
66e Jaargang     nr. 34      25 augustus 2021

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 170 | 2930 Brasschaat
ma. 13u - 18u | di. - za. 10u-18u

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!

03 633 12 34

VAN KAMERBREED
TOT HUIZENHOOG

ALTIJD MAATWERK

THE SKY IS THE SPIRIT
interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

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

Eindelijk
Vanaf september 

kan Brasschaat terug 
leren dansen

Bij Marc Spillemaeckers

contact & inschrijving: marc@spillemaeckers.be of 0495/522 917

Alle info: www.spillemaeckers.be

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

OPTIEK DE BEENHOUWER
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BMT Belgium NV is een internationaal expertisekantoor in de 
scheepvaart, gevestigd in Brasschaat. Wij verzorgen een 24/7 
wereldwijde ondersteuning voor onze klanten. Wij zijn lid van 
BMT, een internationale maritieme advies- en onderzoeksgroep.

ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER
voltijds

Ben jij de administratieve ondersteuner waar wij naar op zoek zijn? Je komt terecht 
in een onderneming die bruist van enthousiaste collega’s. Zij stomen jou klaar 
voor een veelzijdige job in teamverband. Een mooi salarispakket is de kroon op 
het werk.

Jobomschrijving:
Je staat samen met jouw team in voor de volgende taken:

BMT Belgium NV - Kapelsesteenweg 286, 2930 Brasschaat

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

nabij kruispunt Botermelk

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

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

BOEK JE 
AFSPRAAK ONLINE

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

 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

Dr. Ségolène De Waele van het Universitair Ziekenhuis van 
Antwerpen te Edegem doet onderzoek naar bewegings-
stoornissen en de ziekte van Parkinson. Voor haar onder-
zoek zoekt zĳ  nog gezonde deelnemers. “Bĳ  dit onderzoek 
analyseren wĳ  het wandelpatroon van patiënten, om in een 
vroeger stadium subtiele wandelproblemen op te sporen. 
Hiervoor gebruiken wĳ  een speciale mat, die de stappen 
registreert van de deelnemers. In het ziekenhuis is het 
moeilĳ k gezonde 55+ers te vinden”. Op uitnodiging van 
OKRA Brasschaat-Bethanie komt Dr. De Waele een infoses-
sie geven in Brasschaat. Zĳ  zegt hierover: “Hierbĳ  kan ik 
een paar interessante onderwerpen toelichten, zoals wat 
de ziekte van Parkinson is, hoe die te herkennen, hoe je als 
partner hiermee omgaat etc. Op deze manier kan ik dan 
ook wat enthousiasme creëren voor de studie, en kunnen 
geïnteresseerden al even over de mat lopen of kunnen wĳ  
een afspraak maken voor hun deelname”. De voordracht 
gaat door in d’Ouwe Kerk, Lage Kaart 644 te Brasschaat, 
op maandag 4 oktober om 14 uur. Omwille van corona is 
inschrĳ ven verplicht. De deelnameprĳ s bedraagt 5 euro 
voor leden van OKRA, niet-leden betalen 7 euro. Iedereen 
is welkom. Inschrĳ ven kan tot 30 september bĳ :
Frans Hofkens (frans.hofkens@scarlet.be) of 
Hugo Lenaerts (0499 11 21 81).

OKRA BRASSCHAAT-BETHANIE.
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“Voor uw comfort en gezondheid kan u
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

www. H E R F I L . b e

L
Rijbegeleiding Krüger

Inruilactie
Kies jij voor PFAS-vrij?

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

van een GreenPan*

Zie ook www.argenta.be
 

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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Brasserie
De Hoge Boom

DRINGEND
GEZOCHT

DARMOISE
ALLE 

HERSTELLINGEN
Kelder, loodgieterĳ , 

kleine metselwerken, 
riool, enz. Matige 

prĳ zen.

0468/160 132

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

Opruiming van u wo-
ning appartement ma-
gazĳ n. Opkopen inboe-
dels schilderijen verza-
melingen. Beste prĳ zen 
vd streek. 0491 758 399 
vrĳ blĳ vend Tom.

Ik zoek werk. poetsen & 
strĳ ken. Goede ref. en erv. 
NL-talig. 0488/292 379
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I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

Begin augustus zijn de zomerconcerten weer gestart in 
Brasschaat. Donderdag 12 augustus was het verzamelen 
aan het historisch gebouw van Dienstencentrum Antver-
pia in de wijk Mariaburg. De parking liep al vlug vol met 
enthousiaste muziekliefhebbers die eindelijk van de 
muzikale vrijheid wilden en konden genieten. Alles werd 
door de medewerkers van Cultuurcentrum Brasschaat 
schitterend Coronavrij geregeld. Het resultaat was een 
super ontspannen zomeravond in aanwezigheid van tal 
van Brasschaatse Schepenen (waarvan enkelen samen 
met het muzikaal duo op de groepsfoto). Axl Peleman 
(oa. bekend van  Ashbury Faith, Camden, De Kreuners, 
Solo) en David Piedfort (oa. ervaring bij The Scabs, Ka-
pitein Winokio, Radio 2, De Weekwatchers) zijn naast 
beroepsmuzikanten vooral ook gepassioneerde mu-
ziekfanaten en gitaarfreaks. Vanaf de eerste minuut kre-
gen zij samen het talrijk opgekomen publiek aan hun 
kant. Live namen ze het publiek mee in de wereld van 
artiesten die hen inspireren, gaande van John Lennon 
tot Crowded House, van Vince Gill tot The Police, van 
Doe Maar tot Radiohead, van Elvis Costello tot Wannes 
Van de Velde. Dit alles aangevuld met Antwerps solo-
werk, instrumentale pareltjes, backstage-verhalen, de 
nodige eigenzinnige "Aantwaarpse" humor  en podium 
anekdotes. "Het leven kan soms verdomd simpel zijn". 
Zo klonk het. Breng ook voor de volgende edities je ei-
gen stoeltje mee en iets om te drinken en geniet vooral 
met volle teugen van deze reeks zomerconcerten! Hou 
je vooral aan de regels: tijdens verplaatsing op het ter-
rein mondneusmasker op en hou voldoende afstand. 
Ambiance verzekerd op een veilige manier.
Meer foto’s en een overzicht van de volgende Zomer-
concerten vind je op www.brasschaatsefilm.com

Zomerconcert Mariaburg

 van 
inboedels bel vrĳ blĳ vend 
0478 536 719

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

 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

Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

snel proper, kwaliteit 
0492/441 080 Luc

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

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

Denys & C  
Bredabaan 246,

Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be 

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

Benissa-Calpe 
(Sp): luxe villa 8p, privé 
zwembad, zicht op zee, 
800m van strand. 
0472 228 055
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1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
BRASSCHAAT

www.framandi.be
Framandi   |   Bredabaan 757   |   2930 Brasschaat
Tel. 03 337 07 30   |   Ruime gratis parking bĳ  de winkel
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ .: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur 

  Back 
to School

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

10% 
KORTING 

op alle boekentassen van Jeune premier 
en Stones & Bones
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Burenbemiddeling is
gratis, vertrouwelijk,
onpartijdig, vrijwillig en
vooral niet-oordelend.

Meer weten?
gemeente Brasschaat, burenbemiddeling
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00
burenbemiddeling@brasschaat.be

Problemen met je buur?

GRATIS

Samen leven kan soms 
leiden tot moeilijke 
situaties: luide muziek, 

overhangende takken... 
zelfs pesterijen.

Kan je hier met je buur 
niet over praten?

Al aan burenbemiddeling gedacht?

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

Topklassiekers te gast
op 16de Antwerp Concours!

Wie van bĳ zondere wagens houdt, wordt op zondag 5 sep-
tember verwacht in Wĳ negem nabĳ  Antwerpen voor het 
inmiddels 16de Antwerp Concours d’Elegance. Kasteel 
Belvédère vormt al sinds 2010 het decor voor 100 vooraf 
geselecteerde wagens in deze internationale elegantie-
wedstrĳ d voor klassieke wagens. Naast tal van zeldzame 
voor- en naoorlogse modellen, worden er ook racewa-
gens en recente sport- en prestigewagens gepresenteerd 
voor jury en publiek. Tevens is er een bĳ zondere thema-
expositie dit jaar met een 25-tal topwagens uit de periode 
1920-1940. De poorten aan de Broekstraat 13 gaan open 
vanaf 10u. Omstreeks 14u is er een parade met uitleg, ge-
heel in concours style, de deelnemers gekleed in de peri-
ode van hun voertuig. Verwacht wordt dat de prĳ suitreiking 
voor de allermooiste wagen zal plaatsvinden rond 17u. De 
inkom bedraagt 15 euro en 12,50 euro via online voorver-
koop. Kinderen tot 12 jaar zĳ n gratis. Voor meer informatie:
www.antwerpconcours.be

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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 
vrĳ blĳ vend offerte kleine 
en grote hoeveelheden 
0491 758 399

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.

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

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

Banden zĳ n nieuw
Prĳ s: € 5.695 (evt. bespreekbaar)

Gsm: 0475 359 082

TE KOOP:
Kawasaki VN 1500 Classic Tourer 1998

Garden passion bvba zoekt:

voor aanleg/onderhoud van privétuinen – bedrijfsgroen.

Vanaf midden september kunnen de Brasschatenaren  de 
‘Veiligheidsmonitor’ in hun brievenbus vinden.
De Veiligheidsmonitor is een nationale enquête die op 
regelmatige basis bĳ  de bevolking gevoerd wordt over 
verschillende veiligheidsthema’s. Via dit kanaal word je als 
burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtpro-
blemen, of je het slachtoffer werd van een misdrĳ f en hoe 
je het contact met de politie ervaart.
In totaal ontvangen 400.000 willekeurig gekozen personen 
in België de vragenlĳ st. Het is een initiatief van de politie, 
in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) 
Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.
De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie 
over de uitwerking van het veiligheidsbeleid voor de ge-
meente Brasschaat en haar lokale politie. Jouw medewer-
king is dus van groot belang en we roepen inwoners die 
een vragenlĳ st ontvangen op, om de nodige tĳ d te nemen 
om de vragen van de enquête te beantwoorden. 
De geselecteerde personen ontvangen de vragenlĳ st per 
post. Deelnemen is eenvoudig: dat kan online of door de 
vragenlĳ st in te vullen en gratis terug te sturen. Je antwoor-
den worden volledig anoniem verwerkt. Meer informatie 
over de enquête vind je in de begeleidende brief. Heb je 
toch nog vragen, dan kan je steeds terecht bĳ  de lokale 
politie Brasschaat (pz.brasschaat@police.belgium.eu).
De resultaten van deze veiligheidsbevraging worden ver-
wacht in het eerste semester van volgend jaar.
We danken je alvast voor je deelname!

POLITIEZONE BRASSCHAAT LANCEERT 
HAAR VEILIGHEIDSBEVRAGING

De zee proeven in hartje Brasschaat?

Viswinkel Jean sur Mer The Shop is een ware beleving!
Naast verse vis, schaal-, schelpdieren en bereide gerechten kan je 
in ons horecagedeelte genieten van onder meer onze befaamde 

plateau fruits de mer, oesters, kibbeling en 
garnaalkroketjes. Je vindt viswinkel Jean sur Mer The Shop 

in beleefcentrum Patio Donk in Brasschaat. 
We zĳ n open van woensdag tot en met zondag.

steunt startende handelaars

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

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

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

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
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TAIJIQUAN
De traditionele Chinese bewegingsleer

   K.T.A. Martouginlei Brasschaat

o.l.v  Shen Zhengyu meer dan 40 jaar 
ervaring in Taiji en Qigong

Info: 0475 810 620
Email: taijicentrum2000@gmail.com

Website: www.taijicentrum.org

Gratis kennismakingsles
6 september 2021: 19u30-20u30

Zondag 3 oktober 2021 om 14.00 u, Ons Middelheem, 
Bredabaan 423, Brasschaat. In het kader van de heropstart 
van het verenigingsleven in  Brasschaat, een initiatief van 
de Cultuurcentrum Brasschaat en de Cultuurraad, organi-
seert vtbKultuur Brasschaat een quiz voor families, kennis-
sen en vrienden. Algemene kennis en vaardigheden zullen 
op een aangename manier worden getest. Mogelĳk zĳn er 
nog coronamaatregelen van toepassing. Daarom zal het 
aantal ploegen en quizzers beperkt worden. Een ploeg 
moet daarbĳ minimaal uit vier en maximaal uit zes perso-
nen bestaan. Tĳdig inschrĳven is de boodschap. 
Ook kinderen en jongeren zĳn van harte welkom. Zĳn ze 
eventueel nog te jong om mee te quizzen, geen nood, vtb-
Kultuur Brasschaat zorgt voor gratis opvang en aangepaste 
animatie. 
We spelen niet om geldprĳzen, maar voor ‘de eer en het 
plezier’. Elke deelnemer krĳgt wel een aandenken. 
Kostprĳs: 2 euro per persoon voor leden, 3 euro per per-
soon voor niet leden. Als één teamlid lid is van vtbKultuur, 
dan betalen ook de andere teamleden het ledentarief.
Vooraf inschrĳven is verplicht en kan tot 30 september 
2021.
Inschrĳvingen/inlichtingen via:
- e-mail: brasschaat@vtbkultuur.be ;
- Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat, 
 telefoon: 03 651 96 96;
- website: http://www.vtbkultuur.be/brasschaat .

VTBKULTUUR BRASSCHAAT FAMILIEQUIZ

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…

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Velen hebben het lang gemist: samen in het park en 
Peerdsbos gaan joggen. Daar komt vanaf septem-
ber verandering in. Atletiekclub Break herneemt de 
Start to Run-sessies. Op maandag 13 september is 
er in het Louis De Winterstadion een infosessie waar 
men de nodige info verschaft over deze sessie van 
tien weken.
Bedoeling is dat beginnende joggers in tien we-
ken tĳd opbouwen naar vĳf kilometer. In het begin 
wordt er meer gewandeld dan gelopen, maar naar 
het einde toe heeft loopt men vlotjes vĳf kilometer 
aan één stuk. Tĳd of plaats heeft geen belang, er is 
geen concurrentie of competitie.
De club kan rekenen op enkele krasse tachtigers 
die het goede voorbeeld geven. Felix Verhoeven en 
Willy De Ridder vormen het levende bewĳs dat jog-
gen ideaal is voor geest en lichaam.
“Tien jaar geleden kende de Start to Run een echte 
piek. Dat is dan verminderd en corona heeft alles 
een tĳdje stilgelegd. Maar wie bleef lopen, heeft er 
alvast zĳn of haar voordeel mee gedaan. Bewegen 
in open lucht is zeer goed voor onze mentale ge-
zondheid”, zegt Willy.
Willy en Felix willen er de nadruk op leggen dat 
niemand tĳdens het joggen wordt achtergelaten. 
“Uiteraard is de ene sneller dan de andere. Maar 
de snelsten moeten telkens terugkeren tot de hele 
groep weer samen is. Het is iedere keer mooi om 
zien hoe er vriendschappen worden gesloten, onge-
acht rang of stand. We zien ook dat velen na de tien 
weken ook blĳven lopen. Er zĳn vervolgsessies die 
hen van vĳf naar tien kilometer leiden. Een aantal 
onder hen zet door tot aan de befaamde Antwerpse 
Ten Miles. Wie door omstandigheden niet meer kan 
of mag lopen, komt vaak nog wel naar de sessies om 
dan gewoon te wandelen. Ook dat is uiteraard sterk 
aan te raden”, vervolgt Felix.
“Sportschoenen, aangedreven door de nodige wils-
kracht kunnen wonderen verrichten”, is de slogan 
van Felix. “Maar de meters van de zetel tot aan de 
voordeur zĳn vaak de moeilĳkste. Eens die stap ge-
zet, is men vertrokken”.

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

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

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

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

Snoeien en vellen van 
bomen met hoogtewer-
ker of klimwerk op moei-
lĳk bereikbare plaatsen. 
Verwijderen van hagen 
en afvoeren afval 
0491 758 399

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

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

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

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

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

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

Schilderwerken
Gratis bestek, kwaliteit

snel, proper, Luc
0492/441 080

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
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Beste Klanten, 

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, heeft ‘Godiva’
besloten haar gamma ingrijpend te veranderen. Het 
assortiment pralines wordt gehalveerd, en er wordt 
voornamelijk ingezet op voorverpakte dozen. Ook zijn 
er enorm veel problemen met kwaliteit en leveringen.
Wij, als kleine detailhandel, vinden dat we op deze ma-
nier niet meer kunnen voldoen aan de wensen van ons 
cliënteel.
Daarom hebben we besloten, na vele maanden en 
heel veel chocolade tastings, in zee te gaan met de 
jonge Antwerpse chocolatier ‘Jitsk’, reeds een vaste 
waarde in Stadsbrouwerij De Koninck.
‘Jitsk’ staat voor traditioneel vakmanschap met een 
innovatieve insteek, alles wordt in huis vervaardigd en 
men vertrekt steeds van een puur onbewerkt product. 
Wij staan dan ook voor de volle 100% achter zijn assor-
timent, en zijn er van overtuigd dat u onze keuze zal 
waarderen en appreciëren.
Een grote verandering dus, maar een enorme stijging in 

naar uitkijken!

for

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Wrap met paprikatapenade, buffelmozzarella, olijfjes, 

- Fregolasalade met kip, pesto, groene aspergetips, 

- Quinoa salade met rode biet, granny smith, gebakken
 kikkererwten, venkel, basilicumolie en geroosterde 

Warme Gerechten:
- Gebakken zeebaars met bloemkool, sugar snaps, een

- Groentelasagne met aubergine, courgette, spinazie, 

- Enchilada’s met chilli con carné, zure room 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 24 augustus t.e.m. zaterdag 28 augustus

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. 

Jouw achtergrond:
 Je bent sales gedreven, met je verkooptalent weet je orders binnen te halen en je straalt 

 professionaliteit uit.
 Je bent communicatief sterk en weet prospecten van een samenwerking te overtuigen.
 Met je doorzettingsvermogen en gedrevenheid weet je jouw commerciële doelstellingen  

 te bereiken en de bestaande klantenportefeuille en omzet te laten groeien.
 Ervaring als account manager is zeker een pluspunt.

Jouw uitdaging:
 Je gaat op zoek naar nieuwe adverteerders die hun boodschap willen brengen naar een  

 breed publiek van potentiele klanten dat via ons unieke distributienetwerk bereikt kan worden.
 Opvolging van bestaande adverteerders.
 Al jouw energie gaat naar die handtekening onder de nieuwe deal! Dit geeft jou dagdagelijks  

 een kick!

Wat mag je verwachten?
 Aantrekkelijk basisloon
 Aangevuld met commissie
 Lijnabonnement
 GSM
 Groepsverzekering
 Hospitalisatieverzekering

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV 
naar werkenbij@nieuwswijzer.be

ACCOUNT MANAGER

Nieuwswijzer is een gratis onafhankelijk mobiliteits- en lifestylemagazine met een oplage van 
60.000 exemplaren. Dit maandblad zag het levenslicht in april 2009. In no time groeide dit gratis 
magazine uit tot een vaste waarde voor wie nieuwsgierig is naar de laatste tips rond mobiliteit in 
de stad. Wie onderweg is, neemt het magazine gratis mee uit één van de displays in de Antwerpse 
metrostations, tram- en bushaltes, diverse handelszaken en alle Interparkings van Antwerpen.

Wij zijn op zoek naar een gedreven

Nieuwswijzer magazine is een uitgave van:
ABNA bv    Meirbrug 1    2000 Antwerpen

 03 360 5 360    info@nieuwswijzer.be

Dr. Ségolène De Waele van het Universitair Ziekenhuis van 
Antwerpen te Edegem doet onderzoek naar bewegings-
stoornissen en de ziekte van Parkinson. Voor haar onder-
zoek zoekt zĳ nog gezonde deelnemers. “Bĳ dit onderzoek 
analyseren wĳ het wandelpatroon van patiënten, om in een 
vroeger stadium subtiele wandelproblemen op te sporen. 
Hiervoor gebruiken wĳ een speciale mat, die de stappen 
registreert van de deelnemers. In het ziekenhuis is het 
moeilĳk gezonde 55+ers te vinden”. Op uitnodiging van 
OKRA Brasschaat-Bethanie komt Dr. De Waele een infoses-
sie geven in Brasschaat. Zĳ zegt hierover: “Hierbĳ kan ik 
een paar interessante onderwerpen toelichten, zoals wat 
de ziekte van Parkinson is, hoe die te herkennen, hoe je als 
partner hiermee omgaat etc. Op deze manier kan ik dan 
ook wat enthousiasme creëren voor de studie, en kunnen 
geïnteresseerden al even over de mat lopen of kunnen wĳ 
een afspraak maken voor hun deelname”. De voordracht 
gaat door in d’Ouwe Kerk, Lage Kaart 644 te Brasschaat, 
op maandag 4 oktober om 14 uur. Omwille van corona is 
inschrĳven verplicht. De deelnameprĳs bedraagt 5 euro 
voor leden van OKRA, niet-leden betalen 7 euro. Iedereen 
is welkom. Inschrĳven kan tot 30 september bĳ:
Frans Hofkens (frans.hofkens@scarlet.be) of 
Hugo Lenaerts (0499 11 21 81).

OKRA BRASSCHAAT-BETHANIE.

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

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. F.V.D.B.

GEVRAAGD
VERKOOPSTER

20u/week, 
mag flexĳob zĳn

Bakkerĳ Van Hunsel
03/645 04 47

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

Als zorgkundige wil ik 
graag helpen bĳ het op-
passen/verzorgen van je 
vader - moeder - ouders. 
Ik beschik over een wagen 
en overnachten kan ook. 
Tel of sms 0497 995 845

F i e t s h e r s t e l l i n g e n 
- montage - wielen - 
workshops. Steeds op 
afspraak: 0496 770 137 
of info@bikeworks.be 
www.BikeWorks.be - Kor-
testraat 73 Brasschaat

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

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 strĳk, 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

Bĳles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466. sept. -50%
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parkbodeactueel
Doe mee met  
Behaag… natuurlĳk 2021

Deze actie van Natuurpunt, ism 34 Antwerpse 
gemeenten waaronder Brasschaat, biedt je 
door samenaankoop heel gunstige prijzen 
voor streekeigen haagsoorten. Het plantgoed 
is tussen 80 en 100 cm hoog.

Hoe bestellen?

Vanaf 1 september tot 31 oktober op 
brasschaat.be/behaagnatuurlijk. 
Vul het online formulier in. Of download 
een invulformulier, vul in en geef af 
aan het onthaal van het gemeentehuis. 
Mailen naar behaag@brasschaat.be 
kan ook. Op 27 november kan je je 
plantgoed ophalen.

Haagpakketten

Bloesem- en bessenhaag
Bloeien uitbundig en dragen vruchten, 
wat veel vogels aantrekt. De haag wordt 
naargelang het snoeiritme 1 à 2 m breed.
• soorten: sleedoorn, eenstijlige 

meidoorn, Gelderse roos, gele 
kornoelje, sporkehout en wilde 
kardinaalsmuts

• 24 planten: 4 per soort, goed voor 8 m
• prijs: 26 euro

Meidoornhaag (foto)
Prima geschikt als tuinafscheiding. 
Sterk doornige plant. De witte bloemen 
trekken veel insecten aan, de rode 
bessen vele vogelsoorten.
• soort: eenstijlige meidoorn
• 25 planten, goed voor 6,25 m
• prijs: 25 euro

Bĳenbosje
Hoge nectar- en pollenopbrengst. Precies 
wat onze wilde bijen nodig hebben. 
• soorten: egelantier, hondsroos, 

sporkehout, veldesdoorn, wilde 
liguster en zoete kers

• 12 planten: 2 per soort
• prijs: 13 euro

Beukenhaag
De natuurlijke groene variant, niet de 
cultuurvariëteit rode beuk.
• soort: beuk
• 25 planten, goed voor 6,25 m
• prijs: 27 euro

Taxushaag
Zeer traag groeiende streekeigen plant 
die ‘s winters groen blijft. Deze plantjes 
zijn bij aankoop 40 tot 60 cm hoog.
• soort: taxus
• 5 planten, goed voor 1,25 m
• prijs: 9,50 euro

Ligusterhaag
Dichtvertakte haagplant met klein blad. 
Makkelijk in vorm te snoeien, ideale 
vervanger van buxus.
• soort: wilde liguster
• 25 planten, goed voor 6,25 m
• prijs: 27 euro

Haagbeukenhaag
Bekende boerenerfhaag. Wordt meestal 
voor en na de zomer op 1,5 m geschoren.
• soort: haagbeuk
• 25 planten, goed voor 6,25 m
• prijs: 26 euro

Veldesdoornhaag
Geschikt als geschoren tuinafrastering. 
Ondanks de naam geen doornen. Mooi 
fijn blad met opvallende herfstkleur. 
• soort: veldesdoorn
• 25 planten, goed voor 6,25 m
• prijs: 28 euro

Klimplanten

Hop
Kruidachtige, rechtswindende 
slingerplant die 6 tot 8 m hoog wordt 
en 2 tot 3 m breed. Sterk geurende, 
geelgroene vruchten.
• prijs: 5 euro

Wilde Kamperfoelie
Rechtswindende slingerplant. Groeit tot 
1 m per jaar en wordt enkele tientallen 
jaren oud. Maakt bessen die giftig zijn 
voor de mens, maar eetbaar voor vogels. 
• prijs: 5 euro

Bosrank (Clematis vitalba)
Groeit aan bosranden, in holle wegen 
en struwelen. Snelle groeier die tot 10 m 
hoog en 8 m breed kan worden. 
• prijs: 5 euro 

 

Knotwilg en fruitbomen

Knotwilgpoot
Tak van een andere knotwilg. Indien 
geplant op 60 cm diep, schiet ze wortel.
• prijs: 5 euro

Fruitbomen
De fruitbomen hebben een stamomtrek 
van 8 à 10 cm op 1 m hoogte. Er wordt 
een steunpaal meegeleverd. 
Pruim (Belle de Louvain)
Kers (Lapins)
Appel (Elstar)
Peer (Doyenné du Comice)
• prijs: 25 euro per boom

Uitgebreide info over alle planten
antwerpennoord.be/behaagactie

Een leuke verrassing 
in elke wĳk

Brasschaat telt onnoemelijk veel mooie plekjes en die zetten 
we graag in de kijker. De voorbije weken verstopten we een 
klein cadeautje in elke wijk, op bekende en minder bekende 
plaatsen. De locatietip maakten we bekend via Hoplr.
Heb jij het gevonden? Ruil dan je kaartje voor 1 september in bij 
het Infopunt Toerisme (Bredabaan 182) en krijg een leuk zomers 
pakket. 

Het lokaal bestuur van Brasschaat telt af naar het moment 
dat we terug SAMEN van het leven kunnen genieten. Bezoek 
ondertussen in beperkte groep al het moois dat onze gemeente 
te bieden heeft. Ga op ontdekking en deel jouw favoriete plekjes 
met je buren op Hoplr. #2930zietjegraag
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parkbodeactueel
Eindmeet vaccinaties in zicht

Vaccinatiecentrum Noorderkempen 
sluit de deuren definitief in oktober. 
Het centrum maakt zich op voor een 
eindspurt om de laatste inwoners 
van onze regio te vaccineren.

Iedereen heeft een uitnodiging ontvangen. Ook 
wie zijn eerste afspraak gemist heeft, kreeg 
ondertussen een tweede kans. De codes voor 
een tweede afspraak zijn trouwens verlengd 
geldig, dus iedereen kan nog aan de beurt 
komen.  

De laatste uitnodigingen werden per brief 
bezorgd in de weken van 9 en 16 augustus.  
Je vindt de uitnodiging ook digitaal terug via 
mijnburgerprofiel.be (vanaf 18 jaar), of via 
myhealthviewer.be (voor kinderen onder 18 
jaar via de ouders). Bevestig of verplaats je 
afspraak zo snel mogelijk, want het centrum 
sluit binnenkort de deuren.  

Voor een eerste prik Pfizer kan je tot 
18 september terecht, voor een tweede prik 
Pfizer heb je tot 9 oktober de tijd.  Voor Johnson 
is het laatste prikmoment 11 september, voor 
Astra Zeneca is dat 8 september.

Bevestigen van de afspraak en dan op het 
afgesproken uur komen, is heel belangrijk. De 
openingstijden worden beperkter. Wie te laat 
komt, kan voor een gesloten deur staan.

Lukt het niet om je afspraak te bevestigen of 
verplaatsen? Contacteer dan het callcenter 
op het nummer 0800 59 056, elke weekdag 
bereikbaar van 9 tot 16 uur. 

Meer info  www.vaccinatienoord.be

De hoop van je hond hoort niet op de grond!

Bedankt om dit op te ruimen.
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In 2019 werd het Park van Brasschaat ingepalmd door "Carmen, de Spaanse 
furie". Nu was het de beurt aan Guiseppe Verdi onder het moto "Viva Verdi". 
Het citaat van de organisatoren spreekt voor zich: "Guiseppe Verdi is de 
Lennon-McCartney van de 19de eeuw, al zĳ n composities werden wereld-
hits. Artistiek directeur Robert Groslot en casting director Aaron Wajnberg 
namen een duik in het enorme oeuvre van de Italiaanse meester en kwamen 
boven met een bloemlezing van zĳ n mooiste aria’s en spectaculairste koor-
werken." Grootmeester Robert Groslot and his Great Globe Orchestra, solis-
ten Karen Vermeiren, Charlotte Wajnberg, Lisa Mostin, Stefan Cifolelli en het 
koor Fine Fleur zorgden samen met leerlingen van de Brasschaatse dans- en 
balletschool Pivolté voor een super avond.

2 superjonge trom-
petvirtuosen kre-
gen een meer dan 
verdiende staande 
ovatie. Presentator 
Carl Huybrechts 
wist alweer op zĳ n 
eigen boeiende en 
ludieke manier de 
muzikale pareltjes 
aan elkaar te pra-
ten. Ook vele pro-
minenten genoten 
samen met 3000 

aanwezigen van dit prachtig spektakel in het uniek kader met het Kasteel 
van Brasschaat als schitterend decor. Enkele bekende jarigen waaronder 
Paul Jambers en Rocco Granata (deze laatste mocht de dag na het concert 
83 kaarsjes uitblazen en was duidelĳ k emotioneel verrast door het concert). 
Omdat het concert plaatsvond op Moederdag 15 augustus hadden de or-
ganisatoren nog iets extra in petto voor enkele mama's: de lat werd hoog 
gelegd en zo werden enkele mama's van boven de 80 jaar in de bloemetjes 
gezet met als hoogtepunt een kranige 93-jarige dame. Het jaarlĳ ks walsbal 
kon niettegenstaande de versoepelingen niet plaatsvinden maar de avond 
werd toch op een feestelĳ ke manier afgesloten. Klassiek in het Park heeft zĳ n 
roots in Brasschaat en dat zal nooit veranderen. Jan Jambon was niet enkel 
trots als inwoner van Brasschaat maar ook in al zĳ n politieke functies: Vlaams 
Minister President, Minister van Cultuur en titelvoerend Burgemeester van 
Brasschaat. "Het was voor alle sectoren een zwarte periode maar ik ben 
super blĳ  dat dit weer mogelĳ k is" klonk het. Klassiek in het Park gaat nog 
een stapje verder: Burgemeester Jean-Marie De Decker van Middelkerke en 
Antwerps Burgemeester Bart De Wever waren in 2019 te gast in Brasschaat. 
Beiden waren zo onder de indruk dat Robert Groslot met zĳ n orkest, koor 
en solisten te gast zĳ n op 22 augustus op de zeedĳ k van Westende-Bad 
voor "Klassiek aan Zee" met Viva Verdi. Daarna komt dit uniek concept naar 
Antwerpen onder de noemer "Klassiek aan de Schelde" op 29 augustus met 
"Carmen, de Spaanse furie" in de tuin van de Royal Yacht Club van België 
aan de oevers van de Schelde op Linkeroever.  Tĳ dens deze 2 concerten zal 
het publiek even het prachtige ballet van Pivolté moeten missen maar onze 
redactie vernam nu reeds uit zeer betrouwbare bron dat er voor volgend jaar 
extra grote plannen zĳ n betreft een tournee door Vlaanderen MET Pivolté. 
Meer foto’s: www.brasschaatsefi lm.com

Klassiek in het Park - Viva Verdi

INSCHRIJVINGEN
nog tot 30 september

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!
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

Wielerspektakel achter dernys en Augustuskermis in ’s-Gravenwe-
zel. Augustus wordt als het ware een heuse heropstanding van het 
gezellige en actieve dorpsleven. Na een maandenlange noodge-
dwongen ‘corona-winterslaap’ kunnen inwoners uit ’s-Gravenwe-
zel, Schilde en omgeving eindelĳ k weer naar het Wezels dorps-
centrum afzakken om te komen genieten van gezellige activiteiten.
De kermis is terug van weggeweest tĳ dens het vertrouwde week-
end van 21 t/m 24 augustus. De kermis zal van zaterdag tot dins-
dag opgesteld staan op het Lodewĳ k De Vochtplein. Maar Dorps-
comité ’s-Gravenwezel en KWAC Wezel Sportief voorzien ook 
omkaderende activiteiten. De organisatie vraagt de bezoekers re-
kening te houden met alle geldende coronamaatregelen. Zo zal er 
ook zittend dienen te worden geconsumeerd; dus zal er voldoende 
plaats hiervoor gecreëerd worden. Met reservaties wordt er niet 
gewerkt, maar er wordt wel gewaakt over het aantal aanwezigen.
Op maandag staat alles in het teken van het Internationaal Der-
nyspektakel, dat na een coronapauze in 2020, dit jaar al voor de 
26ste keer plaatsvindt op de verkeersvrĳ e omloop in het centrum 
van ‘s-Gravenwezel. De dernydag start met de Kids Derny om 18u. 
Kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen gratis deelnemen; in-
schrĳ ven kan vanaf 17u. Het dernyspektakel zelf zal dit jaar ver-
zorgd worden door internationale dames-eliterensters, een nieu-
wigheid waar het organiserende KWAC Wezel Sportief graag mee 
uitpakt. Vrouwenwielrennen zit immers in de lift en zorgt gegaran-
deerd voor mooie en spannende koersen. Dankzĳ  de niet-afl aten-

KERMIS IN ‘S-GRAVENWEZEL
2 3  E N  2 4  A U G U S T U S

de inspanningen van enkele ’s-Gravenwezelse organisaties en de ondersteu-
ning van de gemeente Schilde zullen er twee bruisende weekends na elkaar 
zĳ n in ’s-Gravenwezel. Het laatste weekend van augustus staat in het teken 
van  Festi Streat en de Parel der Voorkempen Oldtimerrit.

B
o
n

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

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

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

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

Tot binnenkort ?

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

WoonzorgcentrumWoonzorgcentrum Benader een ieder
zoals je zelf benaderd wil worden.

KENNISMAKINGS-
EN PRAATMOMENT
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Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

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

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

Gratis levering
in

Brasschaat

Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

Tieners sluiten de zomer in stijl af
op 4 verschillende T-DAY edities 

In 2020 was er geen T-DAY omwille van het coronavirus, in 
2021 is het tienerfestival dubbel en dik terug met maar liefst 
5 edities. Elke organiserende gemeente (Brasschaat, Essen, 
Kalmthout en Wuustwezel) organiseert een eigen, kleinere 
editie van het festival. “We willen zoveel mogelĳ k tieners 
toch de kans geven om de T-DAY sfeer op te snuiven, on-
danks corona, dus kiezen dit jaar voor kleinere festivals 
dichtbĳ  de tieners”, aldus Kris Van Looveren (CD&V), sche-
pen van Jeugd in Wuustwezel en voorzitter van Projectver-
eniging JoNK, de organisatie achter het festival. 
Essen bĳ t de spits af op woensdag 18 augustus in het park 
achter de Oude Pastorĳ . Twee dagen later is het aan Wuust-
wezel; op 20 augustus verwachten zĳ  de tieners in De Do-
rens in Loenhout. Brasschaat volgt op dinsdag 24 augustus 
op de terreinen van Chiro Driehoek. Tot slot neemt Kalmt-
hout de fakkel over op woensdag 25 augustus op Domein 
Diesterweg. Het concept blĳ ft hetzelfde: het festival is enkel 
toegankelĳ k voor tieners van 11 t.e.m. 16 jaar en gaat in 
alle gemeenten door van 12 tot 18 uur. Tieners registreren 
zich op voorhand via het ticketsysteem van de organiseren-
de gemeente. Ze betalen 5 euro, maar wie in Brasschaat, 
Brecht, Essen, Kalmthout of Wuustwezel woont, krĳ gt daar-
voor in ruil eet- en drankbonnen bĳ  aankomst.
T-DAY is een samenwerking tussen de jeugddiensten van 
Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel (Pro-
jectvereniging Jeugdregio NoorderKempen, kortweg 
JoNK). “Wĳ  zĳ n heel blĳ  en fi er dat we dankzĳ  de goede in-
tergemeentelĳ ke samenwerking dit jaar toch verschillende 
T-DAYs kunnen organiseren. Al blĳ ft het het allerleukste om 
onze krachten te bundelen in één groot festival: T-DAY 2022 
wordt dus zonder twĳ fel weer een knaller van formaat!”
Het programma? Verschillende attracties, workshops, op-
tredens van lokale jonge DJ’s, airbrush tattoos laten zetten, 
leren beatboxen, en zoveel meer. Een vaste waarde op T-
DAY is het “infodorp”, waar de tieners kennis kunnen maken 
met een aantal jeugdwelzĳ nsorganisaties. Ook zĳ  zĳ n dit 
jaar weer van de partĳ  in elke gemeente. 
Maar dit is allemaal maar het tipje van de sluier. Neem ze-
ker eens een kĳ kje op www.tday.be of de Facebookpagina. 
Niemand zegt op T-DAY wat je moet doen; je kan dus ook 
gewoon de hele dag wat rondhangen. Er wordt drank en 
eten verkocht aan ‘binnen het zakgeld budget’-prĳ zen. 
Ouders en kleinere broertjes of zusjes zĳ n niet welkom! De 
enige aanwezige volwassenen zĳ n de animatoren die alles 
in goede banen leiden.

Van links naar rechts: alle schepen van jeugd van project-
vereninging JoNK. Arno Aerden Essen, Adinda Van Gerven 
Brasschaat, Liesbeth Bardyn Stabroek, Silke Lathouwers 
Kalmthout, Kris Van Looveren Wuustwezel. Kon er spĳ tig 
genoeg niet bĳ  zĳ n Frans Van Looveren van Brecht.
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op 5 min.
van 

Brasschaat SHOWROOM
te Kalmthout - Bosduin

Iedere woensdag open van 8 tot 18 uur
(andere dagen op afspraak)

Alle materialen,
toebehoren en

producten
voor zwembaden

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

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

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

Jiu jitsu school Magda de Sutter staat 
voor een nieuw hoofdstuk in haar

54 jarige geschiedenis

De corona crisis heeft een grote invloed gehad op onze wer-
king. Na veel wikken en wegen hebben we besloten om vanaf 
2 september 2021 de drie clubs (inclusief de G-sporters) on-
der te brengen op een nieuwe locatie “Sport Vlaanderen” ge-
legen aan de Bredabaan te Brasschaat.
Er worden 3 dagen per week lessen voorzien, zodat er vol-
doende mogelijkheid is om te werken aan je innerlijke ik. Fy-
sieke en mentale gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Tijdens deze moeilijke periode hebben we dit nog 
maar eens mogen merken. Wij zijn er klaar voor en hopen jul-
lie te mogen verwelkomen op onze nieuwe locatie.
Meer info vinden jullie op onze website: www.jiujitsumds.be

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

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

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

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

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

Vliegramen, ook herstel-
lingen 0499/216 561

Te huur garage Maria-
burg. 0473/920 028

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

Alle opruimingswerken
Ophalen en afvoeren van 
allerhande afval. Leeg-
maken van uw woning, 
garage, magazĳ n, enz. VB: 
afvoer van oude inboedels, 
huisraad, achtergebleven 
afval na werken, enz. Voor 
inlichtingen en gratis offer-
te 0492  543 007

‘Een gezonde geest in 
een gezond lichaam’... 
Dat is waar we met onze TIE-
NERYOGA naartoe werken. 
Voor meer info: B-yoga.be 
of bel gerust 0468 349 700

Snel & proper
Luc 0492/441 080

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

 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 prĳ s. 
0475/376 496

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

Alle kleine en grote dak-
werken. Pannen, roofi ng, 
goten, herschilderen of 
coaten. Zelfwerkend gra-
tis prĳ sopgave 
0491 758 399

Huishoudster - Poets-
vrouw 20 uur per week. 
Ervaring en zelfstandig 
werken. Dagen overeen 
te komen. Rĳ bexĳ s. Om-
geving Hoogboom. Ne-
derlandse taal . Eventueel 
dienstencheque.s. 0477 
222 622
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5 - D E L I G E  C U R S U S  B E Z I G E  B I J T J E S
Data : 7/9 – 28/9 – 26/10  – 9/11 – 23/11. De lessen gaan 
door in “Ons Middelheem” van 8u30 tot 12u. Prĳ s: 25€ 
leden – 35€ niet leden. Inschrĳ ven bĳ  Frieda Bresseleers, 
Hofstraat 48, tel : 03/651.58.82 – gsm : 0484 27 69 94 
4 - D E L I G E  C U R S U S  B L O E M S C H I K K E N  
Data : 14/9 – 12/10 – 16/11 – 21/12. De lessen gaan door in 
“Ons Middelheem” om 19.30u tot 22.30u. OPM: de laatste 
betaalde les van 2020 is niet door gegaan. Prĳ s per les: 
12€ leden – 15€ niet leden. Inschrĳ ven bĳ  José Stessels-
Driesen, Prins Kavellei 104, tel : 03/651 47 28
3 - D E L I G E  C U R S U S  B R E I C A F É
Data : 7/10 – 18/11 – 2/12. De lessen gaan door in “Ons 
Middelheem” van19.30u tot 22.00u. Prĳ s : 15€ leden – 18€ 
niet leden. Inschrĳ ven bĳ  Christel Claes , Bredestraat 40, 
tel: 03/651 65 72  - gsm : 0496 69 38 39.
3 - D E L I G E  C U R S U S  N A A I S A L O N
Data : 21/10 – 25/11 – 2/12. De lessen gaan door in de 
Emaüszaal van 19.30u tot 22.30u. Prĳ s: 15€ leden – 18€ 
niet leden. Inschrĳ ven bĳ  Annie Van de Velde, Peter Benoi-
tlei 69, tel : 03/652 03 74 – gsm : 0478 18 21 68
O P  S T A P  M E T  A N N E L I E S
Op 3 oktober gaan we weer op stap met Annelies. We ko-
men samen aan het kasteel van Brasschaat om 9.30 u. In-
lichtingen bĳ  :  Annelies Rabaey tel : 0485 38 26 36 
O P F R I S S I N G  V E R K E E R S R E G E L S  T W E E D E  D E E L
Op dinsdag 12 oktober krĳ gen we het vervolg van de 
opfrissing van de verkeersregels door Christiane Smeul-
ders, erkend rĳ instructrice. Iedereen is van harte welkom 
op deze avond! Deze avond gaat weer door in de Emaus-
zaal om 19u30. inschrĳ vingen bĳ  Monique Boucquey tel : 
03/651 48 93 of op gsm 0479 37 04 91. Prĳ s : 5€ leden – 7€ 
niet leden. Femma rekening: BE28 1030 4543 9720 van 
Femma Brasschaat Centrum.

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde 

MEDEWERKER ATELIER 

Interesse?

(M/V) Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

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

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Notarisassociatie
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

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

paletten of 
klein hout desnoods, 
ophaling  op regelmati-
ge basis. 0492/263 118

Houtkachel - 
allesbrander met buizen 
en accesoires, weinig ge-
bruikt. Heel goede staat. 
€ 375. 0486/245 784

Te huur extra brede auto-
stnplts Hofstraat 32. 
€ 120/mnd 0479/381 137.

Te huur: gerenov. app.,  
Bredabn 209 2V, centr. 
Brassch. lift, 2 slpk, kkn, in-
loopdouche, woonk. €750 
euro/mnd. 03/652 17 12

GEVRAAGD
STUDENTEN 

voor weekend 
en weekdagen. 

Bakkerĳ  Van Hunsel
03/645 04 47
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BURGERLIJKE 
STAND

Coraline Roovers, 11 augustus 2021, Brasschaat
Lya Van Dyck, 16 augustus 2021, Brasschaat

Willy Ibens, 76 jaar, echtgenoot van Maria Serneels, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

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

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

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

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    30
DINSDAG     31
WOENSDAG   1
DONDERDAG    2
VRIJDAG       3
ZATERDAG    4

OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER

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

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

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

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in 

eigen beheer

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

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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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

€ 19,78

23 tekstmarkers
 Stabilo® Boss® 

+ GRATIS deskset

(= 23 x  € 0,86 per marker)

Kies uit de 
23 kleuren van 

de STABILO® BOSS® 
en stel je eigen 

bureauset 
samen!

Brasschaat!
Bredabaan 300-302

2930 Brasschaat
Tel. : 03 660 05 28

HERHAALD WEGENS GROOT SUCCES!

Zoveel meer te ontdekken bij
ma.   
di. - vrij.
zo. 

09:30 - 15:00
10:00 - 17:00

gesloten

Bezoek ons ook 
te Hoevenen 

(Hoge Weg 123a) 
en Schoten 

(Paalstraat 72)

Shop het volledige aanbod op PANDAVA.COM, laat aan huis leveren of kom afhalen in de winkel!

(ACTIE UITSLUITEND GELDIG IN DE PANDAVA WINKELS, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

geldig t.e.m. 12/09, 
prijzen incl. btw

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

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

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

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER


