NIEUW

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

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

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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OPTIEK DE BEENHOUWER

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

ONLINEȩAGENDAȩȩȩȩȩȩȩȩȩȩȩȩȩȩȩȩȩȩȩ
OPTIEKDEBEENHOUWER OUTLOOKCOM
$Rȩ2OOSENSPLEINȩ ȩȩ"RASSCHAAT

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

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

1,(8:(9/277(+(5)67&2//(&7,(6
92259$'(56&20081,&$17(1
.$3(/6(67((1:(*0$5,$%85*%5$66&+$$7
7 ( /     2 3 ( 1 9$ 1  72 7  8 8 5  0 $ $ 1 ' $ * * ( 6 / 2 7 ( 1
:::./(',1*:,/$1%(,1)2@KLEDINGWILAN.BE

VAN KAMERBREED
TOT HUIZENHOOG
ALTIJD MAATWERK

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN
interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

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

Klaar terwijl U wacht

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

welzijnsvereniging

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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

Mega garageverkoop,
veel gar. Oude Hoeveweg 11-12 sept. 09u-17u



Coda barbecue
Na een onderbreking van 2 jaar (door Corona) kon dit jaar weer een Coda BBQ georganiseerd worden, al was het wel met een aantal beperkingen, op de terreinen van CODA vzw
te Wuustwezel.
Na 3 dagen van opbouw was het dan eindelĳk tĳd om de bekende BBQ van Coda vzw weer
op te starten op zaterdag 27 en zondag 28 augustus.
Zaterdagmiddag kwamen de eerste gasten weer opdagen. Omdat de Covid maatregelen
nog steeds gelden werden de gasten door de stewards tot aan de tafel begeleid.
Zoals steeds was het eten weer heerlĳk. Het aantal inschrĳvingen was beperkt zodat alles
veilig kon verlopen. Heel veel blĳe gezichten van mensen die elkaar eindelĳk nog eens
terug zagen.
Nog een dikke proﬁciat aan de organisatoren en de vele vrĳwilligers, op naar volgend jaar,
maar dan naar goede gewoonte tĳdens het eerste weekend van juli met hopelĳk terug het
aantal BBQ-bezoekers zoals we in het verleden gewoon waren.

Ke y b o a rd - p i a n o l e s ,
geen notenkennis vereist.
0477/618 945



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


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

OPPAS GEZOCHT (MET
AUTO) Ik zoek een oppas
die op vooraf te bepalen,
maar willekeurige weekdagen (2u s’ochtends en
2u s’avonds) voor mijn
tweejarig zoontje kan zorgen en naar de kinderopvang brengen en halen.



Ondergrondse autostaanplaats te huur,
Centrum Brasschaat. Info:
0472/306 886

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD
Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u TOT…
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Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 7 september t.e.m. zaterdag 11 september
Soep:
 7RPDWHQVRHSPHWEDOOHWMHV ½ORI½O 
 $XEHUJLQHFXUU\VRHS ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Italiaanse steaksalade met gegrilde paprika,
kerstomaat, boontjes, balsamico, basilicumolie,
 SDUPHVDQHQSLMQERRPSLWMHV ½ 
- Salade met geitenkaas, rode biet, butternut, venkel,
 FRXVFRXVUXFRODHQJHURRVWHUGHZDOQRRWMHV ½  9(*,
- Wrap met hummus van edamame, koolrabi, radijs,
 ZRUWHOUXFRODHQJHOHUR]LMQWMHV ½  9(*$1
Warme Gerechten:
- Ravioli van zongedroogde tomaat met scampi, kers WRPDDWMHVHQHHQ]DFKWHFXUU\VDXV ½
 9RODXYHQWPHWDDUGDSSHOSXUHHHQHHQIULVVODDWMH
 YDQNRROUDELUDGLMVHQZRUWHO ½
 0DFDURQLPHWNDDVVDXVVSHNMHVHQUDGGLFFKLR ½

Bredabaan 225 - Brasschaat
woe - zat: 10.00 - 18.00
www.combidee.be 24/7

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be,
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be
*UDDJYHUPHOGHQYDQWHOHIRRQQXPPHU
naam en dag van afhaling.

Uw tuinonderhoud

ARGENTA VERZEKERINGEN

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

Voor al uw tuinwerken

L

Rijbegeleiding Krüger

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

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

Zonder twijfel met plezier
terug naar school
ADVIESPRIJS
99

RUILCILINDER OOK
VERKRIJGBAAR

59

Spirit black megapack
SPIRITBLACKMP

Bij Argenta doen we meer dan verzekeren.
We staan je bij tot je weer gerust bent.
Ontdek ons aanbod op argenta.be/verzekeren

Zo simpel kan het zijn.
Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761
Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736
Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741
Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 352
03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073
Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide

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

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

Zie ook www.argenta.be
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CINEMA

POLYGOON
Brasschaat

Elke dinsdag om 20u - welkom in de foyer vanaf 19u.
Programma tweemaandelijks

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

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

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!

14/09/2021
21/09/2021
26/09/2021
28/09/2021
05/10/2021
12/10/2021
19/10/2021
26/10/2021

Mijn Vader is een Saucisse (2021)
Werk ohne Autor (2018)
Pinocchio (2019) om 14u
Three Billboards Outside Ebbing (2017)
J’accuse (2019)
Amazing Grace (2018)
Sorry We Missed You (2019)
The Father (2021)

Tickets 8 euro, online reserveren
https://tickets.depolygoon.com
Locatie: De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat Maria-ter-Heide

EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM
WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429
ZZZGHSRO\JRRQFRP

HOOGGEËERD PUBLIEK
Tĳdens de heropstart van het culturele leven in Brasschaat
biedt KWB Driehoek onderstaande activiteiten aan. Deelnemen kan zonder KWB-lid te zĳn. Welkom.
C U LT U R E L E F I E T S T O C H T : V R I J D A G 2 4 S E P T E M B E R
Vertrek: 13.00u stipt aan de kerk Sint Jozef Driehoek.
We rĳden ongeveer 35 km langs enkele markante en interessante plekjes in Brasschaat. Er wordt een korte info
gegeven over kenmerkende gebouwen of speciﬁeke natuurelementen. Deelname is gratis. Verplicht inschrĳven:
voor 14 september bĳ Vic (vicdeschepper@telenet.be of
03 651 99 31) (beperkt aantal deelnemers)
BOWLING: DONDERDAG 30 SEPTEMBER OM 14U. STIPT IN BLUE BALL
Jong en oud maakt, onder de leiding van Robbie Van
Bourgonie, kennis met het bowlingspel. Deelname is gratis. Verplicht inschrĳven: voor 23 september bĳ Robbie
(robbievanbourgonie@gmail.com of 03/6513987). Blue
Ball, Bredabaan 863, 2930 Brasschaat
GPS WANDELING: ZONDAG 3 OKTOBER
Vertrek: 12.30u stipt op de Parking van de Melkerĳ. Ludo
en Vic zorgen voor de uitleg bĳ de start. We stellen enkele
GPS-toestellen ter beschikking. Dit is een groepsactiviteit.
Verplicht inschrĳven voor 23 september bĳ Vic. (vicdeschepper@telenet.be of 03 651 99 31) Deelname: 2 euro
per persoon.

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

BESTE PRĲS

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

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

GOMMEN, LOGEN.

0487 286 430

YOGA
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authentieke yoga

Rama Saenen

Brasschaat: dinsdagavond vanaf 14-9.
Deurne: maandagavond vanaf 6/9
Antwerpen-Zurenborg: dinsdagavond vanaf 14/9
en donderdag vanaf 16/9
En vele andere gemeenten!

VOOR alle INFO

www.yoga-rama-saenen.be
03 449 40 89 of 03 455 60 00

-INSCHRIJVING: ter plaatse 15 minuten vóór begin van de les
-PRIJS: € 50 voor uw eerste 5 lessen samen, daarna € 10/les
-BENODIGDHEDEN: oefenmatje

VERSTERK UW GEZONDHEID!!
VOLG YOGA IN EEN SCHOOL MET VELE JAREN ERVARING!

n
te e
Gro assen!
er
klein

GEEN 34E MARIABURGSE FEESTEN IN 2021
WEL QUIZ EN EEN 2E ZOEK-MEE-WANDELING MET EXTRA
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
In 2020 konden de 34e Mariaburgse Feesten helaas wegens COVID-19 niet plaatsvinden. Als alternatief hadden
we een 1e ZOEK-MEE-WANDELING aangeboden. Die
kende zo’n overdonderend succes – we kregen maar liefst
118 deelnemersformulieren binnen - dat we niet konden
nalaten aan de vraag te voldoen en we een 2e ZOEK-MEEWANDELING hebben ontwikkeld, ditmaal met ook extra
aandacht voor de kinderen.
Het is weer een alternatief voor de nog steeds 34e MF en
helaas ook op zondag 26 september 2021 weer afgelast
zĳn wegens organisatorische moeilĳkheden rond COVD19. Quiz op vrĳdag 24 september gaat wel door! Wandelbrochures kunnen gratis bekomen worden vanaf de
verschĳning van onze krant “Gazet van Het Nieuw Kwartier
nr. 151” van september via scannen van QR-code op onze
afﬁches en het downloaden op website Mariaburg ‘ www.
mariaburg.be ‘. Ook bĳ volgende ophaalpunten is het mogelĳk een brochure te ontvangen: Wĳkcentrum (24/24);
DC Antverpia; Bakkerĳ Van Landeghem; Bakkerĳ Wouters;
Bakkerĳ Vossen; De Groene Wĳzer; Carfourke; KopiKoﬁ; ‘
Krantenkopje; Bib Ekeren Driehoek; Bib Brasschaat.
Alle antwoordformulieren moeten ten laatste binnen zĳn
in de postbus van Wĳkwerking Mariaburg - Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren - ten laatste op zondag 28
november 2021. Uitslag en uitleg volgen op zondag 12
december 2021 te 14 uur in het Wĳkcentrum indien COVID-19 dit toelaat. We hopen weer op een mooi aantal
deelnemers. Enkele prĳzen kunnen wĳ aanbieden dankzĳ
medewerking van OXFAM Wereldwinkels Ekeren en Kapellen; kofﬁehuis KOPIKOFI op de Schriek en ’t KADOOKE op
Kapelsesteenweg.
Alle verdere informatie over deze opnieuw afgelaste
34eMF kan men bekomen via raadpleging site ‘ www.mariaburg.be ‘. Hier kan men ook een verklarende boodschap
beluisteren voor het annuleren van deze feesten van onze
ondervoorzitter en organisator Steven De Schepper.

GEVRAAGD

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

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT

Tel: 03.651.80.09

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

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES
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BODY-BOOST

BEWEGEN IS MEDICIJN
CARMEN VAN BAELEN - ERGOTHERAPEUTE & DOCENTE

TOTAL BODY WORKOUT
EINDIGEN MET NIRVANA OEFENINGEN VOOR ONTGIFTEN EN MENTALE RUST
VOOR WIE:

%5$66&+$$7

02576(/

Voor mensen die preventief hun rug willen
versterken, hun houding en conditie willen
verbeteren, maar ook meer weerstand, ...

1. Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31
woensdagavond om 20.30 u.

1. Sport-studio (dierenschooltje),

BENODIGHEDEN:
RHIHQPDWMHGULQNHQÀHVMHZDWHU
mondmasker.

2. Hemelhoeve, polyvalente zaal, Gemeentepark
vrijdag 9.30 u. en 10.30 u.

2. Sportschuur, Lusthovenlaan 12.



3. Sport Mortsel - Turnzaal De Sterre,



67$576(37(0%(5

/(72367$572.72%(5

:::58*6&+22/&$50(1%(

Lutsthovenlaan 12.
Dinsdagavond om 19.30 u. en 20.30 u.
Donderdagavond om 20.30u
Drabstraat 47.
Donderdagnamiddag 14u.

,QIR:LQNHOPDQV9DQ%DHOHQ&DUPHQ7HOFDUPHQYDQEDHOHQ#WHOHQHWEH

START 2 RUN
$&%5($.%5$66&+$$7
/RXLV'H:LQWHUVWDGLRQ3DUNYDQ%UDVVFKDDW

1$-$$5
Start

Duur

dinsdag 14 september 2021
0 km ª 5 km en 5 km ª 10 km
en verder
10 weken

Trainingdagen dinsdag en donderdag om 19u,
zondag om 10 u
Trainingsplaats Park van Brasschaat, Peerdsbos
en piste 400 m
Vertrekpunt

cafetaria stadion
douches en kleedkamers aanwezig

Infovergadering maandag 13 september om 19 u in
het cafetaria van het Stadion
Kostprijs

30 euro (verzekering inbegrepen) liefst
storten op rek BE43 4151 1373 1101
Atletiekclub Brasschaat

Contacteer uw mutualiteit voor tussenkomst
Inschrijvingen en meer info: via www.acbreak.be
Al honderden joggers hebben bij ons de STR gevolgd met succes. Ervaren joggers begeleiden je drie maal per week. Kom
mee doen: verbeter je conditie in een gezellige groepssfeer!

:LM]RHNHQRRNEHJHOHLGHUV

Te huur: SPANJE, regio
Murcia, dorp San Cayetano. Huis voor 4 personen,
2 slpks, 2 badk. Groot
zwembad + kinderbad.
10 min rĳden van strand
San Javier. Nog vrĳ jan.,
feb., mrt. Info: Van Doninck. 0468 210 252


Je windows pc/laptop
traag of doet raar? Opkuisen zonder dingen te
verliezen? Ik herstel en
verbeter je toestel in het
mogelĳke. 0472 344 319

Te koop: stokke TrippTra p p k i n d e r s t o e l +
babyset € 125, Chicco
autostoel FixPlus 15-36
kg €90. Ophalen gsm:
0475/742 750

Gevraagd: ALLE WAGENS jong & oud, met
of zonder technische controle. Erkende handelaar!
T 0476/74.91.78.


Inboedels opruimen
van kelder tot zolder bel
vrĳblĳvend 0488 335 873



Gevraagd: winkelbediende met ervaring voor
ambachtelijke slagerij
Maes. Rond 30 à 35 u. per
week tel. 0491 105 828


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



App. te huur: Bredabaan,
2 slk, garage. 1e verd., lift.
€995. 0488/463 594

Te koop Prins Kavelhof
parkdomein, eigenares
verkoopt maar blijft er
wonen!! Ideale investering. 2slpk, badk., kkn, liv.
perf. onderhouden. Info
0468/200 364


App. te huur: Lage Kaart
436, 1e verd. 2 slpk, garage. Tel. 0497/172 108



Te koop: heren/studentenﬁets Sparta € 110. Tel.
0475/664 204 g. st.



Te koop: houtkachel, allesbrander met buizen en
accesoires, goede staat. €
375. 0486/245 784


Te koop gevraagd: banden met wielen 145/15513, 4 gaten. 0486/245 784

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat
Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be
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inhuldiging vernieuwd sportcentrum.
Dinsdag 31 augustus opende Vlaams minister van Sport Ben
Weyts samen met Gedeputeerde voor Sport Jan De Haes en
tal van genodigden ofﬁcieel het vernieuwde sportcentrum
Sport Vlaanderen Brasschaat. De Vlaamse en de provinciale
overheid investeerden de voorbĳe jaren fors in de renovatie
en proﬁlering van Sport Vlaanderen Brasschaat om er een
state-of-the-art G-sportcentrum van te maken. In 2018 werd
het provinciale sportcentrum overgedragen aan de Vlaamse
overheid. Sport Vlaanderen Brasschaat werd zo het veertiende in de rĳ. Ook dit centrum beschikt over enkele unieke
troeven. Het centrum focust op personen met een handicap en is dan ook 100% toegankelĳk voor elke sporter. De
laatste omgevingswerken werden onlangs afgerond. In zĳn
speech verwees huidig Minister Weyts naar zĳn voorganger
Philippe Muyters die de start tĳdens de vorige legislatuur
had gegeven voor deze uitmundende vernieuwingen.
Er is ruim plaats voor G-sportclubs en organisaties. o.a. De
jiu-jitsu-school van Magda De Sutter vond haar vaste plaats
alvast en ook andere clubs zoals de Borgerhout Squirrels
voor softbal. Rotonde en Openluchtopvoeding OLO spelen
netbal. Lessen lichamelĳke opvoeding voor B.L.O, kortom
iedereen kan hier terecht. Het G-sportteam legt de lat zeer
hoog. Alle ruimtes kregen een aparte aanpassing voor bvb
rolstoelgebruikers, slechtzienden, mensen met een vorm
van autisme (aangepaste geluidsschermen, kleuren, enz.).
Binnenkort komt op deze locatie een atleet oefenen om zich
voor te bereiden in de discipline boccia voor de Paralympische Spelen van Parĳs in 2024. Het sportcentrum is volledig
G-Proof en kon rekenen op een subsidie van 1,3 milj.€ steun
van de Vlaamse Regering. Het totale kostenplaatje bedraagt
4,5milj.€ maar zal zeer vlug zĳn vruchten afwerpen. Ook de
aanwezigheid van het voltallig College van Burgemeester
en Schepenen benadrukt nog maar eens hoe Brasschaat
sport hoog in het vaandel draagt. Alle genodigden waagden zich zowel binnen als buiten aan een korte sportieve
(al dan niet interactieve) inspanning. De indoor interactieve
wand was wel indrukwekkend en bekoort nu al vele bezoekers.
Meer foto’s: www.brasschaatseﬁlm.com

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


Gespecial. voetverzorgster komt aan huis. Agnieszka 0484/949 951

ALLE TERRASREPARATIES
-uitslijpen van slechte
voegen van terrassen +
terug opvoegen
-vervangen kapotte tegels
-vervangen van putdeksels, enz. Gratis offerte.
0491/883 597

Te huur assistﬂat, 2 slpk,
Pr. Kavelhof, € 900/mnd.
0497/042 406

Klusjesman voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk, elektr., sanitair, behang, laminaat.
0474/277 231

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

3DXZHOVOHL%UDVVFKDDW7HO

www. H E R F I L . b e

welzijnsvereniging

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

CAMPUS- EN ZORGDIRECTEUR
Vanpotra tuinonderhoud, renovatie & snoeien. Btw aanw.
0465/993 577


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


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

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

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


Gebed aan het H. Hart:

dat het H. Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt door heel de wereld
in de eeuwen der eeuwen,
amen. Zeg dit gebed 6x. p.d.
ged. 9 dgn en uw gebeden
worden verhoord, zelfs indien
dit onmog. lĳkt. Vergeet niet
het H. Hart te danken met de
belofte dit ber. te public. vr.
de bekomen gunst. Dank. a.
H. Hart v. de bekomen gunst.
F.V.D.B.

QQQQQQQQQQQQ
GEVRAAGD

VERKOOPSTER
20u/week,
mag ﬂexĳob zĳn
Bakkerĳ Van Hunsel
lucvanhunsel@hotmail.be
03/645 04 47

QQQQQQQQQQQQ

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

0497/140 323


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



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

herfst
opendeurdagen
DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

9 september

10 september

11 september

12 september

van 10 tot 18u

van 10 tot 18u

van 10 tot 17u

van 11 tot 16u

¾ Kom je inschrijven voor onze nieuwe workshops voor de herfst en Allerheiligen
¾ Leuke herfstdecoratie aan -10% op alles in de winkel
PUUR SFEER - Bredabaan 153 - 2930 Brasschaat - www.puursfeer.be - 0496 61 89 78



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



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

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR HUISWERKBEGELEIDING
4Allions VZW is inmiddels reeds enkele jaren actief in de regio Antwerpen Noord en biedt aan kanszoekende jongeren
ouder dan 12 jaar, huiswerkbegeleiding aan.
Dit initiatief wordt georganiseerd door 4ALLIONS vzw, een
sociaal initiatief van Lions Club Antwerpen Moerland, om
kanszoekende jongeren ook extra kansen te bieden. We hebben hiervoor heel wat vrĳwilligers maar willen onze ploeg uitbreiden. Wĳ zoeken mensen met een goed hart en een uurtje
tĳd. De vrĳwilliger gaat niet bĳ de jongere thuis, de jongere
komt ook niet bĳ jou thuis. We gaan op neutraal terrein. Dat
kan op een school zĳn of in een gemeentelĳk gebouw. Parate kennis van de lesvakken is niet vereist voor de vrĳwilligers.

Van de jongeren krĳgt u heel positieve respons en dankbaarheid. Jongeren die kansen zoeken, waarderen dit
heel erg. We kunnen u geen vergoeding geven maar wel
een heel goed gevoel. Voldoening om te kunnen helpen.
En uit ervaring weten wĳ, dat je deze jongeren, echt helpt.
Praktisch: we zoeken vrouwen en mannen, jong en oud,
in Essen, Kalmthout, Kapellen, Brasschaat en Merksem,
die een paar uurtjes per week of per 14 dagen hun goed
hart willen tonen en mee huiswerkbegeleiding willen
doen. Als je interesse hebt, stuur dan een berichtje aan
info@4allions.be. Meer info vind je eveneens op onze
website www.4ALLions.be.

TE HUUR
¤¤"QɓiI1fɂɄɀE

{¤iIɫ³sU¤


ɓ {ŴŴĈŸƣńÝŀƇĈƣÝōȿƇŕƇȿȾȾŋɉɫQŕŕġƇĈƣÝōɀɕɃƇŕƇɂŋ



ɓ ĈƣĈĭńĭġĭōġŋĈƇûÝŋĈŸÝùĈƤÝŀĭōġ



ɓ 1ńĈŀƇŸŕōĭžûĩĈƇŕĈġÝōġžûŕōƇŸŕńĈ



ɓ ĈŸŋÝÝōāŕŴƳĈġùÝÝŸɪĭōûńɚƣĈŸńĭûĩƇĭōġĈōƣĈŸƤÝŸŋĭōġ



ɓ ÉŕŕŸŴÝŸƇĭûƍńĭĈŸĈōùĈāŸĭĽƣĈō

ȾɁɠɁȾɀɚɂɃɚɅɇ

INSCHRIJVINGEN
nog tot 30 september 2021
www.academie-noord.be
academie_noord academienoord
ĞĞůĚ͗EŝŶĠŝƉŽůĞƫ
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4QFDJBMUZ4UPSF

%V#PJTMFJ
"VHVTUJKOTMFJ

Hofstraat

-FPQPMETMFJ

(FNFFOUFIVJT

#3&%"

Kerk

ANTWERPEN
&

.JLTFCBBO

)PGTUSBBUBt#SBTTDIBBU
XXXDPOTUBOUJOJCFt

Gepensioneerde aannemer bouw doet nog
klusjes zoals kleine verbouwingen, metsel -en
betonwerken, terrassen,
rioleringswerken ea Tel
0494 160 412


We zoeken een naschoolse opvang voor
Avelyn (4j), Jules (2j) en
Alexis (2j). vanaf Januari
2022, 2 dagen in de week
(ma, di of don). Ophalen
aan Mater Dei Zegersdreef, thuis (Bethanie)
opvangen tot 18u.


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

DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09

Online bĳles WISKUNDE, FYSICA, BIOLOGIE
en CHEMIE door student
Geneeskunde.
Bĳlesonline@outlook.be



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



Man uit Breda 65+ zoekt
vrouw om relatie op te
bouwen. Bel of Whatsapp
+31 624 935 189

Appartement met 3
slaapkamers , 1ste verdieping, half open bebouwing met garage,
regio Delhaize Kapelsesteenweg Kapellen, te
huur in appartementsgebouw met uitsluitend
gepensioneerden. Dus
ideaal voor gepension e e rd ko p p e l o f a l leenstaande. Huurprijs:
690 euro/maand. Tel:
0476/328.864.

Maak nu uw afspraak!

03 843 33 71
Bredabaan 165, 2930 Brasschaat
steunt startende handelaars

VERHALENWANDELING
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Benieuwd naar de rĳke 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 aangrĳpende
verhalen. Vertrek om 14 uur stipt aan het heemhuis van
Breesgata, Miksebaan 50.
Deelnameprĳs: 2 euro (drankje achteraf inbegrepen).

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 zĳn open van woensdag tot en met zondag.
$ONKSESTEENWEGȩȩPANDȩ ȩsȩȩ"RASSCHAAT
ȩȩȩȩsȩ4HESHOP JEANSURMER"E
steunt startende handelaars
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Hair & Beauty
SALON

DAMES

HEREN

'EVRAAGDȩ oude bromfiets, juke-box, flipperkast, benzinepomp, boten, buitenboordmotor,
oude automaten, enz...
0031 646 331 823



& I E T S H E R S T E L L I N G E Nȩ
- montage - wielen workshops. Steeds op
afspraak: 0496 770 137
of info@bikeworks.be
www.BikeWorks.be - Kortestraat 73 Brasschaat


)KȩZOEKȩIEMANDȩDIEȩBO
MENȩKAPT in ruil voor het
hout 0472 455 013

AFVAL
/025)-).'37%2+%.
Verwĳderen en meenemen van afval in en rond
gebouwen (hout, plastiek, enz.)
Leegmaken van uw woning, garage, magazĳn (afvoeren van oude inboedels,
huisraad, achtergebleven afval na
werken, enz.)

Afbreken en afvoeren
kleine constructies zoals
tuinhuizen, carports, enz.
'2!4)3ȩ/&&%24%ȩsȩ!&6!,+/

ȩ

BACK TO SCHOOL ACTIE
UPUTFQUFNCFS

15% KORTING
PQEFCFIBOEFMJOHOBBSLFV[F

#SFEBCBBOt5FM
0QFOWBOEJOTEBHUPUWSJKEBHWBOUPUVVSt[BUFSEBHWBOVUPUVVS
steunt startende handelaars

0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

)NDUSTRIELAANȩ ȩ BUSȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ ȩ ȩ +APELLEN
4ELȩ ȩ ȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ INFO STUCAGYPBEȩ

boomklimmen in Mariaburg
Er zĳn tal van manieren om de zomervakantie af te ronden
maar de Brasschaatse Jeugddienst had daar iets origineels
op gevonden. In Brasschaat-Mariaburg thv het pleintje Antverpia werd er een heuse klimboom ingepalmd. Bedoeling
was zo hoog mogelĳk in de boom te klimmen met uiteraard
professionele en veilige begeleiding van JEPPA-SPORT.
Kwinte & zĳn collega Jelle waren ter plaatse om alles veilig
te laten verlopen. JEPPA is gespecialiseerd in het organiseren van gewone kampen maar ook ski- & avonturenkampen.
Niet aan hun proefstuk toe dus. Waarom deze boom om te
klimmen? De reden was eenvoudig: de ligging, een gezonde boom & vooral een boom waar je vrĳ makkelĳk een kabel
in kan bevestigen. De boodschap werd duidelĳk begrepen
door tal van jonge sportievelingen. Een echt mooie originele afsluiter van de vakantie!
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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


Te huur garage Mariaburg. 0473/920 028


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



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


Kapster aan huis nodig?
0497 736 371

QQQQQQQQQQQQ
GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

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

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

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

OKRA BRASSCHAAT CENTRUM TREFPUNT

In Brasschaat hebben wij een OKRA trefpunt met een waaier aan activiteiten:
WEKELIJKS: elke dinsdagnamiddag komen we samen in “Ons Middelheem”, Bredabaan 425,
om te babbelen, te kaarten, Rummikub te spelen. Buiten spelen we petanque.
Op zaterdag korte wandeling van 9u45 tot 11u30 in het park. Eénmaal per maand wandelen op
GRQGHUGDJQDPLGGDJRQJNP:H¿HWVHQYDQDSULOWRWHQPHWRNWREHUWZHHPDDOSHUPDDQG
RSGRQGHUGDJWRFKWHQYDQRQJNP7ZHHPDDOSHUMDDUGRHQZHHHQGDJ¿HWVWRFKWYDQ
ong. 65 km. Minigolf in de maanden juli en augustus. Elke maandag Bowling in de Blue Ball.
In september starten we terug met Wedstrijdrikken, bloemschikken, hobby, naaiwerk enz…
NIET VERGETEN: Onze feesten (Lente- Zomer- Kerstfeest, BBQ, Breugeltafel. Altijd zeer
succesvol !! Regelmatig een DAGUITSTAP met autocar en ook elk jaar één of twee daguitstappen met het Openbaar vervoer. We gaan enkele malen per jaar samen naar TONEEL,
CONCERT, OPTREDEN, wanneer er een interessante aanbieding komt. Ons maandblad “De
Belleman” wordt door onze bestuusleden-vrijwilligers ten huize afgeleverd.
INTERESSE ? Neem dan contact op met onze voorzitter of met één van onze bestuursleden:
Lucien Peeters (voorzitter) 03 658 60 57 of 0475 83 34 92, Agnes De Meyer 03 651 96 53
Gerre Van Lysebetten 0497 44 46 23, Alfonsine Franssens
03 651 30 17, Annie Verschuuren 0478 48 25 58

Brasschaatse Film,

Nr. 36, 8-9-2021

13

parkbodeactueel
Vrĳwilligen in Brasschaat,
het kan met Vonak!
Wil je als vrijwilliger aan de slag
maar weet je niet goed hoe dit aan
te pakken of waar je aan de slag
kan? Je kan hiervoor terecht op het
vrijwilligerspunt van Vonak.
Je kan elke maandag tussen 8 en 12 uur terecht bij
Vonak in het gemeentehuis, Verhoevenlei 11.
De consulent overloopt samen met jou de mogelijkheden binnen onze gemeente.
Vrijwilligen kan je immers overal: in de zorg, bij een
sportclub, de jeugdvereniging, cultuur en zoveel
meer. Voor elk talent bestaat er wel een geschikte
vrijwilligersjob.
Interesse? Bekijk onze vacatures
vonak.be/vacatures/brasschaat
Zit er niet meteen iets tussen dat je aanspreekt?
Of wil je graag weten of je mag vrijwilligen als je een
uitkering ontvangt? Spreekt vrijwilligen je aan maar
heb je maar beperkte tijd? Wil je graag vrijwilligen
maar heb je ondersteuning nodig? Aarzel niet en
kom langs op ons vrijwilligerspunt.
Wij helpen je graag verder.

Doe mee met Behaag… natuurlĳk 2021
De afdelingen van Natuurpunt in arrondissement Antwerpen
organiseren voor de 28e keer een behaag-actie. Bestel tot
31 oktober haagpakketten, fruitbomen, klimplanten en enkele
hoogstambomen aan een heel aantrekkelijke prijs!
Het aanplanten van streekeigen
bomen en struiken en het promoten
van een vogel-, bijen- en vlindervriendelijke tuin brengt enorm veel
leven in grote en kleine tuinen. De
aangeboden fruitboomsoorten zijn
een waar eldorado voor wilde bijen en
hommels. Terwijl het fruit, al dan niet
afgevallen, een belangrijke voedselbron is voor vogels en vlinders. Dat
hoort ook in jouw tuin thuis, niet?

Hoe bestellen?
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.

Aanbod klimplanten
Hop
• prijs: 5 euro
Wilde Kamperfoelie
• prijs: 5 euro
Bosrank (Clematis vitalba)
prijs: 5 euro

Aanbod bomen
Knotwilgpoot
• prijs: 5 euro
Fruitbomen(pruim, kers, appel, peer)
• prijs: 25 euro per boom

Aanbod haagpakketten
Bloesem- en bessenhaag
• prijs: 26 euro
Meidoornhaag (foto)
• prijs: 25 euro
Bijenbosje
• prijs: 13 euro
Beukenhaag
• prijs: 27 euro
Taxushaag
• prijs: 9,50 euro
Ligusterhaag
• prijs: 27 euro
Haagbeukenhaag
• prijs: 26 euro
Veldesdoornhaag
• prijs: 28 euro

Uitgebreide info over alle planten
antwerpennoord.be/behaagactie
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parkbodeactueel
Brasschaat start met
Open Leersalon
Vanaf 13 september organiseren
Open Huis Kabas en Ligo Antwerpen
wekelijks een Open Leersalon, een
laagdrempelige plek voor volwassenen die gratis iets willen bijleren.
Online een afspraak maken bij de dokter, een
klacht schrijven, deelnemen aan een online
oudercontact ... Dat is niet voor iedereen
even gemakkelijk. Zowel Nederlandstalige als
anderstalige volwassenen kunnen in het Open
Leersalon terecht met dit soort vragen of zaken
waar ze het moeilijk mee hebben. Een lesgever
van Ligo Antwerpen (de vroegere Open School)
helpt hen op weg: op de computer, op de
smartphone of met pen en papier.

Veiligheidsmonitor
2021-2022
De Veiligheidsmonitor is een
regelmatig terugkerende nationale
enquête met vragen over onveiligheidsgevoel, buurtproblemen,
of je het slachtoffer werd van een
misdrijf, hoe je het contact met de
politie ervaart ...
Het is een initiatief van de politie in
samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en
lokale besturen. In totaal ontvangen 400.000
willekeurig gekozen personen de vragenlijst.
Het kan zo ook vanaf midden september in jouw
brievenbus terechtkomen.

Alle antwoorden samen bevatten
waardevolle informatie over de
uitwerking van het lokale
veiligheidsbeleid.

De gemeente Brasschaat is partner van dit
initiatief, dat mensen wil versterken zodat
ze zelfstandig aan de slag kunnen: met hun
smartphone, in de communicatie met de school
of met het regelen van papierwerk. Binnen de
gemeente wordt er ook met andere organisaties
samengewerkt om de Brasschatenaren nog
beter te ondersteunen. Een bezoek aan het
Open Leersalon kan éénmalig zijn, maar er kan
ook een aantal keer rond iets gewerkt worden.
We zullen infosessies en korte cursussen
organiseren.
Het Open Leersalon vind je vanaf 13 september
elke maandagnamiddag tussen 13.30 en 16
uur in de ontmoetingsruimte van Kabas, Van
Hemelrijcklei 90 (niet tijdens schoolvakanties).

Jouw medewerking is van groot belang. We
roepen de ontvangers van de vragenlijst op de
nodige tijd te nemen om de vragen zo volledig
mogelijk te beantwoorden. Alle antwoorden
samen bevatten immers waardevolle info over
de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de
gemeente en de lokale politiezone Brasschaat.
Geselecteerden ontvangen de vragenlijst per
post, samen met een begeleidende brief.
Deelnemen is eenvoudig: vul de vragenlijst in
en stuur gratis terug, of geef je antwoorden
online door. Je antwoorden worden anoniem
verwerkt. Heb je toch nog vragen, mail ze naar
pz.brasschaat@police.belgium.eu.
We verwachten de resultaten van de bevraging
in het eerste semester van 2022.
Alvast dank voor je deelname!
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Een goede nachtrust
begint in Brasschaat
Met duurzaam design van Auping.

&VEWWGLEEXŵ&VIHEFEER

Bezoek de vernieuwde store!
&MN%YTMRKHVEEMXEPPIWVSRHHYYV^EEQLIMHIRREFMNLIMH;ITVSHYGIVIRHMGLXFMN
MRSR^IKVSIRIJEFVMIOMR(IZIRXIV-RHIZIVRMIY[HIWXSVIXI&VEWWGLEEXSRXHIO
NISR^IWPEETGSPPIGXMIIROVMNKNITIVWSSRPMNOEHZMIW>S[IIXNI[EXNIOSSTXIIR
LERHKIQEEOXO[EPMXIMXWFIHQIXSSKZSSVGMVGYPEVMXIMX+SIHZSSVHITPERIIX
XSIOSQWXMKIKIRIVEXMIWIRNSY[REGLXVYWX8SXWRIP#

8ŵ[[[EYTMRKWXSVIFVEWWGLEEXFI
QE^EYYŵHMKIWPSXIR
STIRST^SRHEKZERYY
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Dinsdag 7 september - Bredabaan / Hemelakkers / Door Verstraetelei
‘t Is terug koers in Brasschaat! De derde editie van de Sportoase N8 van Brasschaat vindt
weer plaats in het centrum van Brasschaat. Het is een feesteditie want we vieren...

100 jaar 8 van Brasschaat
op een verkeersvrĳe omloop (13 tot 22 uur)
Deelnemers:

Dries De Bondt
Alpecin Fenix

Gianni Vermeersch
Alpecin Fenix

Edward Theuns
Trek Segafredo

Alex Kirsch
Trek Segafredo

Stef Cras
Lotto Soudal

Philippe Gilbert
Lotto Soudal

Jenthe Biermans
Israël Start Up
Nation

Tom Van Asbroek
Israël Start Up
Nation

Kenneth Van Rooy
Topsport
Vlaanderen

Thomas Sprengers
Topsport
Vlaanderen

M. Van Staeyen
EvoPro Racing

Jeroen Eyskens
EvoPro Racing

Tom Meeusen
Group Hens
Maes Containers

Daan Soete
Group Hens
Maes Containers

PROGRAMMA

Danny van Poppel
Intermarché
Wanty Gobert

P. Van Speybroeck
Intermarché
Wanty Gobert

B. Van Lerberghe
Deceuninck
QuicksStep

M. Vansevenant
Deceuninck
QuicksStep

Toon Aerts
Baloise Trek lions

Thibau Nys
Baloise Trek lions

Enzo Wouters
Tarteletto Isorex

Alfdan De Decker
Tarteletto Isorex

14.00u: Scholen van Brasschaat
16.00u: Gentlemen race
Kampioenschap
van Brasschaat
17.30u: Voorstelling renners
18.05u: Tĳdrit (Start om de minuut
1 ronde per renner)
18.50u: Puntenkoers (15 ronden)
20.00u: Criterium (15 ronden)
21.00u Huldiging winnaars
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ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

ONTDEK DE SUV
DIE BIJ U PAST!

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
6&+(3(56',-.:(670$//(
Tel. 0473 370 280

˗˒ˎ˞ˠˎˠˎˋ˜˒˝ˎWWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132
2930 BRASSCHAAT
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be

ANTWERP AUTOMOTIVE

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

Eikenlei 102
2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Tel. 03 611 01 99
www.mazda-antwerpautomotive.be

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft,
organiseert volgende aanwerving (m/v):

FACILITY
MANAGER (M/V)
/+*  
/%$)')*"
/%") (
/$&"**'
/'+$('('++$  '
Functie: Als facility manager zorg je samen met je team voor het beheer en onderhoud
van het groen en gebouwenpatrimonium van het bestuur. Je stuurt en begeleidt een
grote logistieke afdeling om dit te realiseren. De afdeling bestaat uit verschillende
specialiteiten en taken zoals renovatie, schoonmaak, huisvuilophaling, herstellingen
aan gebouwen, wegen en groen en begraafplaatsen. Je formuleert adviezen over het
onderhoud en beheer van het patrimonium en neemt als projectmanager het voortouw
in de coördinatie van organisatiebrede projecten.
Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en
vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans? Ben je gepassioneerd
door patrimoniumbeheer? Werk je graag projectmatig?

Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job
via www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 17 oktober 2021. Bezorg ons je CV,
een kopie van je diploma, een recent uittreksel uit het strafregister, je portfolio met
bewezen kennis en competenties en een motivatiebrief waarin je duidelijk aantoont
waarom je voor deze functie kiest. Tijdens een eerste cv screening zal hiermee
rekening gehouden worden.

Vorige week hadden we het hier over Theo Reynaerts, een onbekend, maar markant kunstenaar
uit Mariaburg. Zĳn tentoonstelling in het Ravenhof
loopt van 9 tot 13 oktober en niet van 3 tot 10 oktober zoals werd gemeld.
Wellicht kennen jullie ook Çois Geysen niet. Çois is
zoals hĳ zichzelf noemt een autodidact die zich verdiepte in onder meer archeologie, theologie en geschiedenis. De Brasschatenaar raakte meer en meer
gefascineerd door de Germaanse, de Keltische en
de christelĳke cultuur. Zo reisde hĳ doorheen Europa om kerken en kathedralen te bezoeken. Hĳ kwam
tot de merkwaardige vaststelling dat er zeer veel
scabreuze ﬁguurtjes aan die kerken en kathedralen
hangen.
“Velen zĳn ronduit erotisch, je ziet dieren met stevige erecties, vrouwen in allerlei onfatsoenlĳke
houdingen, copulerende koppels en zo meer. En
wĳ maar denken dat de mens in de middeleeuwen
preuts was, niet dus. Die steenkappers moeten toen
een ongebreidelde fantasie gehad hebben”, zegt
Cois Geysen.
De Brasschatenaar zette 374 van die ﬁguurtjes op
foto en verzamelde ze in een boek met als titel:
“Monsters, exhibitionisten en andere bizarre wezens
in kerken en kathedralen”. In zĳn boek gaat hĳ op
zoek naar een verklaring voor al die geslachtsdelen
en andere scabreuze uitbeeldingen.
“Mannen en vrouwen die zich in een obscene positie bevinden, kunnen een waarschuwing zĳn tegen
de zonde. Maar het is ook best mogelĳk dat het
een aansprong was om zich voor te planten. Het is
opvallend hoeveel geslachtsdelen er te zien zĳn bĳ
die ﬁguren. Een ander woord voor geslachtsdeel is
testikel, in het Latĳn betekent testiculi “kleine getuigen”. Het leggen van de hand op de geslachtsdelen
komt neer op het zweren bĳ de God van hemel en
aarde. “To testify”, zegt men in het Engels.
Çois heeft in zĳn boek al die rare ﬁguren gerangschikt en in categorieën verdeeld. Het boek is te
koop via www.openmind-coisgeysen.be en kost 34,
95 euro. Het telt 257 bladzĳden.
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op 5 m
van t
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SHOWROOM
te Kalmthout - Bosduin
Iedere woensdag open van 8 tot 18 uur
(andere dagen op afspraak)

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Alle materialen,
toebehoren en
producten
voor zwembaden

Het is weer voorbij die mooie… Sportzomer!
8 weken lang genoten meer dan 1000 Brasschatenaren van
een breed aanbod van gratis openluchtlessen in het Park,
van rustige yoga tot meer beweeglĳke zumba. Schepen van
sport, Adinda Van Gerven, is zeer blĳ dat deze reeks gratis
sportlessen zo goed gesmaakt werd bĳ het publiek. ‘Het
was hartverwarmend te zien dat een 3jarige kleuter en een
87jarige dame samen -naast elkaar- genoten van het rustig
bewegen op muziek onder het bladerendek van een stevige eik. Ik wil de vrĳwilligers van onze vzw Sport Plus en de
medewerkers van onze sportdienst dan ook van harte danken om 8 weken lang 2 avonden per week steeds paraat
te staan met podium, geluidsinstallatie en een luisterend
oor.’ Vele deelnemers hebben alvast voorgenomen om te
blĳven sporten…

(ELLEVENȩȩ5NITȩ/ȩsȩȩ+ALMTHOUTȩ ȩ"OSDUINȩsȩȩȩ

Garvo

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

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

Bezoek onze toonzaal:
Di, do, vr: 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten
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GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder werk, gronden, ...
UIT DE HAND

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

7
 
)
LQIR#XOWUD[EH
ZZZXOWUD[EH

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
De dienstencentra wensen iedereen een ﬁjn werkjaar . Wees welkom! De inschrĳvingen voor sport overdag zĳn begonnen op 30 augustus. Voor sommige
sporten zĳn er nog vrĳe plaatsen. In september terug heel wat op de planning:

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
Di 7/9 om 14 uur: vertellingen aan de kiosk, gratis
Ma 13/9 om 14 uur: gezelschapspellen
Di 14/9 om 10 uur: oefenles ﬁtpark met begeleiding, gratis.
Wo 15/9 vanaf 14 uur : plantjesverkoop Kom op tegen Kanker – tot vrĳdag
Ma 27/9 om 14 uur: Bingo ten voordele van stichting Alzheimer
Do 29/9 om 14.30 uur: smulnamiddag, verse wafels met slagroom

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

Tel. 0475 841 431

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Van 20/9 tot 24/9: verkoop cake ten voordele van stichting Alzheimer
Di 21/9 om 14.30 uur: bezoek ĳskarretje
Di 21/9 om 19.30 uur: praatcafé dementie
Di 28/9 om 13 uur: naai- en breiatelier Moeders voor Moeders
Di 28/9 om 14.30 uur: Antwerpse vertellingen door Wim Haazen
Wo 30/9 om 14.30 uur: burenborrel Prins Kavelhof.

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Maandagnamiddag(13.30 – 16u) zangstonde: gratis (wĳ zoeken nog mannenstemmen):
Di: 7/9: 9.30 uur: centrumraad
Di 7/9: 13.30 uur: workshop op stap met QR code met smartphone
Do 9/9: 13.30 uur: workshop: communiceren met de overheid: mĳn gezondheid,
Itsme, covidsafe, taks on web: via smartphone of tablet of PC
Zon 12/9: open monumentendag met mogelĳkheid in Antverpia een halte
te houden
Ma 13/9: 14.00 uur start nieuwe reeks kantklossen: reeks van 8 lessen
Di 14/9: 13.30 uur workshop whatsapp ontdekken en optimaal gebruiken
Do 14/9: 13.30 uur workshop whatsapp tips en trics.
Voor alle informatie neem je best contact op met het dienstencentrum van je
keuze. Haal zeker een DC-nieuws op of vraag de online-versie aan. Zo blĳf je op
de hoogte van de activiteiten in onze drie lokale dienstencentra.

Te koop droog brandhout, thuis gebracht, kant
en klaar. 0495/914 096

QQQQQQQQQQQQ
Gezocht: poetshulp
voor 2 dagen per week
(circa 4 à 5 per dag), regio
Brasschaat zwembad. Tel.
0476/284 492

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

=RHNQLHWYHUGHU

6&+,/'(5:(5.(1
´'(0$5&(/µ
SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.
,1/,&+7,1*(1
7HO

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ
Te koop werktuigmachines en gereedschap voor
metaalbewerking. Tel.
0486/503 194

5HHGVMDDUKHWYHUWURXZGHDGUHV
=21:(5,1*52//8,.(16&5((165$$0'(&25$7,(
7(55$629(5.$33,1*(1/$0(//(1'$.(1

RUIME TOONZAAL 300M²

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

PLAATSER
BINNENDEUREN

GRATIS
MOTOR

(M/V)

Interesse?
Neem dan contact met ons of stuur email:
 6WHSKDQ7LOERUJKV
 6WHSKDQ#WLOERUJKVKRXWEH
%HORIPDLOYRRUHHQ*5$7,6SULMVRႇHUWH

2QGHU]HHO_.DOPWKRXW_

03/651 33 40

.RPODQJVLQRQ]H
VKRZURRPHQRQWGHN
RQVPRRLHJDPPDDDQ
]RQZHULQJYDQKHW
NZDOLWDWLHYHPHUN
9HUDQR

info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410, Brasschaat
2SHQYDQPDWPYULMYDQWRWXHQYDQWRWX
=DWHUGDJYDQWRWX
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

WERFT AAN

MEESTERGAST METSER
en METSER
Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
Al 30 jaar ervaring, geven prima service
en goede kwaliteit
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

Functie:

Wij zoeken een ervaren meestergast metser en een
metser voor onze renovatieprojecten in België.

Aanbod:

U werkt in vast dienstverband in een mooi villabouwbedrijf aan zowel hedendaagse als klassiekere woningen.
Elk project wordt door eigen vaklui gerealiseerd en is
ontworpen op maat van de bouwheer, waardoor in elk
project een nieuwe uitdaging schuilt.








(HQJRHGVDODULVLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWXZHUYDULQJ
$IZLVVHOHQGZHUN
$DQGDFKWYRRUYHLOLJKHLGHQZHO]LMQ
9DVWWHDPYDQFROOHJD·V
5LMYHUJRHGLQJ
'HJHOLMNHZHUNNOHGLQJ

Solliciteren: Interesse? Contacteer Patrick Michiels: 0478 62 96 83

RRN·VDYRQGVEHUHLNEDDU RIPDLOXZFYGRRUQDDU
jobs@vlassakverhulst.com.
Wij kijken uit naar uw sollicitatie!

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

WAAROM WE BEWUST MOETEN OMGAAN
MET DE TRADITIE
Onze eerste activiteit van dit nieuwe werkjaar is
een lezing door Koen Lemmens op woensdag 8
september 2021 om 20 uur. Ons Middelheem,
Bredabaan 425, Brasschaat. Wat betekent het
om tradities over te dragen aan diegenen die
na ons komen? Veel van wat we denken of zijn,
van ons doen en laten, is het resultaat van een
historische evolutie. De kritische omgang met
het verleden staat centraal in deze lezing. Koen
Lemmens is advocaat aan de Brusselse balie en
hoogleraar Publiekrecht (KUL en VUB).
Meer info vind je op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”. Deelnameprijs, in voorverkoop: € 8; niet-leden € 12;
<25 jaar € 4. (overschrijven op rek.nr. BE46 4151
1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat, met vermelding “traditie”) Inschrijven via activiteiten@
davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (T.
03 652 12 86).

4Eȩ KOOPȩ pelsmantel
nerts, lichtbruin mt 42.
0477/388 719


4EȩKOOPȩKINDERlȩETSȩ6 jarige, als nieuw. 0477/388
719



Weide te huur 7500m².
Water, elektr., 3 stallen.
Garçondreef Brasschaat
€500. 0471/512 424 0475/541 027



4EȩHUURȩmod. gr. app Bredabn 375, 2 slk, 2 badk, 2x
terras, gr. living, instapkl.
€890 + €50. 0477/983 275



4Eȩ HUUR gerenov. app.,
Bredabn 209 2V, centr.
Brassch. lift, 2 slpk, kkn, inloopdouche, woonk. €750
euro/mnd. 03/652 17 12

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

-OTOȩTEȩKOOPȩGEVRAAGDȩ WWW"OMENPATRICKGEERTSBE
Vellen en snoeien van
0496/533 827 (Dirk)
 gevaarlijke bomen, coGarden Solutions
niferen m. eig. hoogteBoomstronken frezen, werk, frezen van stronk.
onmiddelĳke prĳsofferte. 0495/223 863
www.gardensolutions.be 
)KȩZOEKȩWERKȩtuin, bezet0475/511 603
 ten, tegelen, schilderen.
/02)44%. ȩ4%22!33%. ȩ 0470/975 891
natuursteen en beton- 
stenen. voor een gratis Bĳles wiskunde, fysica,
alle niv., jaren erv., @huis.
offerte bel.
0474/976 466. sept. -50%
GSM 0493/651 522

 QQQQQQQQQQQQ
&/./0,!4%.ȩ Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prĳs!
GSM 0475/768 188


4Eȩ KOOP machines en
gereedschap voor bouwvakkers. 0486/503 194

!LGEMENE
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

QQQQQQQQQQQQ

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be

,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Brasschaatse Film,

Nr. 36, 8-9-2021

21

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer
Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.

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

Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
LQIR#YHLOLJERXZHQEYEDEH
GSM 0476/452 043

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


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

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS
12 SEPTEMBER 2021 - WANDELING IN HET MASTENBOS,
MET ALS THEMA ‘HERFSTKLEUREN’
Afwisseling verzekerd in dit 178 hectare grote natuurdomein Mastenbos in Kapellen! In het bos leven verschillende
plant- en diersoorten vredig naast elkaar. Het agentschap
‘Natuur en Bos’ geeft extra aandacht aan heidebeheer en
daar is de zeldzame nachtzwaluw erg blĳ mee. Hier en daar
zie je sporen van een oud landschapspark waar majestueuze dreven je meenemen naar lang vervlogen tĳden. De
waterpartĳen zĳn dan weer een pretpark voor vleermuizen,
kikkers, salamanders en padden.
Afspraak of zondag 12 september om 14 uur aan de parking, Kalmthoutsesteenweg, over huisnummer 61 te Kapellen. Inschrĳven via vmpa-brasschaat@vmpa-vzw.be

Dame zoekt vrĳwilliger(s)
om dagelijks kort met
hondje te wandelen (Prins
Kavelhof) 03/633 34 00

Te koop oude bakstenen
600 stuks, beetje snelbouw. 0493/586 827

Vanpotra schilderwerk
& renovatie. Btw aanwezig. 0465/993 577

GELNAGELS SHELLAC
Tel. 0489 570 460.
10 jaar ervaring

Te huur extra brede autostnplts Hofstraat 32.
€ 120/mnd 0479/381 137.

QQQQQQQQQQQQ







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

QQQQQQQQQQQQ
GEVRAAGD

STUDENTEN
voor weekend
en weekdagen.
Bakkerĳ Van Hunsel
lucvanhunsel@hotmail.be
03/645 04 47

QQQQQQQQQQQQ
Afbraakwerken klein en
groot. 0483/720 562



Ik zoek werk. poetsen &
strĳken. Goede ref. en erv.
NL-talig. 0488/292 379

QQQQQQQQQQQQ

NOOD-DEUROPENING
Marek 0499/115 392



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



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

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

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

Twijfel zeker niet om
ons te contacteren, indien u uw wagen wenst te
verkopen. *Snelle en correcte afhandeling *Ook
met schade of zonder
keuring *Contante betaling *Steeds bereikbaar.
T. 0476 345 800



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



DARMOISE
ALLE
HERSTELLINGEN
Kelder, loodgieterĳ,
kleine metselwerken,
riool, enz. Matige
prĳzen.

0468/160 132

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

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

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

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
5HQRYDWLHZHUNHQ
,QWHULHXULQULFKWLQJ

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

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

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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

Mia Willems, 81 jaar, weduwe van Jos De Beuckelaer, Brasschaat

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

VERHALEN OVER DE RED STAR LINE

'RNWHUYDQGLHQVW

9 SEPTEMBER OM 14 UUR.

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.

Alec Van Haecke bekend van theater als acteur en regisseur (Het Zeemanshuis) komt
op donderdag 9 september 2021 om 14 uur in Brasserie Kavelhof, Van Hemelrĳcklei 82
te Brasschaat met “ Verhalen over de Red Star Line”. De exodus van de vele Europese
migranten die per stoomschip naar Amerika trokken op het einde van de 19de en begin
van de 20ste eeuw. Inkom leden € 10,-, niet leden € 12,- (drankje inbegrepen). Info en
inschrĳvingen: Luc Patroons email: luk.patroons@gmail.com of Jan Ruts. email: j.ruts@
telenet.be. Storting op rek. Neos-Brasschaat BE90 4151 1545 1132

ANTWERPSE

KLUSDIENST
Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?
De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen.
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een totaalservice
waar alles door één en dezelfde ﬁrma wordt uitgevoerd of gecoördineerd.
Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op maat.
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

GRATIS OFFERTE
■
■
■
■
■
■

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

■
■
■
■
■

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

T

+32 3 828 95 74

E

info@antwerpseklusdienst.be

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg,
Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40
Coda Dagcentrum: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
Dierenarts van dienst
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

W antwerpseklusdienst.be

OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER
MAANDAG
6
D I N S DAG
7
WOENSDAG 8
DONDERDAG 9
VRIJDAG
10
ZATERDAG
11

RestAfval
rode
straten

GFT

UIT DE HAND TE KOOP

OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRĲDAG
ZATERDAG

13
14
15
16
17
18

RestAfval
oranje
straten

GFT

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

PMD

Schoten – Kruiningenstraat 12: Gunstig gelegen
- te renoveren gelijkvloers appartement met inkom,
woonkamer, 2 slaapkamers, wc, berging, badkamer,
keuken, veranda, tuin, garage en gemeenschappelijke
kelder. Bezichtiging enkel na afspraak: bij voorkeur op
donderdag: 18u - 20u en zaterdag : 10u - 12u.

Papier

Zie onze beschikbare woningen op:

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

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

QQQQQQQQQQQQ

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


Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier
Denys & Cz. Bredabaan
246, Brasschaat. 03/430
20 83 www.denys-co.be

Lichtrĳke Studio Nieuwpoort 4p met zeezicht
en garage te huur €60/n:
ruim terras, elektr. vuur,
oven, microgolf, senseo,
slaaphoek 2pbed, zetelbed, WIFI, 200m van winkelstr. Gsm 0486 361 995



Te koop: Hogedrukreiniger Kranzl, volledig uitgerust. Tel. 0486/ 503 194

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

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

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

Alle tuinwerk, snoeien
hagen, tuinhuis en schilderen. 0474/453 834



Ik zoek werk: poetsen,
babysit & strĳk. ook zat. &
zon. 0465/756 911









Curieus Wuustwezel en duathlonclub ’t Wezels Omslagpunt stellen voor in GC Kadans
Zaterdag 18 sept 2021 20u15 - € 16

BEGIJN LE BLEU

Zeg dat nog een keer (comedy)

Begijn trekt een blik humor
en improvisatie open.
Met métier neemt hij je mee
in zijn wereld …
Kaarten:
www.curieus-wuustwezel.be
sms 0477 60 79 81

10 X 1 KOPEN + 1 GRATIS VRIJKAART
SMS naar 0477/607 981,
vermelding: Le Bleu/Kadans/lezer Brasschaatste Film – naam/adres/emailadres

Speciaal voor de lezers van de

TE HUUR

RECENT 2 SLPK APPARTEMENT

Mariaburg Ekeren Nijverheidslei 12

Recent 2 slpk app.: hal, toilet, woonkamer met ingerichte
keuken (Miele toestellen), badk met douche, bad en toilet, bergpl, terras voor- en achter. Lift. Incl. autostaanSODDWVNHOGHUJHP¿HWVHQDIYDOEHUJLQJ
€ 890/maand + € 45/gem. kosten
E54 Meer info 0473/45.77.37
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Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

www.denys-co.be

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

Hallo, voor de verkoop
van jullie wagen mogen
jullie mĳ ook eens contacteren 0479 091 504
QQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

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

www.asluc.be

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

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

Centrale verwarming
'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

sĞƌŬŽŽƉͻ^ĞƌǀŝĐĞ
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

