHYHQ'H6FKHSSHU%UHGDEDDQ
IVPD21

Voor al uw tuinwerken

$FWLHJHOGLJWRWHQPHWDXJXVWXV

7HOLQIR#HOHFWURTXLULMQHQEHZZZHOHFWURTXLULMQHQEH

Wij beleggen voor hen.





%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW0DULDWHU+HLGH

Wij sparen
niet voor onze
kinderen.

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

ACTIVITEITEN VAN AUGUSTUS

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

0DULDEXUJ:RXWHU'DQLV.DSHOVHVWHHQZHJ
IVPD21

:XXVWZH]HO.XUW0HUWHQV%UHGDEDDQ
 IVPD21
Zie ook www.argenta.be
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V T B K U LT U U R B R A S S C H A A T

WANDELZOEKTOCHT/FIETSZOEKTOCHT
T. E . M . 3 0 S E P T E M B E R 2 0 2 1

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 zoeken. 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 omwille 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 gemeenten Brasschaat en Kapellen. Het is een
erg groene en rustige route, die we “Kapellekesbaan”
hebben genoemd omdat we verschillende kapellen en
kerken op de route tegenkomen. De route is zo’n 30 km
lang. Startpunt is de Dienst Toerisme in het Oude Gemeentehuis van Brasschaat. Er zĳn 40 gewone vragen en
10 fotovragen. 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”

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 worden 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. M.B.

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

NAREKA WANDELINGEN AUGUSTUS
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. Inschrĳven is niet nodig, deelname is gratis
en iedereen is welkom!
Za 07.08.2021: Grenspark: Vlaams natuurreservaat de
Kalmthoutse Heide- Start: 19u Æ parking Zuid, Verbindingsstraat, 2920 Kalmthout. Gids: Jan Ingelbrecht
Za. 14.08.2021: Polder&Kempen- Start:14u
Æ Steenovenstraat 89, 2040 Berendrecht (afrit 12)
Thema: Op de grens van nat en droog. Gids: Rita Thibau
Za. 28.08.2021: Klein Schietveld- Start: 14u Æ Franseweg/
Beauvoislaan, 2920 Kalmthout
Thema: Klein Schietveld, gebied in het Natura 2000- netwerk. Gids: Dirk Verbist

ƉŽƚŐƌŽŶĚĨĂďƌŝŬĂŶƚͻĐŽŵƉŽƐƚͻ
ŵŽůŵŵĞƐƚͻĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶŵĞƐƚͻ
ďŽŽŵƐĐŚŽƌƐͻƚƵƌĨͻ
ƐƚĂůŵĞƐƚͻ

ǌǁĂƌƚĞŐƌŽŶĚͻ
ďŝŐďĂŐƐͻďŝĞůǌĞŶͻ
ĚŽůŽŵŝĞƚͻ͘͘͘͘

ǁǁǁ͘ŵĞĞƵƐƐĞŶ͘ďĞ
Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31
ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

:ŽƐDĞĞƵƐƐĞŶΘŶ

welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als
kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam
woon-, leef- en zorgklimaat. Een animatieve grondhouding vormt de basis van waaruit wij onze zorg aanbieden.
Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan. De bewoner staat
centraal en kan steeds rekenen op gepaste zorg én welzijn.
Om de missie en de visie van de organisatie te realiseren, is Woonzorggroep Voorkempen op zoek naar een (m/v):

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF
DIRECTEUR
Functie: A Je bent verantwoordelijk voor het ﬁnancieel management van de Woonzorggroep Voorkempen.
Daartoe sta je in voor de ﬁnanciële planning en rapportage van het meerjarenplan, de facturatie en het voeren
en afsluiten van de boekhouding A Je maakt ﬁnanciële analyses, geeft ﬁnancieel beleidsadvies en bepaalt het
beleid op strategisch niveau mee zodat de organisatie verder ontwikkelt tot een professioneel geheel A Je staat
in voor het garanderen van een efﬁciënte en effectieve administratieve werking van de organisatie en voor het
HR-beleid en het personeelsbeheer van de organisatie A Je rapporteert over al deze taken aan de Algemeen
Directeur.
Takenpakket: A Samen met het directieteam ontwerp je, voer je uit en evalueer je systematisch en strategisch
de meerjarenplanning en het woonzorgbeleid A Je leidt en coördineert het woonzorgbeleid van de woonzorggroep Voorkempen. In samenwerking met het directieteam werk je een ﬁnancieel beleid uit zonder de efﬁciëntie,
effectiviteit, kostenbeheersing en de zorg voor medewerkers uit het oog te verliezen A Realiseren van een
optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en de medewerkers goed
geïnformeerd en betrokken zijn.
Proﬁel: A Je hebt 4 jaar ervaring als leidinggevende in een relevante beroepsomgeving A Je hebt kennis van
bestuurszaken: decreet lokaal bestuur, BBC-cyclus, etc. A Je hebt een zeer goede kennis wetgeving woonzorg:
woonzorgdecreet en ﬁnanciering woonzorg A Je hebt grondige kennis van ﬁnancieel beleid, boekhouding,
administratieve processen, etc. A Je hebt goede kennis van personeelsstatuut, personeelsbeheer en HR-beleid.
Ons aanbod: We bieden je een geïndexeerd loon waarbij je staat in salarisschaal A4a/A4b: bruto maandsalaris
ligt tussen de €4.142,13 en €5.817,85. We bieden ook extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques van 7 euro en een vergoeding voor woon-werkverkeer (ﬁets & openbaar vervoer).
Bij functieinhoudelijke vragen kan je contact opnemen met dhr. Pascal Debbaut op het nummer 03 680 05 95.
Voor administratieve vragen kan je terecht bij de personeelsdeskundige mevr. Tatyana Kharina op het nummer
03 288 20 05.
Hoe kan je je kandidaat stellen?
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv-screening, schriftelijke proef en interview en een assessment.
Je kan solliciteren tot en met 12 september 2021 via sollicitatie@wzgvoorkempen.be.
Wij verzekeren een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

Peter
De Cock

Piet
Tulkens

Advocaat in
België

Advocaat in
België

Rechtsanwalt
in Duitsland
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,WUDQVSRUWYHUNHHUVUHFKW OLFKDPHOLMNHHQVWRႇHOLMNH VFKDGHYHUJRHGLQJHQLQYRUGHULQJHQXLWYRHULQJHQ
Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt
YHUGHURYHUHHQYRRUWUHႇHOLMNLQWHUQDWLRQDDOQHWZHUNYDQPHGHZHUNHUVRQGHUPHHULQ)UDQNULMN1HGHUODQG
Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be
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Patisserie x Traiteur
Godiva Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

MENU MOEDERDAGWEEKEND
Zaterdag 14 augustus en Zondag 15 augustus
Zaterdag geopend van 9u tot en met 17u,
Zondag geopend van 8u tot 13u.
Moederdagtaart: INDIVIDUEEL €5 - 4 PERSONEN €18
Bretoense zanddeeg gevuld met frambozencompote
en proseccomousse, afgewerkt met verse frambozen en
witte chocoladehartjes.
Moederdagbrunch: €32/PER PERS.
De brunch kan besteld worden vanaf 2 personen.
Aangezien we een sharinggerechtje hebben wordt
er voor een oneven aantal een supplement
van €3 aangerekend.
 9HUVDSSHOVLHQVDS
 (LPXIÀQVPHWJHURRNWH]DOPHQVSLQD]LH
- Kipspiesjes met tzatziki en radijsjes.
- Burratta met gemarineerde tomaten, verse
vijgen en balsamico.
 (LHUVODPHWJDUQDDOWMHV
- Hummus met granaatappel en sumac.
- Manchego en gedroogde ham.
- Banana Pancakes met yoghurtmousse, maple syrup,
frisse yoghurtmousse, vers fruit en granola.
 $VVRUWLPHQWEURRGMHVHQERWHU
- Moederdaggebakjes.

Gelet op de huidige coronamaatregelen kan dit
jaar ons evenement helaas niet doorgaan.
Wij werken echter al vol enthousiasme
aan onze volgende editie,
die zal plaatsvinden in augustus 2022.
Heel graag tot dan!
Jan Jambon

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



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


Kids Brunch: €15/PER PERS.
- Wrap met kip, komkommer, romeinse sla
en basilicumdressing.
- Fruitspiesje
- Banana Pancake met chocoladepasta en aardbeien.
- Hartenkoekjes
 $SSHOVLHQVDS
Traiteurgerechten:
- Gazpacho van watermeloen, tomaat en komkommer.
 ½ORI½O
- Griekse salade met watermeloen, feta, kerstomaatjes,
 NRPNRPPHUHQ]ZDUWHROLMYHQ ½
- Taboulé salade met gegrilde paprika, mango,
kerstomaatjes, granaatappel
 HQFXUU\GUHVVLQJ ½  .,3½
- Krieltjes met erwtjes, boontjes, bloemkool, rucola en
 GUDJRQGUHVVLQJ ½  *$51$$/7-(6½
 5DYLROLYDQNUHHIWPHWJDUQDOHQELVTXHJURHQHDVSHUJH
 WLSVZRUWHOSUHLHQJULM]HJDUQDDOWMHV ½
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
 1HHPHHQNLMNMHRSGHZHEVLWH
www.patisseriecharlotte.be

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.

BESTEL TIJDIG INDIEN U
ZEKER WIL ZIJN VAN UW BESTELLING.

AANVULGROND GRATIS op te halen te Brasschaat. Info: 0477 308 469



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



Kinderoppas met erv.
Nlds-talig wenst uw kindje kindje van school te
halen. 0472/ 562 826



SLAGERIJ
SCHELTJENS
Kapellen/Hoogboom
zoekt

WINKELBEDIENDE
&

KEUKENMEDEWERKER
0485/747 856

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

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 10 augustus t.e.m. vrijdag 13 augustus
Beste Klanten,
Deze week hanteren wij ons weekmenu maar tot vrijdag, dit weekend hebben we een speciaal menu voor
Moederdag. In onze special zit weer een brunchbox,
vergeet niet tijdig te bestellen!
$OYDVWHHQHUJÀMQH0RHGHUGDJJHZHQVW
Soep:
- Gazpacho van watermeloen, tomaat
 HQNRPNRPPHU ½ORI½O 
 )ULVVHHUZWHQVRHSPHWPXQW ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH2)FDHVDUZUDS ½
- Griekse salade met watermeloen, feta, kerstomaatjes,
 NRPNRPPHUHQ]ZDUWHROLMYHQ ½  9(*,
- Salade met gerookte zalm, krieltjes, erwtjes, boontjes,
 EORHPNRROUXFRODHQGUDJRQGUHVVLQJ ½
Warme Gerechten:
- Gebakken zalm met rijst, gewokte groentjes
 HQHHQ]DFKW]RHWHFKLOOLVDXV ½
- Pompoen portobelloburger met een fris koolslaatje,
 FXUU\GUHVVLQJHQJHNDUDPHOLVHHUGHXLWMHV ½  9(*$1
- Chipolata met bloemkoolpuree, erwtjes
 HQJHVWRRIGHZRUWHOWMHV 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.
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Durf je het aan
om je u in
te schrijven?
Prins Kavellei 98 - 2930 Brasschaat
T 03 651 55 71 - www.ktabrasschaat.be

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

CODA BBQ op 28 en 29 augustus
Coda nodigt u uit op haar welbekende BBQ.
We werken corona-safe via inschrijvingen voor een bepaald ‘tijdsslot’. We voorzien een max. aantal deelnemers per tijdsslot. Zo kunnen we verzekeren dat
er genoeg ruimte is om jullie bezoek op een veilige manier te laten verlopen. inschrijven vanaf 12u tot 15u, of vanaf 16u tot 19u op zowel zaterdag als zondag.
Inschrijven via Tickoweb: https://codabbq.tickoweb.be. Daar vinden jullie ook de prijzen van de beschikbare pakketten voedings- en drankjetons.

www.coda.care
CCRUFMFGPPOMJKOt#SFEBCBBO8VVTUXF[FM
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ZET JOUW MAMA
EXTRA IN DE BLOEMETJES

MOEDERDAG
ZONDAG 15 AUGUSTUS
Onze winkel zal speciaal
geopend zijn vanaf 7u00

24/7
FLORENZA by Sylvie Van Gastel
Turnhoutsebaan 171 | 2970 Schilde | 03 383 00 01 | schilde@florenza.net
Kapelsesteenweg 227 I 2180 Ekeren I 03 647 00 72 I ekeren@florenza.net
ekeren@florenza.net I www.florenza.net

Wij blijven voor u klaarstaan!
Onze bloemenautomaat is
altijd gevuld met de meest
hartverwarmende boeketjes!
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op 5 min.
van
Brasschaat
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OPENING
SHOWROOM
te Kalmthout
Helleven 8 Unit O - 2920 Kalmthout - 0496 690 000
Iedere woensdag open van 6 tot 18 uur (andere dagen op afspraak)

Alle materialen, toebehoren en producten voor zwembaden

€ 10
KORTING

Geldig bĳ aankoop van min. € 70 - Enkel op producten - Geldig tot en met 30 september 2021

Zet mama op 15 augustus
in de bloemetjes
met een
Brasschaatse KadoBon!
meer info
www.brasschaat.be/kadobon
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Vliegramen, ook herstellingen 0499/216 561


Vakantietaak wiskunde? Kennis over enkele
onderdelen nog wat bĳwerken, Erv. lerares wil
je graag helpen (1e + 2e
gr.). Gsm 0499/275 918


Te koop: 2de h. gesloten
verhoogde aanhangwagen met dekzeil, volledig
gevlud met spullen voor
rommelmarkten en garage sales. € 175.
0492/263 118

9

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


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


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

SOLAR
SCREENS
7 jaar
garantie



Alle opruimingswerken
Ophalen en afvoeren van
allerhande afval. Leegmaken van uw woning, garage, magazĳn, enz. VB: afvoer van oude inboedels,
huisraad, achtergebleven
afval na werken, enz.
Voor inlichtingen en gratis offerte 0492 543 007



Alle terrasreparaties
Uitslĳpen slechte voegen
van terrassen en terug
opvoegen. Vervangen
van kapotte tegels. Vervangen putdeksels, enz.
Gratis offerte 0491 883 597

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

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

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



Zwembaden: Wegens
annulatie kunnen we
nu onmiddelijk nog 2
zwembaden aannemen
met speciale korting en
zonder voorschot! DAP
Pools. Tel. 0470/181 178.
Alsook herstellingen en
renovaties.

■ Screens zorgen voor minder reﬂectie op uw schermen met
thuiswerken of televisie

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


Bent u hulpbehoevend
of heb je gezelschap nodig. 0474/568 226

RENO SOLAR SCREENS

Franse les niveau secundair. 0477/788 101

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



FORMIDABLE…… TU ES FORMIDABLE !!!

WAAR EEN VRIJWILLIGER IS,
IS EEN WEG

Ben je een absoluut beginner of wil je je Frans opfrissen?
Dan bieden wĳ jullie een boeiend programma aan. De
klemtoon ligt op praten. Ben je een 55-plusser, woon je in
Brasschaat en wens je samen met gemotiveerde mensen
een ﬁjn taalavontuur te beleven? Dan ben je in de Remise
op de juiste plaats. We starten op donderdag 7 oktober en
eindigen op donderdag 26 mei 2022, telkens van 9.30u tot
11.30u. De cursusprĳs bedraagt €30 met een handboek
voor de prĳs van €45. (dit wordt 2 jaar gebruikt) Voor inschrĳvingen en meer info kan u zich wenden tot: EVA Vzw
Remise, Graaf Reusensdreef 1 te 2930 Brasschaat. Dagelĳks geopend van 9u tot 12u en van 14u tot 15.30u (uitgezonderd op vrĳdagnamiddag).
4ELȩȩȩȩȩsȩE MAILȩSENIOREN BRASSCHAATBE

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
BARTGÖȩSEL ZORGBEDRÖȩFBEȩ
of 03 650 25 82

CURSUS FRANS DE REMISE
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Gebed aan het H. Hart:

ADVOCATEN

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 worden 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. F.M.

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



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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32
GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be



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

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

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

Te huur: 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



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

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


Te huur appartement 1e
verdiep Pastorĳstraat 20
Brasschaat, 2 slpk.-garage. Onmd vrĳ € 750 tel
.0470 313 126
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ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!





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

GARAGE DE MEYER

CASA CALLENTA INFORMATIESESSIE
In samenwerking met de verschillende ziekenhuizen in de
regio organiseert Casa Callenta informatiesessies en voordrachten.
Noteer alvast dinsdag 14 september, 13u30, Zwembadweg 5 te Brasschaat (gebouw naast zwembad Brasschaat/
Schoten). Dan komt Valence Matheuse haar verhaal delen
over ‘Leven met mĳn stoma, vriend én vĳand’.
“Na de operatie werd ik wakker uit mĳn narcose en ik
voelde dat de stoma rechts geplaatst was… Dit was positief want rechts betekende tĳdelĳk. Deze tĳdelĳke ileostoma (dunne darm stoma) is een korte tĳd in mĳn leven
geweest maar ik zal mĳn stoma niet vergeten. Kort maar
krachtig, pĳnlĳk en dwingend maar bovenal noodzakelĳk
en ondersteunend. Ondersteunend voor een stuk darm
dat hierdoor kon gaan functioneren. De stoma is dicht en
op mĳn buik heb ik een prachtig litteken, naast een veel
groter litteken. Dit zĳn mĳn medailles, mĳn eretekens voor
moed en doorzettingsvermogen.”
Valence Matheuse kreeg 9 maart 2016 de diagnose endeldarmkanker. De stoma was tĳdelĳk, de gevolgen van endeldarmkanker voor de rest van haar leven. Gevolgen waar
ze, met het nodige geduld, steeds beter mee kan omgaan.
En op dinsdag 14 september komt ze graag haar verhaal
delen. Een verhaal die jou misschien kan ondersteunen of
helpen. Dr. Simoens – ZNA Palﬁjn en een stomaverpleegkundige van Goed Stomahuis zĳn aanwezig om vragen te
beantwoorden.
Geef Els alvast een seintje dat je er graag bĳ bent 03 653
52 74 of casacallenta@bielebale.be

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

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
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Gratisinlevering
Brasschaat
(QHUJLHODDQ'
.DSHOOHQ
.02=RQH%RVGXLQ

7
 
)
LQIR#XOWUD[EH
ZZZXOWUD[EH

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
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BEN JE OP ZOEK NAAR EEN HELE LEUKE JOB BINNEN EEN FIJN
TEAM IN JOUW REGIO?
Lesseliers & Co is reeds meer dan 25 jaar een gespecialiseerde onafhankelijke verzekeringsmakelaar voor ondernemingen, vrije beroepen en zelfstandige
ondernemers. Voor dit cliënteel koppelen wij professionalisme, know-how en
onafhankelijkheid aan een hoog niveau van service en persoonlijke betrokkenheid.
Neem zeker een kijkje op onze website www.lesseliers-co.be/jobs. Ingevolge
RQ]HFRQWLQXHJURHL]LMQZLMRS]RHNQDDU¿MQHFROOHJD¶VWHUYHUVWHUNLQJYDQ
ons huidige team:

RELATIEBEHEERDER BOAR
verzekeringen voor ondernemingen
Jouw functie:
 -HEHQWQDDVWGHDFFRXQWPDQDJHUKHWHHUVWHDDQVSUHHNSXQWYRRUXZ
toegewezen cliënten ondernemingen.
 -HEHQWYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHYROOHGLJHLQWHUQHRSYROJLQJYDQGH]H
 WRHJHZH]HQYHU]HNHULQJVGRVVLHUVYDQRႇHUWHWRWSROLVDDQPDDN
dossier-updates inbegrepen.
 -HNDQDDQGHVODJLQHHQG\QDPLVFKYDULDWHDPGDWLQWHQVVDPHQZHUNW
met het schade-team en het leven-team.
 -HKHEWKLHUYRRUGDJHOLMNVFRQWDFWPHWYHU]HNHUDDUVHQPHWMRXZFOLsQWHQ
portefeuille.
 +LHUELMNRPHQMHRQGHUKDQGHOLQJVYDDUGLJKHLGHQJHYRHOYRRURQDIKDQNHOLMNH
adviesverlening van pas.

Relatiebeheerder pensioenopbouw,
bescherming ingeval van overlijden en invaliditeit
voor bedrijfsleiders en beoefenaars vrije beroepen

De lucht en de grond van Woonzorgcentrum De Mik
in Maria-ter-Heide moeten van goede kwaliteit zĳn.
In oktober vorig jaar vierde Irene Van Mele er haar
100ste verjaardag. Vrĳdag 16 juli was het de beurt
aan Maria Gommers en over enkele maanden volgt
er alweer iemand.
Maria Gommers is afkomstig uit Koningshooikt bĳ
Lier. Zĳ woonde er tot haar 92ste. Nadien trok ze zes
jaar bĳ een van haar zonen in. Dat was in Brecht. Sinds
twee jaar verblĳft ze in De Mik waar ze het duidelĳk
naar de zin heeft. Vertellen doet ze als geen ander.
“Mĳn man en ik hadden een boerderĳ in Koningshooikt. Ik heb heel mĳn leven mee gewerkt, vooral
de koeien gemolken. Onze boerderĳ was 6 hectaren
groot. We hadden 20 koeien en we verbouwden aardappelen, boontjes, spruiten en zo meer. Achter onze
boerderĳ bevond zich een groot bos”, vertelt Maria.
De 100-jarige was ook bĳzonder sportief. Turnen was
een van haar passies. Dat doet ze in De Mik trouwens
nog. “Ik kon me vroeger zeer goed optrekken”, zegt ze.
Maria heeft twee zonen, Mario en August. Er zĳn
geen kleinkinderen. Haar man Juul overleed in 2011
op 88-jarige leeftĳd. Het koppel heeft altĳd zeer
hard gewerkt.
Maar er was ook tĳd voor ontspanning. “We gingen
graag op reis, bĳvoorbeeld naar Italië met het vliegtuig. We gingen ook geregeld naar Frankrĳk en Nederland”, zegt Maria.
Maar voor haar zoons was Koningshooikt-Kermis
toch iedere keer het jaarlĳkse hoogtepunt. “Dan
maakte onze moeder frikadellen met kriekenspĳs,
vol-au-vent, gebraad met kroketten en rĳstpap. Dat
was smullen ieder jaar. Ze wilde die traditie zo lang
mogelĳk in ere houden”, zegt zoon Mario.
Maria is met haar tĳd mee. Zo luistert ze zeer graag
naar de liedjes van Bart Peeters. Waarnemend burgemeester Philip Cools kwam haar ter gelegenheid
van haar 100ste verjaardag een bezoekje brengen
met een mooi boeket bloemen.

Jouw functie:
 -H EHQW QDDVW GH DFFRXQW PDQDJHU YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU GH YROOHGLJH LQWHUQH
opvolging van de u toegewezen verzekeringsdossiers van onze cliënten;
 YDQRႇHUWHWRWSROLVDDQPDDNGRVVLHUXSGDWHVLQEHJUHSHQ
 -H NDQ WHFKQLVFK DDQ GH VODJ LQ HHQ G\QDPLVFK OHYHQWHDP PHW FROOHJD¶V PHW
 UXLPHHUYDULQJZDDUGRRUMHRQWKH¿HOGYHHONHQQLVHQHUYDULQJNDQRSGRHQ
 -HKHEWKLHUYRRUGDJHOLMNVFRQWDFWPHWYHU]HNHUDDUVHQPHWMRXZFOLsQWHQSRUWHIHXLOOH
 +LHUELM NRPHQ MH RQGHUKDQGHOLQJVYDDUGLJKHLG HQ JHYRHO YRRU RQDIKDQNHOLMNH
adviesverlening van pas.
-RXZSURÀHO
 -HEHVFKLNWRYHUHHQEDFKHORURIPDVWHUGLSORPDLQHHQUHOHYDQWHULFKWLQJ
 UHFKWHQ¿QDQFLsQHQYHU]HNHULQJHQKDQGHOVZHWHQVFKDSSHQUHFKWVSUDNWLMN« 
 -H KHEW HUYDULQJ LQ GH YHU]HNHULQJVVHFWRU HQ EHQW JHERHLG GRRU GH WHFKQLFLWHLW
van verzekeringscontracten.
 -HEHVFKLNWRYHUHHQSURIHVVLRQHOHHQFOLsQWYULHQGHOLMNHDDQSDN
 -HEHQWDGPLQLVWUDWLHIVWHUNHQMHJHWXLJWYDQHHQGDJGDJHOLMNVHJHGUHYHQKHLG
 -HEHQWHHQHFKWHWHDPSOD\HU
Ons aanbod
 -HNRPWWHUHFKWLQHHQG\QDPLVFKHZHUNRPJHYLQJPHWHHQFOLsQWJHULFKWHDDQSDN
 :HZHUNHQSDSHUOHVVPHW%ULRSOXVHQ(JRU
 :H ]RUJHQ YRRU HHQ XLWGDJHQGH MRE PHW SHUPDQHQWH RSOHLGLQJVPRJHOLMNKHGHQ
zowel technisch als op vlak van persoonlijke ontwikkeling.
 :HKHEEHQHHQÀH[LEHOHWKXLVZHUNSROLF\
 :HELHGHQHHQDDQWUHNNHOLMNHYHUORQLQJPHWLQEHJULSYDQJURHSVYHU]HNHULQJHQ
 WDOYDQDQGHUHH[WUDOHJDOHYRRUGHOHQLQIXQFWLHYDQNHQQLVHQEHURHSVHUYDULQJ
:HQVMHGHHOXLWWHPDNHQYDQRQVKHFKWWHDPPDLOGDQ]RYOXJPRJHOLMNXZ&9PHW
EHJHOHLGHQGHPRWLYDWLHEULHIQDDU5RRV%RUPVYLDUERUPV#OHVVHOLHUVFREH
Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.
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parkbodeactueel
Brasschaat wil meer
betaalbare koopwoningen
De gemeente zet zich in om zoveel mogelijk (jonge)
gezinnen in Brasschaat te houden. Daarvoor werkt ze
samen met sociale huisvestingsmaatschappij
ARRO Antwerpen (voorheen Kleine Landeigendom)
die zulke betaalbare koopwoningen aanbiedt.

My Local Job

Zoek je een job in Brasschaat als
werknemer, zelfstandige, flexi-jobber of
vrijwilliger?

My Local Job is een gebruiksvriendelijke app die de zoektocht naar lokaal werk of werkkrachten heel eenvoudig maakt.

Of ben je een Brasschaatse ondernemer/
handelaar/vereniging en zoek je extra
werkkrachten voor een langdurige of zeer
korte tewerkstelling?
Dat kan voortaan via de app My Local Job.

Geen ellenlange motivatiebrief of cv, maar
meteen rechtstreeks contact met een
potentiële opdrachtgever.
•

•

Heb je een bedrijf of handelszaak in
Brasschaat? Registreer je dan via de
website.
Ben je op zoek naar werk in Brasschaat?

Download de app en maak je account aan.

Het verschil met de privémarkt
waardoor deze koopwoningen meer
betaalbaar zijn dan andere ligt bij het
feit dat er o.a. aan groepswoningbouw
wordt gedaan, er wordt niet naar een
maximale winst gestreefd en er wordt
gebouwd aan een verlaagd BTW-tarief.
Dat in combinatie met de Vlaamse
woonlening maakt dat de aankoop van
deze woningen dus een stuk lager ligt.
Eén van zo’n recente projecten waarbij
ism ARRO Antwerpen betaalbare
koopwoningen werden gerealiseerd in
Brasschaat zijn de 16 nieuwe woningen aan de Prinsheide.

Wanneer kom je in aanmerking
voor zo’n woning?

De huidige wachtlijst bij ARRO Antwerpen is géén weerspiegeling van
de werkelijke doelgroep. Veel mensen
weten zelfs niet eens dat ze in
aanmerking zouden kunnen komen.
ARRO Antwerpen is er vooral voor
kopers die reeds huren op de private
markt maar daar geen kans hebben
om iets te kopen.
De voornaamste voorwaarden om in
aanmerking te komen zijn:
• Inkomsten tussen 9 725 - 61 638
(wordt jaarlijks aangepast) en is
afhankelijk van je gezinssituatie.
• Geen andere eigendom(men) bezitten (beperkte uitzonderingen
zijn mogelijk)
Wanneer een koopwoning wordt toegewezen, houden we rekening met:
• je een band met de gemeente
hebt;
• men een handicap heeft waarvoor de woning is aangepast;
• je snel inschrijft: men kijkt ook
naar de chronologische volgorde
van het inschrijvingsdossier

De Vlaamse Overheid lanceert opnieuw een projectoproep
om (semi) publieke elektrische laadpalen te plaatsen
op privaat terrein. Je kan hier subsidies voor krijgen. De
Vlaamse Overheid wil daarmee vooral sportterreinen,
recreatiedomeinen, supermarkten, winkelketens,
bedrijventerreinen, tankstations, scholen, ….stimuleren om
een laadpaal te plaatsen op bijvoorbeeld hun parking.
Je kan daarvoor een maximale subsidie ontvangen van 300 000 euro.
Daarmee kan je dan investeren in het
plaatsen en aansluiten van de laadinfrastructuur.

•

•
Er zijn wel enkele voorwaarden:
• De laadpunten zijn minstens 10
uur per etmaal publiek toegankelijk. Tijdens die periode moet
iedereen onvoorwaardelijk zijn/
haar elektrische wagen kunnen
laden.
• Alle gebruikers van elektrische
voertuigen kunnen er via een adhoc oplaadmogelijkheid laden,
zonder dat een contract moet
worden gesloten met de betrokken elektriciteitsleverancier of
exploitant.
• Aan de laadpunten moet geladen
kunnen worden met de meest
gangbare laadpassen en de prijzen moeten marktconform zijn.
• De laadpunten worden voorzien
van groene stroom.

Bij het plaatsen en de uitbating
van de oplaadpunten wordt
rekening gehouden met het ‘do
not significantly harm’ (DNSH)*
principe.
De informatie over de laadpunten, zoals locatie, vermogen,
toegankelijkheid wordt in open
dataformats en via open data-uitwisselingsprotocollen ter beschikking gesteld aan de daartoe
aangeduide organisatie.

Concreet gaat het over volgende bedrijven:
• Arlanxeo Belgium (Lanxess Rubber)
• Broekman Logistics (VLS) - Moerstraat
• Indaver
Een Sevesobedrijf is een onderneming die
gevaarlijke stoffen produceert, behandelt,
opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen
ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België
telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. Meer
informatie over dit onderwerp vind je op
www.seveso.be
meer info
laadpalen@brasschaat.be
OF scan de QR-code

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan
(of BNIP) is een document dat de overheid
opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke
informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te
reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP
beschrijft onder meer de mogelijke risico’s,
de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.
De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan raadplegen kan
enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van
de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De
raadplegingsperiode loopt van 16 september
2021 tot 15 oktober 2021.

* de investering in laadpalen mag geen
significante schade toebrengen aan andere
duurzame milieudoelstellingen.

Je kan je aanvraag indienen ten laatste op 1 september. Hoe je dit doet,
lees je op onderstaand webadres.
De projecten hebben een maximumduur van 2 jaar, te rekenen vanaf de
kennisgeving van de selectie van het
project.

Van 16 september tot 15 oktober organiseert de Gouverneur
een publieksraadpleging.
De raadpleging loopt omtrent een aantal
nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van Sevesobedrijven. Als inwoner van
Brasschaat kan je de ontwerpteksten raadplegen en jouw opmerkingen formuleren.

Plaats jij een laadpaal op je terrein?

Een betaalbare koopwoning is een
woning waarvan de kostprijs lager
ligt dan op de privémarkt zonder in te
boeten aan kwaliteit, duurzaamheid
en energiezuinigheid. Het gaat vooral
om 3-slaapkamerwoningen die eerder
bestemd zijn voor jongere mensen,
éénoudergezinnen en mensen met
een stabiel inkomen maar beperkt gespaard hebben. Bovendien kom je zo
terecht in een kwaliteitsvolle woning
waarbij je de terugkerende kosten kan
beheersen en onvoorziene uitgaven
aan de woning vermijden.

Publieksraadpleging
BNIP Seveso

milieuvriendelijkevoertuigen.be/projectoproep-voor-semipublieke-laadinfrastructuur-op-privaat-domein

Een afspraak maken per e-mail via
noodplanning@fdgantwerpen.be
Meer informatie
noodplanning@fdgantwerpen.be
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parkbodeactueel

Hou daarom ook jouw

#Hondenaandeleiband
De natuur nodigt uit om je hond de vrije loop te geven. Toch
is dat geen goed idee. Veel mensen zijn bang van loslopende
honden. Zeker kinderen! Grondbroeders zoals reeën en vogels
panikeren waardoor jongen aan hun lot worden overgelaten.
Aangelijnd bescherm je meteen je beste vriend tegen een
gevecht met andere honden of wilde dieren zoals een ree of
everzwijn en ook tegen teken.
Hond aan de lijn, 't zal wel zijn. #hondenaandeleiband

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

Ik zou graag een
smiley op een
verkeersbord
zien op plaatsen
waar bestuurders
correct ritsen.

En jij? Wat zie jij graag anders in het verkeer?
www.all-for-zero.be
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Last van ongedierte,
muizen, ratten, mollen
enz. Ik kom deze bestrĳden 0493 122 498


Freelance baristas (zelfstandige, student of ﬂexi-)
gezocht voor losse leuke
opdrachten met mĳn mobiele kofﬁebar.
www.wildekofﬁe.be



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

MOEDERDAGBOEKET VANAF



30

Ophaling stort plastiek
hout steenpuin etc gratis
vrĳblĳvend offerte kleine
en grote hoeveelheden
0491 758 399



Snoeien en vellen van
bomen met hoogtewerker of klimwerk op moeilĳk bereikbare plaatsen.
Verwijderen van hagen
en afvoeren afval 0491
758 399



Opruiming van u woning appartement magazĳn. Opkopen inboedels schilderijen verzamelingen. Beste prĳzen
vd streek. 0491 758 399
vrĳblĳvend Tom.



Alle kleine en grote dakwerken. Pannen, rooﬁng,
goten, herschilderen of
coaten. Zelfwerkend gratis prĳsopgave
0491 758 399

ZET MAMA IN
DE BLOEMEN

QQQQQQQQQQQQ
OPKUISEN GRAFZERKEN
Snel & proper
Luc 0492/441 080

QQQQQQQQQQQQ
App. te huur: Bredabaan,
2 slk, garage. 1e verd., lift.
€995 03/651 91 07



Te koop TV Panasonic
TX-L42 HD 100Hz. Tel.
03/651 74 18

Oh’Green Ekeren - Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren
AARSCHOT | EKEREN | GOUVY | HOGNOUL | LOUVAIN-LA-NEUVE
NANINNE | NINOVE | OLEN | SAINT-GEORGES
SINT-KATELIJNE-WAVER | TOURNAI | ZWIJNDRECHT

Bestel op ohgreen.be en laat thuis leveren



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



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



Te koop: warmtepomp.
Tel. 0476 266 050



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

progamma KLASSIEK IN HET PARK
GEMEENTEPARK BRASSCHAAT -15 augustus 20 uur
18u00 Promenade concerten: ensembles met jonge muzikanten van lokale conservatoria en muziekacademies kleine
concerten in de omgeving van de festivalsite. In de rozentuin
of tussen de fonteinen van het park van Brasschaat kunt u even
kuieren en verpozen terwĳl u geniet van een echt promenade- of wandelconcertje. Er zĳn ook standjes met drankjes.
19u00 deuren en opening standjes met hapjes en drank
20u00 start concertprogramma deel 1
21u00 pauze
21u45 start programma deel 2
22u30 pauze
22u45 walsbal (o.v.)
23u15 einde concert

Toegangsprĳzen:
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 zitplaats in het centrale blok. 150
euro - Golden VIP: Gereserveerde zitplaats op de eerste
rĳen in het centrale blok, parking in de nabĳheid van de
concertsite, met walking diner. Kinderen jonger dan twaalf
jaar hebben gratis toegang. Voorziening voor personen met
een handicap, details op de website. Bewaakte ﬁetsparking.
Automobilisten worden via richtingaanwĳzers naar de juiste
parkingfaciliteiten geleid.
Ticketverkoop: klassiekinhetgroen.be, klassiekinhetpark.be
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NOORDELICHT
REGIONAAL PRAATCAFÉ DEMENTIE

DEMENTIE BLIJF IN BEWEGING
Kris De Quick van VIGO wordt geïnterviewd, ook over mogelĳke oorzaken van signaalgedrag. Tevens voorzien we een
getuigenis van een mantelzorger. Wanneer: dinsdag 21
september 2021 om 19.30 u. Waar: Brasschaat , Dienstencentrum VESALIUS Prins Kavellei 77. Voor maximum 48 deelnemers die inschrĳven via Martine.vandenheuvel@gza.be
Aandacht: Alle coronamaatregelen worden toegepast. Gevaccineerde personen beschermen zichzelf en anderen.
Uw inschrĳving / deelname wordt 2 weken van te voren
bevestigd per mail!
Eenvoudige toegang tot Vesalius via ingang en parking
Klina Augustĳnslei.

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 worden 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.

Melkerij Peerdsbos zoekt:

.(/1(5%$50$1
Voltijds

-2%678'(17(1
EN FLEXI

week- en weekendwerk
%HORIPDLORQVYRRUHHQDIVSUDDN

%(=2(.21=(

:(%6,7(

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


Afbraakwerken klein en
groot. 0483/720 562

44STE STRATENLOOP VAN JH HOB NOB

IK KOOP IN BRASSCHAAT

Op zaterdag 28 augustus is het weer zover: de jaarlĳkse
Stratenloop van JH HOB NOB, voor de 44ste keer voorzien
we weer een leuk gevuld programma:
Ons feestelĳk programma ziet er als volgt uit:
sȩ 4USSENȩȩENȩȩDOORLOPENDȩKINDERANIMATIE
sȩ ȩnȩSTARTȩINSCHRÖȩVINGENȩ
sȩ ȩnȩSTARTȩ"ABYLOOP
sȩ ȩnȩSTARTȩ+sȩ ȩnȩSTARTȩ +-ȩENȩ ȩ+sȩ ȩnȩ:OMERBAR
Voor de sportievelingen voorzien we douches en kleedkamers.
Honger en dorst hoef je niet te lĳden dankzĳ ons gezellig
TERRASȩMETȩFRIETȩnȩENȩHAMBURGERKRAAM
Het evenement gaat door aan JH HOB NOB, Turfaard 1,
Brasschaat
Meer info op www.stratencross.be en info@stratencross.be

L

Rijbegeleiding Krüger

De Group HENS is een dynamische familieonderneming
gespecialiseerd in grondwerken, afbraakwerken, het aanleggen van wegen, parkings en rioleringen.

Ben jij een CHAUFFEUR met rijbeijs CE
en heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Wij zijn dringend op zoek naar:

www.hensnv.be

(m/v/x)
met rijbewijs CE

*HPRWLY HUY H[LQVWUXFWHXU FRDFKW X SRVLWLHI HQ
YRRUGHOLJ)RFXVRSGHIHQVLHYHHQ]HOIVWDQGLJHULMVWLMO
XYROOHGLJHURQGULWH[DPHQSDUFRXUVslechts € 89
([DPHQEHJHOHLGLQJPRJHOLMN¼
5HHGV  MDDU HHQ XLW]RQGHUOLMN VODDJSHUFHQWDJH

Functieomschrijving:
  8EHQWYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWYHUYRHUHQ
van de aan u toegewezen planning

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

Geïnteresseerden
kunnen hun CV
zenden naar:

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

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

CHAUFFEUR

HENS NV
t.a.v. Els Bertels
(personeelsdienst)
Bredabaan 54
2990 Wuustwezel
Tel: 03/669 95 55
Els.bertels@hensnv.be

8ZSURÀHO
  (UYDULQJLQJURQGZHUNHQRIPHWNLSSHU
is een pluspunt
  ,QKHWEH]LW]LMQYDQHHQULMEHZLMV&(
  FRGHYDNEHNZDDPKHLG
  :RQHQGLQGHUHJLR%UDVVFKDDW:XXVWZH]HO
  FDPLRQVPRJHQQLHWPHHQDDUKXLV
Ons aanbod:
  /RRQLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWGHIXQFWLH
  PDDOWLMGFKHTXHV LQJHVFKUHYHQLQ3&WUDQVSRUW
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#samentegencorona

Handelaars Bethanie blijven bereikbaar
Café

APOTHEEK
MATTHYSSEN

LAS VEGAS

Bakkerij Bella

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

GEZOCHT MAGAZIJNIER-ORDERPICKER

Voltijds

Amanvida (de internationale webshop en online groothandel met natuurlijke, bio en fair trade producten) is op zoek
naar een orderpicker. Ben jij een gedreven medewerker die graag de handen uit de mouwen steekt voor onze vestiging
in Schoten? Bij ons ben je niet gewoon een magazijnier. Je bent een belangrijke schakel binnen het Amanvida team
waarbij je verantwoordelijk bent voor het magazijn. Jouw taak bestaat eruit te zorgen voor een vlot en correct magazijnbeheer. Je ontvangt, registreert en stockeert binnenkomende goederen en verstuurt de verschillende online bestellingen.
WIJ VERWACHTEN
- Je staat in voor het picken van de bestellingen die binnenkomen via de webshop.
- Je verpakt de gepickte goederen en zorgt voor het etiketteren ervan.
- Je controleert binnenkomende goederen en zorgt dat deze op de juiste plaats komen.
- Je spreekt en schrijft perfect Nederlands.
- Je bent een echte teamplayer maar je kan ook perfect zelfstandig werken.
- Je zorgt voor orde en netheid in het magazijn.
- Je hebt een basis computerkennis voor het afdrukken van verzendlabels, verzendlijsten en facturen.
PLUSPUNTEN
- Magazijn-, PC- en heftruck-ervaring

AMAN

WIJ BIEDEN
- Je zal genieten van een open en vriendschappelijke werksfeer.
- Je zal correct verloond worden en de kans krijgen om bij te leren.
- Je bouwt mee aan een winstgevend groeibedrijf.
INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde orderpicker die wij zoeken? Laat dan zeker van je horen.
Stuur ons je CV met foto per email naar chantal.voets@amanvida.eu
en vertel ons waarom je in het Amanvida-team zou passen.
Brechtsebaan 42 unit 70 - 2900 Schoten - www.amanvida.eu

VIDA
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Garden passion bvba zoekt:

dh/EZ/Z^ΈDͬsΉ

voor aanleg/onderhoud van privétuinen – bedrijfsgroen.
WƌŽĮĞů͗

tĂƚďŝĞĚĞŶǁŝũ͗

ͻ :ĞďĞŚĞĞƌƐƚĚĞŶĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƚĂĂů
ͻ ĞǌŝƚǀĂŶĞĞŶƌŝũďĞǁŝũƐ
ͻ ĞǌŝƚǀĂŶĞĞŶ&ǇƚŽůŝĐĞŶƟĞͬƌŝũďĞǁŝũƐ
 ǌŝũŶƉůƵƐƉƵŶƚĞŶ͘

ͻ ĞŶĐŽŶƚƌĂĐƚǀĂŶŽŶďĞƉĂĂůĚĞĚƵƵƌŶĂĞĞŶƉƌŽĞĨƉĞƌŝŽĚĞ
ͻ ĞŶŐŽĞĚĞǀĞƌůŽŶŝŶŐ
ͻ dŽīĞǁĞƌŬƐĨĞĞƌ
ͻ ŽŽƌŐƌŽĞŝŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ

/ŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶĞĞŶůĞƵŬĞũŽďŝŶĚĞďƵŝƚĞŶůƵĐŚƚ͍ŝŶĨŽΛŐĂƌĚĞŶƉĂƐƐŝŽŶ͘ďĞ
'ĂƌĚĞŶƉĂƐƐŝŽŶďǀͻŽƐĚƵŝŶƐƚƌĂĂƚϭϴϴͻϮϵϵϬtƵƵƐƚǁĞǌĞů

Voorbogt Peter
Alle schilder- en behangwerken | Decoratieve verftechnieken | Vloerbekleding

GEVRAAGD
FIJNSCHILDERS

1927
3 generaties
oog voor
kwaliteit

Gitaarles beginners zonder notenleer.
0477/788 101


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



Verlichting van meubelen, ambachtelijk. Tel.
014/71 84 80. Zie www.
renovatiemeubelen.be


Kapster aan huis nodig?
0497 736 371

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





Inboedels opruimen
van kelder tot zolder enz.
0498 519 498



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



Snoeiwerk, tuinonderhoud, gazon aanleggen.
Btw aanw. 0465/993 577



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

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

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

(Enkel zelfstandige basis, bijberoep, zzp’ers)
Afspraak na 18 uur 0495/507872

03 666 26 96 | 0495 507 872 | info@voorbogtpeter.be | www.voorbogtpeter.be

Zoek niet verder

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

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

OPENDEURDAGEN MINERALOGISCH MUSEUM
28 EN 29 AUGUSTUS 2021, TELKENS VAN 10U TOT 17 U
De “Academie voor Mineralogie vzw (ACAM)” organiseert
in het museum een grootse opendeur op 28 en 29 aug.
2021, telkens van 10 tot 17 u. Wat is er te zien en te beleven:
- Een uitgebreide collectie mineralen
- Een prachtige fossielenruimte
- Een unieke ﬂuorescentie ruimte
- Een pracht van een schatkamer met edelstenen
- Diamanthoek en demonstratie diamantslĳpen door
professionele slĳper
- De tĳdelĳke tentoonstelling ter gelegenheid van 50 j.
ACAM “ACAM – Van Kiem tot Goud”.
- Info over de opleiding edelsteenkundige en studenten
aan het werk.
- Doorlopend mogelĳkheid om uw edelstenen te laten
onderzoeken door onze deskundigen
- Pop-up stand met verkoop van mineralen en fossielen.
Inkom gratis. Frans de l’Arbrelaan 12 – 2170 Merksem. Inlichtingen tel.: +32(0)3-569 01 75 – GSM: +32(0)496-14 65
03 of info@acam.be - www.acam.be

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



Schilder- en tuinwerk.
0466/464 299



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



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



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



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



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


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

21
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Oprit of parking
in klinkers
Martens Bestratingen bvba

welzijnsvereniging

Kurt 0495 571 383

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

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

Schoonheidsinstituut
A p p ro a c h i n g N a t u re Natuurlijke verzorging met de producten
van Organic Spa - gel a at s b e h a n d e l i n g e n ,
manicure, pedicure, massage en ontharingen.
0478 735 227
info@approachingnature.be

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

TENTOONSTELLING 100 JAAR 8 VAN BRASSCHAAT

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt in Schoten en Rustenborg in Wijnegem, en dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als
kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een aangenaam
woon-, leef- en zorgklimaat. Een animatieve grondhouding vormt de basis van waaruit wij onze zorg aanbieden.
Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan. De bewoner staat
centraal en kan steeds rekenen op gepaste zorg én welzijn.
Om de missie en de visie van de organisatie te realiseren, is Woonzorggroep Voorkempen op zoek naar een (m/v):

CAMPUS- EN ZORGDIRECTEUR
Functie: ? Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening voor
de bewoners van de toegewezen campussen ? Je staat in voor de algemene organisatie en coördinatie van de
toegewezen campussen op een kostenbewuste wijze ? Je leidt het personeel van de campussen op een
motiverende wijze en draagt zorg voor een optimale interne communicatie tussen de verschillende diensten
en campussen ? Je geeft leiding op een manier dat mensen inspireert en stuurt ? Je assisteert de Algemeen
Directeur waar nodig of vervangt deze indien nodig. Deze ondersteuning, en eventueel vervanging, situeert zich
op organisatorisch en strategisch vlak, geldt voor interne en externe communicatie en voor vertegenwoordiging.
Takenpakket: ? Samen met het directieteam ontwerp je, voer je uit en evalueer je systematisch en strategisch
de meerjarenplanning en het woonzorgbeleid ? Je leidt en coördineert het woonzorgbeleid van de woonzorggroep Voorkempen. In samenwerking met het directieteam werk je een woonzorggericht beleid uit zonder de
efﬁciëntie, effectiviteit, kostenbeheersing en de zorg voor medewerkers uit het oog te verliezen ? Je staat in voor
een optimaal en performant beheer en ﬁnanciering van het woonzorggedeelte.
Proﬁel: ? Je hebt 4 jaar ervaring als leidinggevende in een relevante beroepsomgeving ? Je hebt kennis van
bestuurszaken: decreet lokaal bestuur, BBC-cyclus, etc. ? Je hebt een zeer goede kennis wetgeving woonzorg:
woonzorgdecreet, kwaliteitsdecreet, etc. ? Je hebt goede kennis van zorgprocessen.
Ons aanbod: Je komt terecht in een toekomstgerichte sector in een functie die ruime verantwoordelijkheden
biedt. Tijdens de eerste maanden krijg je de nodige opleiding en ondersteuning. We bieden je een geïndexeerd
loon waarbij je staat in salarisschaal A4a/A4b: bruto maandsalaris ligt tussen de €4.142,13 en €5.817,85.
We bieden ook extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques van 7 euro en een
vergoeding voor woon-werkverkeer (ﬁets & openbaar vervoer).
Bij functieinhoudelijke vragen kan je contact opnemen met campusdirecteur, dhr. Jean van Humbeeck,
op het nummer 03 680 05 63. Voor administratieve vragen kan je terecht bij de personeelsdeskundige,
mevr. Tatyana Kharina op het nummer 03 288 20 05.
Hoe kan je je kandidaat stellen?
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv-screening, schriftelijke proef en interview en een assessment.
Je kan solliciteren tot en met 12 september 2021 via sollicitatie@wzgvoorkempen.be.
Wij verzekeren een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

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

QQQQQQQQQQQQ

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

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

ENGELS IN DE REMISE
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
kĳker te zetten. Er staat reeds een tentoonstelling in het gemeentehuis en aan de ﬁetsenstalling op het Dr. Roosensplein. Maar ook winkels zullen deelnemen. Verschillende
winkels op en rond de Bredabaan zullen historische afﬁches ophangen als winkeldecoratie of in hun etalage. Van
september tot oktober zullen de afﬁches te zien zĳn.

De meest gesproken taal in de wereld is ongetwĳfeld “slecht Engels”. Daar willen we in de
Remise iets aan doen. Dit jaar bieden we een startjaar aan om alles nog eens op punt te
zetten. De nadruk ligt op het praten.
We starten op vrĳdag 1 oktober en eindigen op vrĳdag 27 mei. Ben je geïnteresseerd, 55
jaar of ouder, woon je in Brasschaat en wil je met een gemotiveerde groep werken, dan
kan je je inschrĳven op ons secretariaat.
Info : EVA Vzw Remise, Graaf Reusensdreef 1, 2930 Brasschaat. Dagelĳks geopend van 9u
tot 12u en van 14u tot 15.30u (uitgezonderd op vrĳdagnamiddag)
tel: 03 651 24 87, e-mail: senioren@brasschaat.be
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Badkamerrenovatie
Sanitair
Algemene renovatiewerken
Vloer – en tegelwerken
Bezettingswerken

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

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

www.poortenhersteller.be

Snel uw huis verkopen
Wij kopen zelf en beslissen onmiddellijk

Bel ons
0493 483 291
de.immotrader@gmail.com
O p r i tt e n , t e r ra s s e n ,
natuursteen en betonstenen. Gratis offerte.
0493/651 522



DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Wij zijn op zoek naar
een lieve betrouwbare
huishoudster. 4 dagen
per week 20 uur behalve
op woensdag. Graag een
bericht met uw nummer
naar 0485 050 828.



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



Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJ
JHYHQSULPDVHUYLFHHQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

Te huur: glvl app te Schoten (De Lek) met 1 gr slpk
en kl slpk (bureau), tuin,
garage, kelder. 700€+10€
alg kost. Beschikb vanaf
01/12/2021
Tel: 0486 298 362



Gratis opruimen van
inboedels bel vrĳblĳvend
0478 536 719

Te koop: droogkast Miele
Softronic met afvoer naar
buiten. Wegens stopzetting zaak.€ 120.
Bel 0477 558 044



Beukenhaag snoeien:
Tweemaal per jaar de
haag snoeien 2x 8m. In
Centrum van Wuustwezel. Heb wel wat materiaal
om dit te doen. Neem
contact indien geïnterresseerd. +32 247 289 883



Aankoop alle soorten
auto’s. Diesel, benzine,
met of zonder schade,
oud of nieuw, bel vrĳblĳvend Tom 0491 758 399


Gezocht: Dame voor
het geven van massages
op nieuwe praktijk te
Wuustwezel, klassieke
massages maar ook belangrĳk Tao tantra lingam
en yoni massages, meer
info, 0470 449 350

Centrale verwarming

,YR'H&RFN%9%$
,QVWDOODWLH9HUZDUPLQJ VDQLWDLU
2QGHUKRXG KHUVWHOOLQJHQ
*HXUGHWHFWLH &DPHUD,QVSHFWLH
2QWVWRSSLQJHQ
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .
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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, mail naar
brasschaat@h
heyle
envastgoed.be of
bel 03 555 41 11 voor een afspraak.

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 I Brasschaat I Deurne I Ekeren I Geel I Heist-o/d-Berg I Herentals I Lier I Malle I Mechelen I Mortsel I Turnhout I Waasland
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
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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

%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

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
Zoekt u een loodgieter, Goedk. afbreken van uw
ook voor kleinigheden. tuinhuis, garage en afvoeBel Koen 03/663 60 79
ren. Gr. off. 0487/715 534

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

Tuinwerken,
snel proper, kwaliteit
0492/441 080 Luc

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be

ANTWERPSE

KLUSDIENST
BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW
Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

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.

Dakterrassen
Groendaken
Isolatiewerken

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

GRATIS OFFERTE
■
■
■
■
■
■

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

■
■
■
■
■

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

T

+32 3 828 95 74

E

info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be

Brasschaatse Film,

Nr. 32, 11-8-2021

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
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GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder werk, gronden, ...
UIT DE HAND

UIT DE HAND TE KOOP
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be



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





Bĳles wiskunde, fysica,
alle niv., jaren erv., @huis.
0474/976 466
Gespecialiseerde voetverzorgster komt a. huis.
Agnieska 0484/949 951
Uurwerkbatterĳtjes vervangen: Juwelier Denys
& C z . Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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

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

Tel. 0475 841 431

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

AUGUSTUS ACTIVITEITEN CASA CALLENTA
Casa Callenta is een warm (t)huis voor en door lotgenoten
met kanker en hun omgeving. Volgende ontmoetingsmomenten staan op de agenda
Ma 9 aug – 10u30 – Gewoon Welkom online
Woe 11 aug – 13u30 - Petanque
Ma 16 aug – 13u30 – Wandelen in het Park van Brasschaat
Zat 21 aug – 13u45 – Spoorﬁetsen
Di 24 aug – 12u30 – introductie zorgmassage
Vrĳ 27 aug – 10u – vissen @Heibaard
Meer info: www.casacallenta.be

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

0468/116.116Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Garvo

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

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

Bezoek onze toonzaal:
Di, do, vr: 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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

Floris Lenaerts, 1 juli 2021, Wuustwezel

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Maria Laheyne, 91 jaar, weduwe van Alfons De Bruyne, Brasschaat
Strybos Josephine, 85 jaar, echtgenote van Eijsackers Louis, Brasschaat

'RNWHUYDQGLHQVW

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

BRASSCHAAT EN KAPELLEN BIEDEN
BAD NEUENAHR-AHRWEILER FINANCIËLE STEUN AAN
Gemeentebesturen Brasschaat en Kapellen namen samen het initiatief een speciaal rekeningnummer te openen waarop ze allebei een ﬁnanciële bĳdrage hebben gestort. Zo
steunt Brasschaat met 25 000 euro en ook de gemeente Kapellen zal een bedrag storten.
Ook u kan de inwoners van onze zusterstad Bad Neuenahr ﬁnancieel een hart onder de
riem steken. Stort een bedrag op rekeningnummer BE51 0910 2249 7662 met vermelding van steun Bad Neuenahr-Ahrweiler. Deze bĳdrage is niet ﬁscaal aftrekbaar.
U kan ook een ﬁnanciële bĳdrage doen via het Rode Kruis om de inwoners in Limburg
en Wallonië mee te ondersteunen. Dit kan via rekeningnummer BE70 0000 0000 2525.
Voor een giftbedrag vanaf € 40 op jaarbasis ontvang je een ﬁscaal attest. Hiermee is het
giftbedrag voor 45% ﬁscaal aftrekbaar.
Meer info: www.rodekruis.be/helpenhelpt

OPHALING HUISVUIL AUGUSTUS
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

9
10
11
12
13
14

RestAfval
rode
straten

GFT

OPHALING HUISVUIL AUGUSTUS
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

16
17
18
19
20
21

RestAfval
oranje
straten

KGA

GFT

PMD

Papier

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat.
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen,
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.
Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg,
Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40
Coda Dagcentrum: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
Dierenarts van dienst
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Luc geeft reeds 20 jaar de

GOMMEN, LOGEN.

BESTE PRĲS

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

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

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

0487 286 430
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Metaal- en houtatelier StudioTank

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

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels
Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …
H^^a\RRaW]S^͛W]S^̓bcdQW^cM]Y͙OR΄3RYWXY^]jRaRMZWbMcWRbfff͙bcdQW^cM]Y͙OR
Volg en like ons op Instagram en Facebook
Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A, 2930 Brasschaat

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

