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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.

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

NIEUW

T. 03 633 09 88

‘Back to school ’

Voorwaarden in de winkel

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

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

SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN

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

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

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

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

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

Q T D

WWW.QTD.BE

B R E D A B A A N  8 0 8  -  2 9 3 0  B R A S S C H A AT

- 6 0 %

Uw
stoffenwinkel !

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

DANK U WEL

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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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 onafhanke-
lijke 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 

ons huidige team:

RELATIEBEHEERDER BOAR 
verzekeringen voor ondernemingen

Jouw functie:

 toegewezen cliënten ondernemingen.

 dossier-updates inbegrepen.

 met het schade-team en het leven-team.

 portefeuille. 

 adviesverlening van pas.

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

Jouw functie:

 opvolging van de u toegewezen verzekeringsdossiers van onze cliënten; 

 adviesverlening van pas.

 van verzekeringscontracten.

Ons aanbod

 zowel technisch als op vlak van persoonlijke ontwikkeling.

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

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

nabij kruispunt Botermelk

Op de laatste fractievergadering van 29 juli gaf Niels vol-
gende toelichting: “Ik ben op dit moment 33 jaar oud en 
van die 33 levensjaren ben ik 9 jaar actief in de lokale poli-
tiek. Ik wil graag meer tĳ d maken om andere zaken te doen. 
Ik ben gestart met een tweejaarlĳ kse opleiding fi scaliteit. 
Daarnaast ben ik sinds enkele maanden terug werkzaam in 
het parlement als adviseur waar ik veel kansen krĳ g om wet-
ten aan te passen of voorstellen te formuleren. Daar wil ik 
volop voor blĳ ven gaan. Ik verdwĳ n zeker niet volledig van 
het toneel bĳ  CD&V Brasschaat. Ik zal mĳ  blĳ ven inzetten als 
voorzitter van de werkgroep communicatie. Ik heb me altĳ d 
met veel energie, goesting en drive ingezet voor de ge-
meentepolitiek en ik kon dit enkel doen dankzĳ  de steun en 
de aanmoedigingen die ik van jullie allen en anderen in de 
partĳ  heb gekregen. Zeker ook de gemeentelĳ ke medewer-
kers. Daarvoor wil ik jullie allemaal uitdrukkelĳ k bedanken.”
Ook Shana Claessens zal stoppen in de gemeenteraad. Zĳ  
was enkele maanden afwezig wegens gezondheidsredenen 
en gaf volgende toelichting: “Na heel wat afwegingen heb ik 
besloten om te stoppen. Ik wil mĳ  zeker blĳ ven inzetten voor 
een leuke aangename gemeente maar ondertussen liggen 
mĳ n prioriteiten anders dan toen ik begon.” Shana start be-
gin september ook met een nieuwe professionele uitdaging.

Nieuwe samenstelling CD&V-fractie
in de gemeenteraad

In de zomermaanden hebben Niels de Kort en Shana Clae-
ssens -afzonderlĳ k van elkaar- beslist om hun mandaat als 
gemeenteraadslid stop te zetten. 

“Natuurlĳ k gaan wĳ  Shana en Niels hard missen. Maar we 
zĳ n er tegelĳ k van overtuigd dat hun opvolgers, Ellen So-
mers en Bob Geysen, vanaf 30 augustus de fakkel met veel 
goesting en overtuiging zullen overnemen in de gemeente-
raad”, zegt fractievoorzitter Bart Brughmans. “En zoals Niels 
zelf aangeeft, blĳ ft hĳ  een heel actieve rol achter de scher-
men spelen van onze afdeling en kunnen we op zĳ n kennis 
en ervaring terugvallen.  De voorbĳ e 9 jaar heeft hĳ  z’n rol 
als schepen, fractieleider en gemeenteraadslid “met verve” 
gespeeld en heel wat projecten uit de startblokken gekre-
gen en onze gemeente mee op de kaart gezet.”
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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

Inruilactie
Kies jij voor PFAS-vrij?

Ruil hier een oude pan in en krijg
€10 KORTING bij aankoop

van een GreenPan*

*Actie geldig tot en met 31 augustus 2021

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Godiva Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Taboulé met kruidige yoghurtdressing, kip, butternut 

- Burratta met zoete aardappel, gegrilde groenten 

- Wrap met pulled pork, abrikoos, rucola en 

Warme Gerechten:

- Pappardelle met gerookte zalm, vadouvansaus 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 18 augustus t.e.m. vrijdag 21 augustus

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

naam en dag van afhaling. 

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

0475/48 44 44
info@HandsOnTime.be

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
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Door ‘corona’ zĳ n heel wat activiteiten in 2020-2021 niet kunnen doorgaan. 
Maar nu worden de teugels beetje bĳ  beetje gelost en kunnen we terug 
opstarten. We moeten nog altĳ d de opgelegde regels volgen die iedereen 
ondertussen wel kent! Wĳ  zĳ n dan ook heel blĳ  dat we jullie kunnen uitno-
digen op de ‘gezellige barbecue’ waarmee we ons nieuw Okra-jaar begin-
nen. Deze zal doorgaan op vrĳ dag 10 september 2021 te 16 uur in ons lo-
kaal Drieheem. Alle leden, niet-leden, vrienden en kennissen zĳ n welkom!
Okra driehoek nog niet gekend? Dan is dit eens een gelegenheid om 
nader kennis te maken met wat Okra Driehoek u te bieden heeft… Onze 
ontspanningsnamiddagen met petanque, rummikub of gewoon ‘nen bab-
bel’. Ons wekelĳ ks uurtje gezellig bewegen met daarna de verdiende kof-
fi e, onze maandelĳ kse wandelingen, fi etsen. Daarbĳ  nog onze feesten, de 
busreizen en andere activiteit, teveel om te vermelden. Daarom, spreek 
eens af met vrienden en kennissen om deel te nemen aan deze ‘lekkere 
barbecue’. Voor de prĳ s van €15 krĳ g je een kipsaté, bbqworst, sparerib, 
groentjes en brood. Als toetje rĳ stpap met bruine suiker.
Inschrĳ ven en info kan tot 29/08/2021 bĳ : Gerda Van Osta, Tolbareel 12, 
tel. 03/651.48.67. Marina Van Uffel, de Aard 113, tel. 03/298.66.01. Moni-
que De Laet, Pauwelslei 32, tel.  03/651.64.66.

Okra brasschaat driehoek
is opgestart…

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

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

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

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

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

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentĳ dlei 15 MtH
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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

Sinds het begin van de overstromingen zamelt de Bras-
schatenaar heel wat dierenvoeding en -benodigheden in.  
Donateurs keken snel of er nog wat dierenlekkers in de kast 
stond, zoniet reden ze vlug naar de winkel. Oude mandjes, 
halsbandjes en speeltjes kregen snel een tweede dierenle-
ven. Koffers vol werden er op het donatiepunt in de Fortse-
baan 33 geleverd. Het peperkoekenhuisje aan de ingang 
van het bos De Inslag werd snel omgetoverd tot een tĳde-
lĳk donatiepunt voor onze Limburgse buren.
Buren en vrienden reden naar het hoofdmagazĳn van de 
VZW dierenvoedselbank N-Limburg in Bree. De bezieler 
van deze vzw, Carla Kneepkens, coördineert op haar beurt 
twee keer per dag de logistiek richting Wallonië.
Wĳ danken iedereen die bĳgedragen heeft aan dit succes. 
Ook de Brasschaatse middenstand stond direct paraat, oa. 
slagerĳen, frituren en broodjeszaken om bewaaremmers te 
doneren. Hiervoor kregen we ook veel respons van buiten 
onze gemeentegrens. Alom bekende dierenwinkels en die-
renasielen droegen bĳ. Samen met alle andere organisaties 
hebben jullie heel veel indruk gemaakt bĳ de Waalse die-
renbaasjes. Bedankt iedereen om langs te komen en ook 
bedankt voor de fijne dierenverhalen.

Donatiepunt Brasschaat
VZW Dierenvoedselbank N-Limburg Bree

Brasschatenaren doneren dierenvoeding 
aan Wallonie.

Hallo, voor de verkoop 
van jullie wagen mogen 
jullie mĳ ook eens contac-
teren 0479 091 504

65 jarige man zoekt 
v ro u w  v.  l a t re l a t i e . 
Whatsapp: 
+31 624 935 189

Te koop: Hogedrukreini-
ger Kranzl, volledig uitge-
rust. Tel. 0486/ 503 194

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

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

Te koop: grasmaaier type 
Lawnmaster 660, twindri-
ve. P.o.t.k. 0486/884 610

Opruiming van u wo-
ning appartement ma-
gazĳn. Opkopen inboe-
dels schilderijen verza-
melingen. Beste prĳzen 
vd streek. 0491 758 399 
vrĳblĳvend Tom.

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

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



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

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

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

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

Kelners m/v
 

 
Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

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

Alle terrasreparaties
Uitslĳ pen slechte voegen 
van terrassen en terug 
opvoegen. Vervangen 
van kapotte tegels. Ver-
vangen putdeksels, enz. 
Gratis offerte 0491 883 597

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.

Franse les niveau secun-
dair. 0477/788 101

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

Kookcursus
Je leert er eenvoudige en verfijnde kooktechnieken 
toepassen. De lessen worden gegeven door een ervaren 
kok en zijn heel praktijkgericht. 

• Toegankelijk voor iedereen (min. leeftijd 18 jaar); 
• Geen voorkennis nodig;
• Elke les maak je voorgerecht of soep, hoofdgerecht 
 en dessert;
• Je krijgt een cursus met alle recepten in;
• Elke les breng je het volgende mee: de ingrediënten,  
 schort, keukenhanddoek en een goed humeur.

De lessen gaan door in het Technisch Atheneum van 
Brasschaat (Prins Kavellei 98, Brasschaat) telkens 
op dinsdagavond van 18u t/m 22u om de 14 dagen. 
De prijs voor de ganse cursus (20 lessen) bedraagt 
€ 320 (= € 16,00 per les). Inschrijving is beperkt tot 
16 personen. Snel inschrijven is de boodschap.

Agenda:
7 & 21/9 - 5 & 19/10 - 9 & 23/11 - 7 & 21/12 - 11 & 25/1 
8 & 22/2 - 8 & 22/3 - 19/4 - 3, 17 & 31/5 - 14 & 28/6 

Inschrijven:
Stuur een mail naar bart@nelen.be met je gegevens. 
Je ontvangt dan je bevestiging van inschrijving en 
een uitnodiging om je cursusgeld te betalen.

Deze wandeling, onder leiding van een natuurgids, duurt 
2 à 3 uur. Inschrĳ ven is niet nodig, deelname is gratis en 
iedereen is welkom!
Za. 28.08.2021: Klein Schietveld- Start: 14u  Franseweg/
Beauvoislaan, 2920 Kalmthout. Thema: Klein Schietveld, 
gebied in het Natura 2000- netwerk. Gids: Dirk Verbist

NAREKA WANDELING IN AUGUSTUS
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0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

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

RESERVEER SNEL:

Onze vrijwillige gidsen 
nemen je mee door de 

geschiedenis van 
het park en de dromen 

van de eigenaars.

www.brasschaat.be/
verhalenwandeling 

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

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

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

OPRITTEN, TERRASSEN, 
natuursteen en beton-
stenen. voor een gratis 
offerte bel. 
GSM 0493/651 522

Aankoop alle soorten 
auto’s. Diesel, benzine, 
met of zonder schade, 
oud of nieuw, bel vrĳblĳ-
vend Tom 0491 758 399
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PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT 

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag:  13-18 uur 

Vrijdag:  10-18 uur
Zaterdag:  10-18 uur

Zondag:  10-18 uur
Maandag:  13-18 uur
Dinsdag & woensdag: gesloten

Gratis parkerenLaagste prijsgarantiewww.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact

Volg ons op
social media!

BLIJFT U LIEVER THUIS? WIJ BEZORGEN AAN HUIS, BESTEL ONLINE: WWW.PACOMEUBELEN.COM

*Bij aankoop van een tuinset naar keuze v.a. € 450,- 
(niet i.c.m. de actieartikelen uit deze advertentie)

GRATIS PARASOL*IEDERE ZONDAG
GEOPEND

170,-
TUINSTOEL ‘MELOSA‘
INCLUSIEF ZIT- & RUGKUSSEN

99,-
U BESPAART: 71,- (42%)

100% 

Leverbaar in
2 kleuren

Leverbaar in 2 kleuren

Inclusief zit- & rugkussen Maar liefst 260cm lang!

899,-
LOUNGESET ‘BAROLOS’

499,-
U BESPAART: 400,- (45%)

349,-
HANGSTOEL ‘EGG’

199,-
U BESPAART: 150,-  (43%)

99,-
LOUNGESTOEL ‘ACAPULCO’
PER STUK SLECHTS:

59,-
U BESPAART: 40,- (40%)

693,-
TUINTAFEL ‘HAMPSHIRE’ 
Ø150 X 78 CM

499,-
U BESPAART: 194,- (28%)

1249,-
LUXE XXL LOUNGESET
‘CATÁNIA’

899,-
U BESPAART: 350,- (28%)

SOLDEN
TOPPER

1598,-
TUINTAFEL  XXL  ‘CASTLE’
260 X 100 X 78 CM

799,-
U BESPAART: 799,- (50%)

100% 

189,-
LIGBED ‘WINCHESTER’
PER STUK SLECHTS:

129,-
U BESPAART: 60,- (32%)

SOLDEN
KORTINGEN TOT -50% 

MEER DAN 200 VERSCHILLENDE SETOPSTELLINGEN IN ONZE SHOWROOM!
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1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
BRASSCHAAT

www.framandi.be
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ .: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur 

Bredabaan 757   |   2930 Brasschaat   |   Tel. 03 337 07 30   |   Ruime gratis parking bĳ  de winkel

  Back 
to School

Ruime keuze boekentassen: Jeune Premier, Stones & Bones, Eastpak,
Sammies, Samsonite, Fjallraven, Nomad, Skip Hop, Ucon
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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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De Spelen in Tokio zitten erop en we kunnen ge-
rust stellen dat ze voor ons land succesvol waren. 
Het goud dat de Red Lions meebrachten, heeft ook 
een Brasschaats randje. De kapitein van de bende is 
Felix Denayer. Felix woont in Brasschaat en is al jaar 
en dag het boegbeeld van Dragons. Hĳ  was 18 jaar 
oud toen hĳ  als laatstejaars in het Sint-Michielscol-
lege te horen kreeg dat de bondscoach hem graag 
op de Spelen in Peking had gezien. De school kwam 
tot een akkoord met Felix en de hockeybond en de 
droom van de jonge speler kwam uit. Intussen is 
Felix aan zĳ n vierde Spelen toe en is hĳ  uitgegroeid 
tot de kapitein van de Red Lions. Hĳ  droeg samen 
met Nafi  Thiam de Belgische vlag bĳ  de openings-
ceremonie, de beelden gingen de wereld rond.
Maar Felix was niet de enige met Brasschaatse roots. 
Er is ook nog het broederpaar Arthur en Loïc Van 
Doren. Arthur was gedurende enkele jaren het be-
trouwbare sluitstuk in de Dragons-defensie. Hĳ  
werd zelfs een keer uitgeroepen tot beste speler ter 
wereld. Op dit ogenblik speelt Arthur bĳ  de Neder-
landse topclub Bloemendaal.
Arthur voltooide zĳ n middelbaar in het GIB. Toen hĳ  
in het vĳ fde zat, liet hĳ  de schoolreis naar Londen 
links liggen om zich volop op het hockey te kunnen 
focussen. In zĳ n laatste jaar diende Arthur nog her-
examens af te leggen om zĳ n diploma te behalen. 
Het GIB heeft nu twee olympische gouden medail-
les. Er was in 2008 ook nog Tia Hellebaut.
Broer Loïc wordt beschouwd als de opvolger van 
huidig Red Lions-doelman Vincent Vanasch. Loïc 
speelt na enkele seizoenen in Nederland de komen-
de competitie opnieuw voor Dragons. 
Dragons-speler Florent Van Aubel scoorde in de fi -
nale tegen Australië het enige Belgische doelpunt. 
In Brasschaat wordt hĳ  steevast “De Tovenaar” ge-
noemd. Alexander Hendrickx ontpopte zich in Tokio 
tot  strafcornerspecialist nummer één, wereldwĳ d. 
Hĳ  zat in zĳ n jeugdjaren bĳ  Antwerp, maar speelde 
nadien enkele seizoen bĳ  Dragons. 
Verder was er nog het Dragons-product Thomas 
Briels. “Tomacho” was in Tokio de ouderdomsdeken 
van de Lions. Tenslotte kenden ook Cédric Charlier, 
Loïck Luypaert en Victor Wegnez nog een passage 
bĳ  de Brasschaatse club. Simon Gougnard tekende 
onlangs nog voor Dragons.

ALS GASTHEER OF -VROUW
Hou je er van om mensen warm te ontvangen, hen een luisterendoor te  geven en hen 
terug energie te geven zodat ze verderkunnen? Of zie je het meer zitten om - eens per 
maand - onze gasten tecontacteren en hen te vragen of wij nog iets kunnen betekenen?
OF ZIE JE JEZELF MEER ALSHULP ACHTER DE SCHERMEN
Wij gaan mee in het digitale tijdperk en hebben vaker onlinesessies. Kan jij ons tech-
nisch ondersteunen op deze momenten? Hmmm, lijkt jou wel wat? Contacteer Els en we 
maken alvast kennis! 03 653 52 74 - casacallenta@bielebale.be

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

Gevraagd: oude brom-
fiets, juke-box, flipper-
kast, benzinepomp, bo-
ten, buitenboordmotor, 
oude automaten, enz... 
0031 646 331 823

Bent u hulpbehoevend 
of heb je gezelschap no-
dig 0474 562 826

We are seeking an expe-
rienced cleaning lady. 
2 days a week, location 5 
minutes from Brasschaat. 
Must have minimum 10 
years of experience. Mail 
to cccm720@gmail.com

Kinderoppas gezocht 
met wagen, voor 2 jon-
gens (2.5 en 5j), ophalen 
van school, di en woe tot 
18u, meerdere dagen 
mogelĳ k, regio Vriesdonk 
- 0486 344 707

Te koop Loomstoelen 
incl kuss 4 of 6 stks €45/
st 03/651 59 17

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren, in-
dien u uw wagen wenst te 
verkopen. *Snelle en cor-
recte afhandeling *Ook 
met schade of zonder 
keuring *Contante beta-
ling *Steeds bereikbaar. 
T. 0476 345 800

Gezocht te Braschaat: 
Lieve dame met ervaring 
en bĳ  voorkeur referen-
ties, voor 2 maal per week 
4 tot 5 uur, ons gezin te 
helpen met strĳ k, was en 
beetje huishouden. Tel 
na 19u +31 611 068 243

Te koop: instrumenten
1) Gitaar Salvador Cor-
tez met hoes pr.o.t.k. 
2)  Mandoline Suzuki 
met bergkast pr.o.t.k. 
03/651/86 83
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parkbodeactueel
Wĳ regelen het voor jou…

Een zieke boom gezien die we best 
controleren? Of losliggende straat-
stenen? Sluikstort? Geef het door via 
brasschaat.be/meldingen, zodat we 
ermee aan de slag kunnen.

Voor de vlotte verwerking van je melding 
verdeelden we onze meldingsformulieren onder 
in verschillende thema’s. Zo komt je melding 
meteen bij de juiste dienst terecht. Die verwerkt 
vervolgens je bericht en stuurt je een antwoord.  

Hoe ga je te werk? 
Vul het gepaste formulier zo volledig mogelijk 
in. Hoe meer gegevens, hoe efficiënter we 
je melding kunnen behandelen. Geef een 
duidelijke omschrijving van de locatie of zorg 
– als je foto’s mee doorstuurt – voor een 
duidelijk zichtbaar referentiepunt (bijvoorbeeld: 
winkeletalage).

Het invullen van je contactgegevens is niet 
verplicht, maar het vergemakkelijkt ons werk als 
we bijvoorbeeld bijkomende info nodig hebben. 
Het stelt je ook in staat de status van je melding 
te volgen als je inlogt op Mijn Burgerprofiel op 
de startpagina van brasschaat.be. 

Je melding komt meteen bĳ de juiste 
dienst terecht. Die verwerkt je bericht 
en stuurt je een antwoord.

Waarom geen mail sturen?  
Onze medewerkers krijgen dagelijks veel 
mails. Jouw melding kan wel eens tussen de 
massa verdwijnen en dat is uiteraard niet de 
bedoeling.   

Door het juiste meldingsformulier via onze 
website in te vullen, gaat je melding niet 
verloren en wordt die sneller behandeld door de 
bevoegde dienst.

BRANDT JE HART VOOR JE MEDEMENS?
DAN HEBBEN WIJ DE

GEKNIPTE PLEK VOOR JOU! 

WIJ ZOEKEN
VRIJWILLIGERS

40

Solliciteer via:
brandweerzonerand.be/vrijwilligerworden

De hoop van je hond hoort niet op de grond!

Bedankt om dit op te ruimen.
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VDV Luchthavenvervoer
0479 / 21 70 70

vanaf € 60
Bij afgifte
van deze bon    € 5 korting

per boeking h/t

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!

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

Heb je zin 
om te voetballen?

Wij zijn nog op zoek naar spelers om onze
ploegen te versterken : U13 - U15 – U17 en U21 

(geboren tussen 2000 en 2009 )

Kom vrijblijvend eens testen bij de oudste club 
van Brasschaat (opgericht sinds 1916) en geniet van 

een zeer professionele opleiding, waar je alle 
kansen krijgt om je op te werken tot speler van 

ons eerste elftal.

Wij voorzien nog enkele testmomenten 
in Augustus 2021,  waar we je graag 

voor uitnodigen.

Stuur vandaag nog je mailtje naar 
kfcbrasschaatjeugd@gmail.com 

want de plaatsen zijn beperkt!

Tot binnenkort,
Jeugdwerking KFC Brasschaat 

Een club met passie!

Wassen van ramen en 
omlĳ sting, rolluiken, dak-
goten, veranda’s enz.. 
Osmose techniek is ook 
mogelĳ k. 0468 407 207

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Gratis opruimen van 
inboedels bel vrĳ blĳ vend 
0478 536 719

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

Te huur: SPANJE. Regio 
Murcia. Dorp San Cayetano. 
Huis voor 4 personen, 2 slp-
km, 2 badk. Groot zwembad 
+ kinderbad. 10 min rĳ den 
van strand San Javier. Nog 
vrij Jan/Feb/Mrt Info: Van 
Doninck: +32 468 210 252

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



Brasschaatse Film,     Nr. 33,    18-8-2021  13

Kwaliteit zonder zorgen

EINDELOOS GENIETEN VAN EEN NIEUWE BADKAMER?

Vraag een gratis thuisbezoek aan

 +50 jaar ervaring  Op ruim 1 week Persoonlijke begeleiding

    

 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

UURROOSTER SEIZOEN 2021-2022 
De recentste info over

trainingen en activiteiten
van

ACRO II GYM vzw
vind je op

www.acro2gym.be

w
w

w
.a

c
ro

2
y
m

.b
e

Start seizoen:  1 SEPTEMBER 2021
Basisturnen Turnzaal Leeuwenstraat - Gilo Kaart
Woensdag 18.00 – 19.30  Basis 3-4 (3de-4de lj) 
Woensdag 19.30 – 21.00  Basis 5 (vanaf 5de lj en ouder) 
Woensdag 21.00 – 22.30  Heren

Basisturnen Turnzaal Middelkaart - Basisschool De Vlinder 
Dinsdag 18.00 – 19.30 Basis 1-2 (1ste en 2de lj)
Woensdag 16.00 – 17.00 Kleuters 1
Woensdag 17.00 – 18.00 Kleuters 2
Woensdag 20.00 – 21.00 Dames

SPECIALISTENGROEPEN (enkel na selectie)  Turnhal Driehoek
met olympische turnvloer, volwaardige tumblingbaan en longes

Pré-specialisatie: donderdag en zaterdag
Acro: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Tumbling/trampoline: maandag, donderdag en vrijdag
Demoteams: zondag                Uren specialisatiegroepen: zie website: www.acro2gym.be

Basisturnen Turnhal Driehoek
Vrijdag 20.30 – 22.00 Ex-gymnasten

Eén gratis proeftraining
Reservering voor de eerstvolgende training door inschrijving

in de gewenste groep via website www.acro2gym.be doch zonder betaling.
Geen reservering = geen toegang !

Inlichtingen: Josée Hendrickx (03/651.88.06) – info@acro2gym.be
Maatschappelijke Zetel AcroIIGym vzw: de Borrekenslei 157 – 2930 Brasschaat

Tel: 03/651.71.67 – www.acro2gym.be – E-mail: info@acro2gym.be
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BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

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

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

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

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

Badkamerrenovatie
Sanitair 

Algemene renovatiewerken
Vloer – en tegelwerken

Bezettingswerken

Vliegramen, ook herstel-
lingen 0499/216 561

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

Schilderwerken
Gratis bestek, kwaliteit

snel, proper, Luc
0492/441 080

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

Alle opruimingswerken
Ophalen en afvoeren van 
allerhande afval. Leegma-
ken van uw woning, gara-
ge, magazĳ n, enz. VB: af-
voer van oude inboedels, 
huisraad, achtergebleven 
afval na werken, enz.
Voor inlichtingen en gra-
tis offerte 0492  543 007 

Te huur appartement 1e 
verdiep Pastorĳ straat 20 
Brasschaat, 2 slpk.-gara-
ge. Onmd vrĳ  € 750 tel 
.0470 313 126

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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.

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

Tuinwerken, 
snel proper, kwaliteit 

0492/441 080 Luc

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

Te koop: warmtepomp.
Tel. 0476 266 050

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

Gitaarles beginners zon-
der notenleer. 
0477/788 101

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

Verlichting van meube-
len, ambachtelijk. Tel. 
014/71 84 80. Zie www.
renovatiemeubelen.be

Vorige woensdag vierden Gustave Vandormael en Lucienne 
Van Ooteghem hun 70e huwelĳ ksverjaardag. Met 91 en  90 
jaar, wonen zelfstandig in een huisje wan het Prins Kavelhof 
en zĳ n bĳ na heel hun leven woonachtig geweest in Bras-
schaat. De laatste jaren maken ze voor hun eten wel gebruik 
van de mogelĳ kheden die Dienstencentrum Vesalius aan-
biedt. Vooral Lucienne is een gekend gezicht, daar zĳ  jaren 
in het Brasschaatse Atheneum heeft gewerkt als poetsvrouw, 
in de keuken en als conciërge. Gustave is 42jaar bediende 
geweest bĳ  een expeditiebedrĳ f.
Ze zĳ n naar verluid fervente lezers van de Brasschaatse Film 
en hopen hen met dit stukje en onze welgemeende felicita-
ties een plezier doen.

PLatina huwelijksjubileumNotarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP

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
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De laadpaal voor bij uw thuis of op uw bedrijf

Wallbox, de lader voor alle elektrische en hybride voertuigen.
Laad met een snelheid van 7,4 tot 22kW/h 10x sneller dan de standaard lader.

Voor zowel bedrĳ ven als particulieren extra legale voordelen. 
Gratis en vrĳ blĳ vende offerte

E-DK biedt u een totaaloplossing voor het laden van uw elektrisch voertuig, 
1 aanspreekpunt, van a tot z service.

Contact E-DK CommV

voor thuis

Wallbox

24/7 Service

Nu al heel wat mensen gevaccineerd zĳ n, en we al wat 
meer mogen en durven, komen er meer vragen voor ver-
voer en zoeken we voor onze Dienstencentra én voor Han-
dicar Brasschaat vrĳ willigers die met de liftbus willen rĳ den 
... Heb je een rĳ bewĳ s B en wil je meewerken in ons team 
vrĳ willigers? Contacteer DC Vesalius, DC Maria-ter-Heide-
hove, DC Antverpia of Handicar Brasschaat
bart.gĳ sel@zorgbedrĳ f.be of 03 650 25 82

WAAR EEN VRIJWILLIGER IS,  IS EEN WEG

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

Kinderoppas met erv. 
Nlds-talig wenst uwkind-
je van school te halen. 
0474/ 562 826

SCHILDERWERKEN bin-
nen & buiten, veel erv. en 
goede ref. 0487/740 335

Gezocht: vakman voor 
snoeien v. jonge fruitbo-
men in volkstuintjes van 
Brass. Afspraak 
0479/308 805 

Te koop werktuigmachi-
nes en gereedschap voor 
metaalbewerking. Tel. 
0486/503 194

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

Te koop: machines en 
gereedschap voor bouw-
vakkers. 0486/503 194

Voor onze 2 zoontjes 
zoeken we een knots-
g e k k e  n a s c h o o l s e 
opvang op dinsdag en 
donderdag. Deze 2 pret-
pakketjes wachten je op 
aan de Openluchtschool 
om dan thuis entertainen. 
Interesse? 
Bel 0472 900 110

Ik zoek iemand die bo-
men kapt in ruil voor het 
hout 0472 455 013

Te huur garage Maria-
burg. 0473/920 028

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.

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

Te koop: E-fi ets Oxford, 
weinig km ± 2000km, 
2017. 0494/857 122

Benieuwd naar de rĳ ke geschiedenis van het park van 
Brasschaat? Wie waren de bewoners van het kasteel?
Beweging.net nodigt u uit op de verhalenwandeling “Hoe 
dromen erfgoed werden”.
Deze wandeling brengt u langs kenmerkende plaatsen 
in het park zoals het kasteel, de remise, de rozentuin, het 
Boothuisje en de Peperbus. Vertellers brengen spannende, 
grappige en aangrĳ pende verhalen. 
Vertrek om 14 uur stipt aan het heemhuis van Breesgata, 
Miksebaan 50.
Deelnameprĳ s: 2 euro (drankje achteraf inbegrepen). In-
schrĳ ven vóór 28 september bĳ : Carina Rotthier – 03 295 
63 40 – daniel.verster@telenet.be

VERHALENWANDELING 
ZONDAG 3 OKTOBER 2021

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde 

MEDEWERKER ATELIER 

Interesse?

(M/V)

De laatste tĳ d krĳ gt de politie regelmatig melding van on-
gewenste telefoonoproepen. Het gaat dan vooral over op-
roepen waarbĳ  niemand iets zegt wanneer er opgenomen 
wordt.
Hier enkele websites met meer informatie over onge-
wenste telefoonoproepen:
www.vlaanderen.be/consumentenzaken/ongewenste-
telefoonoproepen
https://www2.telenet.be/nl/business/
klantenservice/wat-te-doen-tegen-
ongewenste-oproepen/
https://www.proximus.be/
support/nl/id_sfaqr_unwanted_
calls_or_sms/particulieren/
support/telefonie/voicemail-
en-oproepbeheer/
oproepbeheer/
ongewenste-oproepen-
of-sms-en.html

Alle tekens, streepjes en punten intikken

Last van ongwenste telefoonoproepen?
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Er wordt bĳ  Coda gebarbecued op zaterdag 28 en zondag 
29 augustus.
We werken corona-safe via een systeem van inschrĳ vingen 
voor een bepaald ‘tĳ dsslot’. We voorzien een maximum 
aantal deelnemers per tĳ dsslot. Zo kunnen we verzekeren 
dat er genoeg ruimte is om jullie bezoek op een veilige 
manier te laten verlopen en zo kunnen jullie onbekom-
merd genieten van jullie maaltĳ d. We volgen vanzelfspre-
kend de overheidsrichtlĳ nen die op dat moment van kracht 
zullen zĳ n.
Jullie kunnen inschrĳ ven om te komen eten vanaf 12h tot 
15h, of vanaf 16h tot 19h en dat op zowel zaterdag als zon-
dag. Inschrĳ ven doen jullie via deze link naar de website 
van  Tickoweb: https://codabbq.tickoweb.be  Daar vinden 
jullie ook de prĳ zen van de beschikbare pakketten voe-
dings- en drankjetons.
Het is voor alle ingeschreven bezoekers mogelĳ k om 
extra jetons te kopen ter plekke.  Als jullie enkel iets wil-
len komen drinken dan kan dit natuurlĳ k ook, zo lang het 
maximum aantal bezoekers per tĳ dsslot niet overschreden 
wordt. Maar dit kunnen we niet via inschrĳ ving regelen.  Als 
jullie dus echt zeker willen zĳ n van een plaatsje, kom dan 
eten voor het goede doel!  Een bezoekje aan ons nieuwe 
huis staat alvast ook op het programma…
We kĳ ken ernaar uit (!!) en zien jullie graag op zaterdag 28 
augustus of op zondag 29 augustus!
Meer info lees je in de codakrant of op onze website: www.
coda.care en er kan altĳ d gebeld worden naar onze bbq-
telefoonlĳ n:  +32 3 470 /65 85 41
Coda vzw

CODA BBQ OP 28 EN 29 AUGUSTUS.

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

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

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

GRATIS
MOTOR

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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Lieve Brasschatenaren, 
De Orde van de Tempeliers met Plicht heeft jullie hulp an-
dermaal nodig. Begin september starten de scholen weer en 
een deel van onze kinderen zal geen schoolgerief kunnen 
aanschaffen. Hiervoor trekken wĳ  weer aan de kar. Hoe kan 
je helpen? Pandava aan de Bredabaan 300 gaat ons daarbĳ  
ondersteunen. U kan in de winkel schoolgerief aankopen en 
voor ons achterlaten, of u doet ter plekke een donatie in het 
potje en daarvoor krĳ gen we schoolgerief wat we kunnen 
uitdelen aan de scholen die het nodig hebben. Zĳ  doen de 
verdeling intern. 
Er bestaat een nog schrĳ nendere toestand in Brasschaat en 
die moet ook uit de wereld geholpen worden: kinderen die 
met een lege brooddoos naar de school gaan, of wat er in 
zit, is nauwelĳ ks eetbaar. Het welzĳ n van kinderen begint 
met gezonde voeding. Ook hiervoor gaan we iets op touw 
zetten om dit op te lossen. Alle directieleden hebben mail 
ontvangen om hierover in september met ons een gesprek 
te hebben. U hoort hier nog over. 
Als er collega handelaars zĳ n die hulp willen en/of kunnen bie-
den, geef een seintje op het nr 0475 809 206 – Martine Smits

DE ORDE VAN DE TEMPELIERS HEEFT UW HULP NODIG

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Snoeien en vellen van 
bomen met hoogtewer-
ker of klimwerk op moei-
lĳ k bereikbare plaatsen. 
Verwijderen van hagen 
en afvoeren afval 
0491 758 399
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

DARMOISE
ALLE 

HERSTELLINGEN
Kelder, loodgieterĳ, 

kleine metselwerken, 
riool, enz. Matige 

prĳzen.

0468/160 132

Huishoudster - Poets-
vrouw 20 uur per week. 
Ervaring en zelfstandig 
werken. Dagen overeen 
te komen. Rĳbexĳs. Om-
geving Hoogboom. Ne-
derlandse taal . Eventueel 
dienstencheque.s. 0477 
222 622

Man zkt 2keer per maand 
gezelschapsdame 40+ 
voor terrasje lunch tegen 
vergoeding. Meer info: 
0477 601 460

Gezocht: Hulp voor op-
vang & transport (1 kind), 
alsook kleine huishoude-
lĳke taken. 2-3 ochtenden 
(06.30-09.30) per week 
en 1 avond (16.00-20.00). 
Rĳbewĳs vereist. Interes-
se? Bel/sms/WhatsApp 
0498 586 552

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

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

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

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

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

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

Te koop TV Panasonic 
TX-L42 HD 100Hz., perf. 
st. € 80. Tel. 03/651 74 18

CALPE TE HUUR: Prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedĳk, 
gr. terr. zeezicht, zonkant, 
Tv Vl., gratis wifi, foto’s, 
alle comfort. 03/326 13 87

Kapster aan huis nodig? 
0497 736 371

Inboedels opruimen 
van kelder tot zolder enz. 
0498 519 498

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

Schilder- en tuinwerk. 
0466/464 299

Alle kleine en grote dak-
werken. Pannen, roofing, 
goten, herschilderen of 
coaten. Zelfwerkend gra-
tis prĳsopgave 
0491 758 399

OPKUISEN GRAFZERKEN
Snel & proper

Luc 0492/441 080
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Melkerij Peerdsbos zoekt:

Voltijds

EN FLEXI
week- en weekendwerk

Bel of mail ons voor een afspraak

info@melkerij-peerdsbos.be
03 651 81 03

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  

MAANDAG    16
DINSDAG     17
WOENSDAG  18
DONDERDAG   19
VRIJDAG      20
ZATERDAG   21

OPHALING HUISVUIL AUGUSTUS

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    23
DINSDAG    24
WOENSDAG   25
DONDERDAG      26
VRIJDAG      27
ZATERDAG      28

OPHALING HUISVUIL AUGUSTUS

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

KGA

BURGERLIJKE 
STAND

Jake De Wijngaert Roeffaers, 19 juli 2021, Wechelderzande 

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

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

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

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

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
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Op 5 augustus speelde het Mechels Seniorenorkest op 
de vernieuwde kiosk in Maria-te-Heide. De weergoden 
waren ons gunstig gezind, zelfs de zon was van de partĳ. 
De aanwezigen konden genieten van wals, tango, Vlaamse 
klassiekers, Strauss en nog veel meer. Het werd een fijne 
namiddag!

Vernieuwe kiosk
Maria-ter-Heide ingespeeld

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren 

Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83
Facebook & Instagram: D&D Interieurs

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

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

tweedehandsbeurs GEZINSBOND BRASSCHAAt

organiseert op zondag 3 /10/2021 een 2-handsbeurs 
voor baby-spullen,kinderkleding en speelgoed.

WAAR: GILO Kaart
INKOM: Leeuwenstraat 50 en Schoolstraat 4

Iedereen welkom tussen 14 en 16 uur.
INFO standhouders op http:// gezinsbond.brasschaat.be
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VACATURE
jobstudent/flexi-job 

verkoop weekend
Voor onze winkel in Brasschaat zijn wij voor de weekends

(gepensioneerde of iemand die al minstens 4/5 werkt).

zorgt voor een warme ontvangst

ABITARE BRASSCHAAT

WWW.ABITARE.BE

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

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER


