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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

03 633 12 34

VAN KAMERBREED
TOT HUIZENHOOG

ALTIJD MAATWERK

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

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

NIEUW

OPTIEK DE BEENHOUWER

online agenda                03 651 84 45
optiekdebeenhouwer@outlook.com
Dr. Roosensplein 19, 2930 Brasschaat

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

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

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

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

50
jaar

VABIS
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

HONDA HYBRIDE SUV’S

Vanaf € 27.980
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Gelegen op het bedrijventerrein Campus Coppens te Brasschaat.

Vrij vanaf 1 oktober 2021

TE HUUR:

MAGAZIJN/OPSLAGRUIMTE
ca. 400 m²

Verdere info tel. 0475 38 69 58

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!

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

Dan is bridge iets voor jou!

BRIDGE

Een boeiend en rĳ k kaartspel dat vol passie en avontuur 
zit. We starten een cursus, op donderdag 30 september, om 
19h30 in ons bridgelokaal Cepa, Hoogboomsesteenweg 26 
te Kapellen. Hier worden de spelregels uitgelegd, en zullen 
er per thema oefeningsspellen gespeeld worden.
Kostprĳ s 95 euro voor 15 lessen van 2.5u en lesmateriaal incl. 
Kom gerust alleen, we zoeken ter plaatse wel een partner!

Info bĳ  Guy Verstraelen, 
telefonisch op 0476/37.13.11 
of per mail: verstraelen.guy@scarlet.be.

Brasschaatse Bridgeclub kĳ kt er naar uit om jou 
te ontmoeten in deze fantastische wereld!

Speel je graag een spelletje kaart?
Wil je graag nieuwe mensen ontmoeten?

Zoek je een nieuwe uitdaging?
Wil je jouw hersens prikkelen?

Buurt. Informatie.Netwerk Kenniscentrum

Veil igheidsberoepen
werken elke dag aan jouw veil igheid

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is 
van groot belang voor onze maatschappĳ . Uit gesprekken 
met het middenveld hebben men echter gemerkt dat de 
burger niet bekend is met de taken en opdrachten van de 
verschillende veiligheidsberoepen, wat tot misverstanden 
kan leiden. Veiligheidsdiensten zĳ n onmisbaar om jouw vei-
ligheid, die van je familie en van je omgeving te verzekeren. 
Maar wat doen ze juist, hoe zien ze eruit en waar kom je ze 
tegen? Via deze link kan je een overzichtelĳ ke folder down-
loaden waar elke veiligheidsdienst aan bod komt.
www.bin-plp.be/_downloads/51739695

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

NAREKA WANDELINGEN
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. 

Inschrĳ ven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen is welkom!
Oktober Zo 10.10.2021 -Grenspark: Withoefse Heide- Start: 14u 

 parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout
Thema: Herfst in het bos.- Gids: Hilde Balbaert

Za 16.10.2021° -Grenspark: Ravenhof-Moretusbos, Start: 14u tot 17u 
Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek Gids: André D’Hoine
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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

ADVIESPRIJS
629

CONDENSATIE DROOGKAST
T6DBG82W

499

Zonder twijfel met plezier terug 
naa r schoo l

B

8 kg

65 dB
 

Zie ook www.argenta.be
 

Zo simpel kan het zijn.

ARGENTA VERZEKERINGEN

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

Bij Argenta doen we meer dan verzekeren.

We staan je bij tot je weer gerust bent.
Ontdek ons aanbod op argenta.be/verzekeren

DARMOISE
ALLE 

HERSTELLINGEN
Kelder, loodgieterĳ , 

kleine metselwerken, 
riool, enz. Matige 

prĳ zen.

0468/160 132

Ruimte voor vrĳ  beroep 
te huur, Totale oppervlak-
te 18m², met inkomhal 
en toilet, te Sint Job in’t 
Goor. Bel 0486 361 995

Hooggeëerd publiek
DANS MET ONS MEE !

Hou je van muziek en bewe-
gen? Kom dan naar onze 2 
open dansavonden op 21 en 28 
september: van 19.30u tot 21u 
in zaal Mater Dei Driehoek, Hei-
slag 35, Brasschaat. IEDEREEN 
VAN HARTE WELKOM vanaf 12 
jaar! Kom gratis en vrĳ blĳ vend 
proberen! Meer inlichtingen 
tel: 0475 738 608 of 
miekatoenvzw@gmail.com. Een 
organisatie van Mie Katoen vzw 

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

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

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

0475/511 603

OPRITTEN, TERRASSEN, 
natuursteen en betonste-
nen. voor een gratis offer-
te bel. GSM 0493/651 522
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De discussie over de rol van de (massa)media in onze samenleving laait geregeld weer 
op. Zo is er onder meer de kwestie van het zogenoemde fake news, het (gebrek aan) 
vertrouwen in de media, de vraag of ‘goed nieuws’ ook ‘nieuws’ kan zĳ n en de rol van de 
sociale media bĳ  dit alles. Genoeg stof voor Peter Verlinden, gastdocent KULeuven, au-
teur en journalist om hierover een boek te schrĳ ven (verwacht in 2022) en een boeiende 
lezing te brengen. In zĳ n lezing zoomt hĳ  in op de rol die verschillende media spelen 
bĳ  internationale confl icten: hoe wordt het nieuws geselecteerd, welke invloed kan de 
media uitoefenen op het verloop van een confl ict en omgekeerd?
We komen er alles over te weten op woensdagavond 22 september! De lezing gaat door 
in ‘Ons Middelheem’, Bredabaan 425 in Brasschaat.
We starten stipt om 19u30, het einde is voorzien om +-22 uur. Voor en na de lezing is er 
mogelĳ kheid om een drankje aan te kopen, er is geen pauze voorzien.
De prĳ s bedraagt 8€ voor leden, en 12€ voor niet-leden. Inschrĳ ven en betalen kan 
via:  https://markantvzw.be/markant/activiteiten/lezing-massamedia-vredesduiven-of-
oorlogsstokers-door-peter-verlinden.
Heel graag tot dan, Markant Brasschaat Actief

MASSAMEDIA: VREDESDUIVEN OF OORLOGSSTOKERS?
L E Z I N G  D O O R  P E T E R  V E R L I N D E N  W O E N S D A G  2 2  S E P T E M B E R  O M  1 9 U 3 0

Benieuwd naar de rĳ ke geschiedenis van het park van 
Brasschaat? Wie waren de bewoners van het kasteel? Be-
weging.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. Ver-
tellers brengen spannende, grappige en aangrĳ pende 
verhalen. Vertrek om 14 uur stipt aan het heemhuis van 
Breesgata, Miksebaan 50. Deelnameprĳ s: 2 euro (drankje 
achteraf inbegrepen). Inschrĳ ven vóór 28 september: Ca-
rina Rotthier – 03 295 63 40 – daniel.verster@telenet.be

VERHALENWANDELING 
Z O N D A G  3  O K T O B E R  2 0 2 1

Brasschaat Open Golf & Country Club

Op 10 oktober 

OPENDEURDAG 
BRASSCHAAT OPEN GOLF

INSCHRIJVINGEN: 
stuur een mailtje naar info@brasschaatgolf.be met vermelding van uw vol-
ledige naam, contactgegevens én het blok waarvoor u zich wil inschrijven:

Blok 1: 10.00-12.00u
Blok 2: 11.00-13.00u

Blok 3: 12.00-14.00u
Blok 4: 13.00-15.00u Blok 5: 14.00-16.00u

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
De dienstencentra kĳ ken samen met jou uit naar een fi jn werkjaar . Wees welkom!
De inschrĳ vingen voor Sport Overdag gingen van start op 30/8. Voor sommige 
sporten zĳ n er nog vrĳ e 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 21/9 om 10 uur: samen sporten in het fi tpark met begeleiding, eur2 per les
Ma 27/9 om 14 uur: BINGO tvv stichting Alzheimer
Di 28/9 om 10 uur: samen sporten in het fi tpark met begeleiding, eur2 per les
Di 28/9 om 14 uur: bloemschikken ‘herfststuk’; vooraf in te schrĳ ven
Do 30/9 om 14.30 uur: SMULnamiddag, verse wafels mét slagroom, tvv stich-
ting Alzheimer
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Ma 20/9 om 14.00 uur : start verkoop cupcakes tvv Alzheimer Liga in onze 
cafetaria. 1.5 euro per portie. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.
Di 21/9 om 14.30 uur : bezoek van een ĳ skarretje aan het dienstencentrum. 
Cash te betalen.
Di 21/9 om 19.30 uur: praatcafé dementie - ‘Dementie blĳ f in beweging’. Kris 
De Quick van Vigo doet een voordracht en vertelt tevens over de mogelĳ ke oor-
zaken van signaalgedrag. Vooraf inschrĳ ven via Martine.vandenheuvel@gza.be
Di 28/9 om 13.00 uur: naai- en brei-atelier Moeders voor Moeders
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Maandagochtend: aquarel
Maandagnamiddag (13.30-16u) zangstonde: gratis (wĳ  zoeken nog man-
nenstemmen)
Dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) afspraak aan Sportoase 
(9.45-11.15) - gratis
Dinsdagochtend: 10.15-16 uur: patchwork
Dinsdagnamiddag is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis
Woensdagnamiddag: schaken - gratis
Donderdagnamiddag: vrĳ  atelier - gratis
Elke dag kan je terecht in ons buiten fi tnesspark, ideaal bĳ  droog weer.
Di 21/09: 13.30 uur workshop ‘WhatsApp tips en trics’
Do 23/09: 13.30 uur: workshop ‘Communiceren met Overheid’
Vrĳ  24/09: 14 uur: Antwaarpse vertellingen
Zo 26/09: zoek-mee wandeling
Do 30/09: 13.30 uur: wandelen naar Mariadomein
Ma 04/10: naald en draad
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 blĳ f je op 
de hoogte van de activiteiten in onze drie lokale dienstencentra.

Restaurant-Taverne 

De Keysershoeve
te St.Job in’t Goor

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

1 KELNER/DIENSTER 
1 BARMAN

Zich aanbieden na tel. afspraak met Dhr. Peter Van Esbroeck
Tel: 03 636 10 59 of 0497 588 186 (na 10.00 u)

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

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

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

Ophaling stort plastiek 
hout steenpuin etc gratis 
vrĳ blĳ vend offerte kleine 
en grote hoeveelheden 
0491 758 399

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

INLICHTINGEN 
Tel. 0477/696 478

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

GELNAGELS SHELLAC 
Tel. 0489 570 460. 

10 jaar ervaring
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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

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Rijstnoodlesalade met bimi, wortel, rode kool, 

- Bulgursalade met gerookte forel, mango, komkommer, 

- Wrap met brie, appel, honing, geroosterde walnoten 

Warme Gerechten:
- Gekarameliseerde kippendijen met honingmosterd-
 saus, rode kool, gebakken appeltjes en aardappelen 

- Lasagne met gerookte zalm, prei, selder, ricotta 

- Groentetorentjes met buffelmozzarella, orzo 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 21 september t.e.m. zaterdag 25 september

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. 

 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

Bredabaan 1091 - Brasschaat - Tel. 03 663 01 39

WWW.TOPSLAGERDECLERCK.BE

NA 31 JAAR ZETTEN 
WIJ EEN STAP OPZIJ.
Vanaf 1 oktober 2021 wordt het roer overnomen door Machteld en 
Maarten. Zij zijn een jong ambitieus, gedreven koppel dat staat te 
popelen om erin te vliegen en jullie te leren kennen!!

GRATIS 
UW LENGTE IN

CHIPOLATAWORSTJES

Iedere klant die bij ons in het week-
end van vrijdag 24 en zaterdag 25 
september 2021  voor minimaal 
€ 31,- besteedt, ontvangt éénmalig
z i jn/haar  lengte in  ch ipolata-

worstjes. Kom dus dit weekend 
met de grootste uit uw gezin 

naar onze slagerij.

HET IS ZEKER EN VAST 
DE MOEITE WAARD!

AFVAL
OPRUIMINGSWERKEN
Verwĳ deren en meene-
men van afval in en rond 
gebouwen (hout, plastiek, enz.)
Leegmaken van uw wo-
ning, garage, maga-
zĳ n (afvoeren van oude inboedels, 
huisraad, achtergebleven afval na 
werken, enz.)
Afbreken en afvoeren 
kleine constructies zoals 
tuinhuizen, carports, enz.

0492/543 007

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

Tuinwerken en schilder-
werken. 0497/231 373

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

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

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Te huur mod. gr. app Bre-
dabn 375, 2 slk, 2 badk, 2x 
terras, gr. living, instapkl. 
€890 + €50. 0477/983 275

Keyboard-pianoles, 
geen notenkennis vereist. 
0477/618 945
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We zorgen voor een mooi pakket, verpakt in een individu-
ele doos en met alle hygiëne maatregelen in acht genomen. 
Bestel uw ontbĳ t vanaf 6 september via onze website:
www.casacallenta.be of sms/whatsapp 0497 327 127.
Betaal uw bestelling op naam van Casa Callenta - BE95 9730 
6816 4358 - met vermelding: ontbĳ tactie + naam. 
Kom zondag 17 oktober je ontbĳ t afhalen tussen 8u30 en 
11u, Zwembadweg 5, Brasschaat. Geef ons een adres en we 
komen in Brasschaat, Schoten, Kapellen en Ekeren het pakket 
tussen 9u en 11 u met plezier aan de deur afzetten. 
Misschien verras je graag iemand of trek je het Park van Bras-
schaat in en ga je picknicken. Het kan allemaal! 
Casa Callenta organiseert ontmoetingsmomenten voor men-
sen met kanker en hun omgeving. Met deze steun vergoe-
den wĳ  onze werkingskosten.

CASA CALLENTA
VERWENT JULLIE MET EEN ONTBIJT

ZONDAG 17 OKTOBER 2021

Verzorgd kinderontbĳ t met verrassing: € 7,50
Verzorgd volwassenontbĳ t: € 12,50
Fles cava 20 cl: € 5 - Fles cava 75 cl: € 10

Last van onzuiverheden of een doffe huid?
Wil je van die vakantiekilootjes af?
Altijd al eens minerale make-up willen uitproberen?

Van september tot eind december heten wij je welkom bij 
.Natur, onze pop-up winkel in hartje Brasschaat waar je
terecht kan voor natuurlijke verzorgingsproducten, cosmetica
en dieetbegeleiding. We begeleiden je graag naar de beste 
versie van jezelf.

Kom zeker eens langs en ontdek onze Belgische assortimen-
ten van Rainpharma, Cent pur Cent, Cîme en Kure Bazaar. 
Volg onze instagrampagina point.natur en ontdek er ons 
aanbod en onze beauty workshops.

Point.Natur
Bredabaan 162 | 2930 Brasschaat | 0480 640 253
hello@pointnatur.be |    point.natur
Open van woensdag t.e.m. zaterdag van 10 tot 18 uur

Cools Grondwerken: 
grondwerken, bestratin-
gen en rioleringswerken 
0478 299 636 Bredabaan 
792 2930 Brasschaat voor 
info ga naar www.grond-
werkencools.be of mail 
naar cools.grondwer-
ken@gmail.com

Particulier verkoopt 
zĳ n nieuwe driewieler 
(niet elec.) 625 euro. al-
exander@diepenbrock@
gmail.com

Goedk. afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoe-
ren. Gr. off. 0487/715 534

100 jaar  Gezinsbond  
feesteditie 

TWEEDEHANDSBEURS
Gezinsbond Brasschaat orga-
niseert op    zondag 3/10/2021       
een 2de handsbeurs voor 
babyspullen, kinderkleding en 
speelgoed. Waar: Gilo Kaart. In-
kom: Leeuwenstraat 50. Ieder-
een welkom tussen 14 u en 16 u

Dame geeft computer-, 
smartphone-, tabletles 
aan huis. Mail, foto’s, it’s 
me, covidsafe, plf, SpTH, 
app’s installeren, iphone, 
etc. 0479/872 410

Wees erbij!! Zaterdag 
25 sept. garageverkoop 
vanaf 8 uur. Bredestraat 
45, Brasschaat 

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

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

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

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

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

Gevraagd: ALLE WA-
GENS jong & oud, met 
of zonder technische con-
trole. Erkende handelaar! 
T 0476/74.91.78.

Gevraagd:  bekwame 
tuinhulp omg. Frilinglei 
woe, do vm. 0474/910 346

Lichtrĳ ke Studio Nieuw-
poort 4p met zeezicht 
en garage te huur €60/n: 
ruim terras, elektr. vuur, 
oven, microgolf, senseo, 
slaaphoek 2pbed, zetel-
bed, WIFI, 200m van win-
kelstr. Gsm 0486 361 995

Inboedels opruimen 
van kelder tot zolder bel 
vrĳ blĳ vend 0488 335 873

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

Appartement met 3 
slaapkamers , 1ste ver-
dieping,  half open be-
bouwing met garage, 
regio Delhaize Kapelse-
steenweg Kapellen, te  
huur in appartements-
gebouw met uitsluitend 
gepensioneerden. Dus 
ideaal voor gepensio-
neerd koppel  of  a l -
leenstaande. Huurprijs: 
690 euro/maand. Tel: 
0476/328.864.

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis off. 0487/715 534

† 

Je strijd is gestreden, 
het leven was soms zwaar. 

Maar jouw liefde 
houdt ons allen bij elkaar. 

 Guido Bernaerts 
Echtgenoot van Vera Cox 

Geboren te Antwerpen op 14 september 1944 en overleden 
te Brasschaat in het A.Z. Klina op 15 september 2021. 

 
 
Dit melden u met diepe droefheid: 

Vera Cox

Ilse Bernaerts 
Jens 
Kirsten 

Stephan en Kim Bernaerts - De Wolf 
Siebe 
Vincent 
Cédric

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

De families Bernaerts, Cox en De Wachter. 
 
 
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid bij te 
wonen in de parochiekerk van het H. Hart, Kapelsesteenweg 
216 te Ekeren-Donk - Brasschaat, op 

. Samenkomst in de kerk vanaf 9.30 uur. 

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraaf-
plaats van Brasschaat - Rustoord aan de Max Hermanlei. 
 

: Familie Guido Bernaerts 
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat 
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MET KORTINGEN VANAF 10%
& 5+1 FLES GRATIS
MONDOVINO
Vordensteinstraat 102a - 2900 Schoten
T +32 3 658 20 20 - info@mondovino.be
mondovino.be

mondovinowine 

OPENFLESDAGEN
2 WEEKENDS 
16 & 17 OKT
23 & 24 OKT

CORONAPROOF!
• zitt ende degustatie
• verplicht (online) een tafel en tijdsslot 

reserveren via mondovino.be
• online reserveren vanaf 

woensdag 29 september

Jeroen Olyslaegers schrĳft columns, theater-
teksten en proza. Vĳf jaar geleden kende hĳ 
groot succes met zĳn roman Wil.
Vorig jaar verscheen zĳn nieuwste roman Wil-
devrouw. Wildevrouw speelt zich af in het Ant-
werpen van de 16de eeuw; een eeuw waarin 
de Middeleeuwen overgingen in de Renais-
sance,  artistieke hoogtepunten werden afge-
wisseld met oorlogen en pestepidemieën en 
waarin devotie werd vervangen door de rede. 
Tĳdens de literaire avond praat Olyslaegers 
over  Wildevrouw met prof. Bruno Blondé (Cen-
trum voor stadsgeschiedenis en het  Urban
Studies Institute van de Universiteit Antwerpen). 
De Literaire Avonden worden georganiseerd 
door De Lezer vzw, de Gemeentelĳke Biblio-
theek en Cultuurcentrum Brasschaat  met de 
steun van Literatuur Vlaanderen.
Kaartjes: www.cultuurcentrumbrasschaat.be.
T. 03 6500304  vvk/vriend € 5,- kassa + €7,-.

LITERAIRE AVOND: JEROEN OLYSLAEGERS OVER WILDEVROUW
D O N D E R D A G  2 3 / 9  -  2 0  U U R  -  T H E A T E R Z A A L  H E M E L H O E V E

steunt startende handelaars

Maak nu uw afspraak!
03 843 33 71

Bredabaan 165, 2930 Brasschaat

Gevraagd tĳdelĳke op-
slagruimte of evt. garage 
in Brasschaat tegen ver-
goeding. 
Tel. 0474/576 257

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

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

NOOD-DEUROPENING
Marek 0499/115 392

Vanpotra schilderwerk 
& renovatie. Btw aanwe-
zig. 0465/993 577
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Verpleegkundige geeft professionele massage

praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11 
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

18 keer 5 min. maakt 90 min. optimale ontspanning.
www.massagevanuitmijnhart.com

Dit seizoen spelen de Heren van Dragons niet 1 maar 2 keer EHL.  Eind deze 
maand gaan we van start met de EHL Cup op onze eigen velden. Dit is een 
uitgesteld tornooi voor 16 Europese Heren teams.  De Ranking Cup is bepalend 
voor het aantal teams dat een land mag afvaardigen.
Na een jaar zonder publiek, kĳ ken we vooral uit naar spannende matchen van 
Europese toppers. Voor België spelen Dragons en Gantoise, voor Nederland 
het Den Bosch van onze voormalige coach Eric Verboom en Kampong.  Verder 
zien we Rott Weiss Koln, met Vincent Vanasch in het doel.  Wint Dragons zĳ n 
eerste match tegen het Engelse Surbiton, dan staan de twee doelmannen van 
de Red Lions tegenover elkaar op zondag. Verder zĳ n van de partĳ : Mannhei-
mer, SV Arminen (Wenen), Dinamo Elektrostal en Dinano-AkBars uit Rusland, 
Hampstead & Westminster (UK), Saint-Germain HC (Parĳ s), HC Minsk en de Ma-
drileense Club de Campo. We maken er opnieuw een ouderwets feestje van 
met Europees tophockey, de unieke Dragons ambiance en culinaire verwennerĳ  
van de Mansion.

KAARTVERKOOP IS GESTART!!
Er is ook een VIP ontvangst voorzien, met parking, top catering van de Mansion 
2.0 o.l.v. Sam en Kristof en uiteraard een aparte en overdekte tribune.  Plaat-
sen zĳ n beperkt dus boek tĳ dig; via de ticketing site of mail dominique.vos@
dragons.be voor meer informatie. Wĳ  hebben helpende handen nodig!! Zoals 
steeds bĳ  de organisatie van een event van deze omvang, zĳ n we nog op zoek 
naar vrĳ willigers. Ben jĳ  één van deze 4 dagen vrĳ  en wil je een handje toesteken 
bĳ  de inkom, VIP, op het terrein of bĳ  de voorbereiding? Laat het even weten aan 
Helene van Straten: helene.vanstraten@dragons.be, tickets: www.dragons.be

EHL RETURNS TO KHC DRAGONS

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

Schilderw. binnen & 
buiten. NL-talig, veel erv. 
pro. werk 0487/740 335

Ik zoek werk, poetsen 
erv. & ref. Serieuze aan-
vragen. 0485/944 882

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

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

Mw. Laurens, bel me aub 
i.v.m. hondje. 03/633 34 00

Damesfi ets te koop als 
nieuw. € 70. 0472/438 097

Te koop jongensf. 24 met 
versnelling en herenf. 
0479/571 597

Monique Van Noten zingt 
alle soorten kerkelijke 
vieringen. 0495/427 828

Te koop: Dames/studen-
tenfi ets Ludo € 100. Tel. 
03/651 35 34

Snoeien en vellen van 
bomen, hoogtewerker 
beschikb. goedkoop ver-
wijderen coniferen en 
laur. hagen. Uitfr. stron-
ken. 0498/714 812

Goedk. leegruimen van 
uw tuin, planten, hagen, 
enz. Gr. off. 0487/715 534

Gevraagd: leerkracht 
Nederlands (bi j les) 
0476/631 335
Afbraakwerken klein en 
groot. 0483/720 562

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Alle tuinwerk, snoeien 
hagen, tuinhuis en schil-
deren. 0474/453 834

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

FAMILIEFILMS  -  CC BRASSCHAAT

DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN ZUSSEN

Meer info en tickets via
www.cultuurcentrumbrasschaat.be

of scan deze QR code.

GENIET BIJ ELKE FILM VAN EEN
LEUKE EN GRATIS OMKADERING!

CHOUMS ODYSSEE MARONA
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Hair & Beauty 
SALON

HERENDAMES

BACK TO SCHOOL ACTIE 

15% KORTING 

steunt startende handelaars

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!

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…

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Zwerfvuil en wilde dieren,
een slechte combinatie

Zwerfvuil dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats 
waar het niet hoort, kunnen een gevaar zĳ n voor wilde die-
ren. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, 
verpakkingen, blikjes, fl esjes, bokalen, emmers, … Zwerfvuil 
bezoedelt niet alleen onze wegbermen, parken, bossen en 
natuurgebieden, maar heeft ook een rechtstreekse impact 
op wilde dieren.
Regelmatig worden natuurhulpcentra geconfronteerd met 
'zwerfvuilslachtoffers'.

 draad.

 restjes uit blikjes of bokalen willen snoepen.
Mensen bewust maken over de zwerfvuilproblematiek lĳ kt 
voor GroenRand het enige redmiddel om het probleem 
aan te pakken. GroenRand voegt zich mee in de strĳ d tegen 

voor de zwerfvuilproblematiek.
2022 De boommarter in het vizier
Het jaar 2021 is het jaar van de otter, tevens het symbool 
van GroenRand. Niet enkel sporen van de otter werden de 
voorbĳ e jaren aan de Antitankgracht teruggevonden, ook 

is in de Lage Landen een zeldzame verschĳ ning. Om aan-
dacht te vragen voor deze zeldzame soort, stelt GroenRand 
2022 in teken van de boommarter met het jaar thema ‘2022, 
de boommarter in het vizier’.

voor het toekomstig ’soortenbeschermingsprogramma ot-

ter’ in kaart werden gebracht, zullen mits kleine aanpassing 
tevens kunnen dienen voor de boommarter. Ook ontsnippe-
ring en uitbreiding van geschikte biotopen komen andere 
soorten ten goede.

de biodiversiteit in de Voorkempen te herstellen, het is van 
uiterst belang dat we onze natuur verbinden.
GroenRand wil er voor zorgen dat diersoorten en leefgebie-
den in de GroenRand-regio beschermd en hersteld worden.

www.natuurhulpcentrum.be

 
 

Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

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

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

Vader  0475/259 740
 & Zoon 

0478/601 515

KLEINE EN GROTE 
RENOVATIEWERKEN

Interieur, bezet,
gyproc, isolatie, 

tegel, wood fl oor, 
electriciteit,

schilderen, ramen,
deuren, 

speciale projecten.

0496/781 768
zibi.arte@gmail.com



parkbodeactueel
Info over Covid Safe Tickets  
voor Nederlanders

Ben jij een Nederlander die in onze 
Eerstelijnszone woont? Wil je graag naar een 

evenement of feestje gaan in België waarvoor je 
een Covid Safe Ticket nodig hebt? 

Hoe werkt het?
Het handigst is met de CovidSafeBe app. 
Als je in België werd gevaccineerd, zie je 
daar jouw vaccinatiecertificaat (of test- of 
herstelcertificaat). 

Dat wordt dan gescand om je toegang te 
verlenen.

Werd je in Nederland gevaccineerd?
Dan moet je vaccinatie nog in het 
Belgisch systeem geraken om 
CovidSafeBe te gebruiken.

Heb je een huisarts in België?  
Contacteer hem of haar om je vaccinatie 
te registreren.

Heb je geen arts in België?  
Laat het weten via het formulier  
(scan onderstaande QR-code)

Ben je nog niet gevaccineerd?
Ook dat kan je via hetzelfde formulier.
(scan onderstaande QR-code)

Meer info  
via het callcenter van de  
eerstelijnzone Noorderkempen 
 0800 59 056

Bouwgronden te koop
Korenlaan

De gemeente stelt 5 bouwgronden 
te koop op de Korenlaan. Vanaf 5 
oktober via biddit.be.

De 5 villagronden, in een groen kader en palend 
aan een rustige straat, staan vanaf 5 oktober te 
koop via openbare verkoop biddit.be.De gronden 
hebben naast een ruime private tuin ook een 
aandeel in een gemeenschappelijke binnentuin 
met wadi’s.

Deze collectieve tuin heeft een oppervlakte heeft 
van 3.395 m². Meer informatie over dit project 
kan u terugvinden 
Surf naar biddit.be en ontdek alle info over deze 
5 uitstekend gelegen percelen. De verkoop start 
op 5 oktober om 11:00 en loopt af op 13 oktober 
om 11:00 uur.

Voorwaarden:
• Voor vrijstaande bebouwing.
• Maximum 15 m bouwdiepte.
• Maximum 7 m bouwhoogte.
• Bouwbreedte 10,5 m.

Alle informatie per lot alsook biedingsvoorwaar-
den en procedure kan terugvinden via biddit.

Meer info over het project?  
Surf naar www.brasschaat.be met zoekterm  
‘project wipstraat-korenlaan’

Meer info over de verkoop per lot?  
Surf naar www.biddit.be

Nog op zoek naar inspiratie? Wees gerust, 
allerlei leuke randactiviteiten (duurzaam 
marktje, workshop koken met restjes, 
renovatie advies, foodtrucks..) zullen daar 
zeker voor kunnen zorgen!

Ben je benieuwd naar het klimaatplan van 
Brasschaat of wil je vooral heel graag jouw 
eigen ideeën met ons delen? Dit kan op 
25 september van 13 uur tot 18 uur tijdens 
onze klimaathappening in De Leerexpert 
Peerdsbos.
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WEGENS PENSIOEN Alle

juwelen en bedels

-50%

Openingsuren: 

Totale uitverkoop

Denk nu reeds
aan uw geschenken

Alle stockartikelen

-40%
tot

De Voorkempen-Helpt Elkander in Sint-Job
verwent kinderen huurders met vrolijke theateranimatie

De sociale woningmaatschappĳ  De Voorkempen-Helpt Elkander, met hoofdzetel in Sint-
Job-in-‘t-Goor, verwende de kinderen van zĳ n huurders de voorbĳ e dagen met knotsgekke 
animatie. Aan verschillende woonprojecten in Brasschaat, Brecht en Wuustwezel zorgde 
theatergroep Compagnie Folletta voor de vrolĳ ke noot. Dankzĳ  dit initiatief konden de kin-
deren enkele uurtjes onbezorgd genieten. Het was meteen ook een gelegenheid voor de 
kinderen én volwassenen om elkaar beter te leren kennen.
Zo kregen de kinderen van de bewoners aan Het Bunder en het Bosaardplein in Brasschaat 
het bezoek van Compagnie Folletta. De theatermakers hielden de dagen nadien ook nog 
halt aan woonprojecten in Brecht, Sint-Lenaarts (Kapelakker) en Wuustwezel (De Venne-
kes). Opgekleed als de personages Romie en Suzie met hun knotsgekke kapsels nam Com-
pagnie Folletta zelf ook het haar van de kinderen op een vrolĳ ke manier onder handen. 
De Voorkempen-Helpt Elkander plande deze kinderanimatie een jaar geleden al, maar de 
coronamaatregelen staken daar toen een stokje voor. Bĳ  de start van het nieuwe schooljaar 
en met de versoepeling van de coronabeperkingen was de tĳ d nu wel rĳ p. 
Met dit initiatief wil de woningmaatschappĳ  de kinderen van de bewoners een hart onder de 
riem steken. Ze leven dikwĳ ls al in niet te gemakkelĳ ke situaties en de coronaregels maakten 
het er niet bepaald eenvoudiger op. Dankzĳ  Compagnie Folletta konden de kinderen zich 
gedurende enkele uurtjes volledig ontspannen. Tegelĳ kertĳ d werkt het ook een grotere 
verbinding tussen de kinderen en hun ouders in de hand en leren ze elkaar beter kennen.
De Voorkempen-Helpt Elkander heeft in totaal ongeveer 1.400 huurders van een sociale 
woning. Ze zĳ n als volgt verdeeld over de gemeenten waarin de woningmaatschappĳ  ac-
tief is: 442 in Wuustwezel, 373 in Brecht, 462 in Brasschaat, 112 in Zoersel en 29 in Schilde. 
Op het totaal aantal huurders zĳ n er 562 jonger dan 16 jaar, 362 jonger dan 12 jaar.
Meer informatie: www.devoorkempen-he.be – tel. 03 690 09 20

Gratis levering
in

Brasschaat

Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

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

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
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.

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 infosessie geven in Brasschaat. Zĳ  zegt 
hierover: “Hierbĳ  kan ik een paar interessante onderwer-
pen 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

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
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Bredabaan 497a
Wuustwezel
03 361 04 05
www.optiva.be

Uw lokale makelaar 
die garant staat voor 
een correcte service 
en persoonlijke bege-
leiding van uw dossier!

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.OPTIVA.BE

UW PAND HIER?

Contacteer ons
voor een

gratis schatting!

GOOREIND

Mooie bouwgrond 1.552m² in rustige 
straat vlakbij centrum. Straatbreedte 
15m, voor bouwen van vrijstaande wo-
ning. Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 275.000

GOOREIND

Mooie bouwgrond 1.552m² in rustige 
straat vlakbij centrum. Straatbreedte 
15m, voor bouwen van vrijstaande wo-
ning. Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 275.000

BRASSCHAAT

Af te breken woning/bouwgrond zeer 
centraal gelegen vlakbij centrum en AZ 
KLINA. Voor het bouwen van een een-
gezinswoning (mogelijk met praktijk/han-
delszaak).  € 310.000

KALMTHOUT-NIEUWMOER

KALMTHOUT-ACHTERBROEK

KALMTHOUT

 LOENHOUT

WUUSTWEZEL

3 percelen bouwgrond (257m², 268m² en 
285m²) in het centrum voor gesloten be-
bouwing met garage achteraan. Gvg, 
Wg, Gmo, Gvkr, Vv.

Vanaf € 125.000

Laatste 2 appartementen in dit nieuw-
bouwproject met garages in centrum, 
laag energieverbruik, afwerking vrij te 
kiezen. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

Vanaf € 305.000

Nieuwbouw casco handelsgelijkvloers 
(243m²) op commerciële toplocatie in cen-
trum met ondergrondse autostaanplaats, 
kelder en tuin. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.
€ 345.000 of te huur €1.750/mnd

Handelspand (430m²) in centrum, mo-

open ruimtes, cafetaria, kleedkamers, 
sanitair, opslagruimte, terras en ruime 
parking.         Prijs op aanvraag

LOENHOUT

KALMTHOUT-NIEUWMOER

               ACHTERBROEK

Bouwgrond van 350m² voor het bouwen 
van een halfopen bebouwing. Info en 
bouwvoorschriften op kantoor. Gvg, Wg, 
Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 159.000

Nieuw te bouwen halfopen bebouwing 
op 480m² met woonkamer, leefkeuken, 
2 badkamers, 4 slaapkamers en berging. 
E20. Vg, Wug, Gmo, Gvkr, Vv.

€ 455.000

Nieuwbouw app 1V met woonkamer, 
keuken, badk, 2 slpks, berging, terras, 
ondergrond autostaanpl, gemeenschap 
tuin. Vaste kosten: 95€/mnd. Vrij 1/10.

€ 895/mnd

GOOREIND

Perceel bouwgrond van 1.210m² voor 
open bebouwing, perceelsbreedte 25m, 
meer info en bouwvoorschriften op kan-
toor. Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv.

€ 299.000

Ruime woning op 600m² met woonka-
mer, keuken, badkamer, veranda, 4 
slaapkamers, kelder, terras en tuin. EPC 
. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 429.000

GOOREIND

SPANJE

GOOREIND

WUUSTWEZEL

             MARIA-TER-HEIDE

Ruim pand in het centrum op 347m² 
grond met verschillende kantoorruimtes, 
een keuken, toilet, bergingen en par-
king. EPC B. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 349.000

Nog 3 open autostaanplaatsen in on-
dergrondse parking in appartementsge-
bouw nabij centrum, parking afgesloten 
met automatische poort.

€ 10.000

Nieuwbouw app 81m² op 2e V met lift, 
living, open keuken, 2 slpks, badk, over-
dekt terras, kelder en carport. EPC 61. 
Vaste kosten: 50€/mnd. Vrij 1/10.

€ 825/mnd

DEURNE

WUUSTWEZEL

   GOOREIND

Te renoveren appartement op 1e V met 
woonkamer, keuken, badkamer, 1 slpk, 
berging, 2 kelders en autostaanplaats. 
EPC 114. Vg, Wg, Gmo, Gdv, Gvkr.

€ 155.000

Ruim handelsgelijkvloers (295m²) in cen-
trum met vele mogelijkheden (winkel, 
burelen, ...) met 2 autostaanplaatsen. 
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.
€ 375.000 of te huur €1.850/mnd

Nieuwbouw dakappartement 2e V met 
woonkamer, keuken, badkamer, 2 slpks, 
berging, terras. Vaste kosten: 50€/mnd.

€ 850/mnd

Ruim duplex-app 2e V met living, open 
kkn, bdk, berging, 2 slpks, polyvalente 
zolder/extra grote slpk, terras en garage. 
EPC 209. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 275.000

Ruim aanbod aan appartementen en 
villa’s in Spanje aan de Costa Blanca 
en de Costa Calida! Bekijk de aparte 
pagina op onze website voor meer infor-
matie!                   Vanaf € 70.000

TE 
HUUR

TE 
HUUR

TE 
HUUR

TE 
HUUR

“Optiva bestaat 5 jaar
en dat moet gevierd worden!”
Daarom nodigen we u uit om samen met ons een glaasje te 
komen drinken tijdens de Dorpsdag in Wuustwezel op 
zondag 26 september tussen 12 en 18u
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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

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

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Grenspark Kalmthoutse Heide stelt zich 
kandidaat als Vlaams Nationaal Park

Grenspark Kalmthoutse Heide stelt zich kandidaat als Nati-
onaal Park op basis van een open oproep van de Vlaamse 
Overheid. Aan Nederlandse zĳ de is het gebied al eerder 
erkend als Nationaal Park. Het dossier krĳ gt de steun van de 
gemeentes Kalmthout, Essen, Stabroek en Brasschaat en tal 
van andere partners.
Het Grenspark Kalmthoutse Heide is momenteel een uit-
gestrekt natuurgebied van 6000 ha gelegen op de grens 
tussen Vlaanderen en Nederland. Het Grenspark is boven-
lokaal goed gekend als natuurgebied en staat voor veel 
mensen synoniem voor natuur in Vlaanderen. Met een di-
vers landschap van vennen, natte heide, droge heide en 
bossen, biedt het gebied een enorme rĳ kdom aan indruk-
ken voor bezoekers. De 27 wandelroutes bieden telkens 
nieuwe zichten en ontdekkingen. 
Grenspark Kalmthoutse Heide is een hotspot voor biodiver-
siteit met onder andere meer dan 1000 soorten nachtvlin-
ders, tal van zeldzame vogelsoorten zoals de nachtzwaluw 
en ook rĳ k aanbod aan specifi eke fl ora. Daarom is het ge-
bied Europees beschermd onder Natura 2000. 
Een jaar de tĳ d om te werken aan defi nitieve kandidatuur
Martin Groffen (voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide): 
“We zĳ n blĳ  om samen met de partners deze stap te zet-
ten. We werken op deze manier verder aan een mooi en ro-
buust natuurgebied met belangrĳ ke kansen voor toerisme 
en lokale economie. We hebben ook goed geluisterd naar 
de feedback die is geformuleerd en hebben daarnaar onze 
plannen aangepast.”
Er ontstond de voorbĳ e weken ongerustheid over eventu-
ele uitbreidingsplannen van Grenspark Kalmthoutse Heide. 
De plannen zĳ n samen met gemeentebesturen bĳ gestuurd 
om tegemoet te komen aan deze bezorgdheden. Grens-
park Kalmthoutse Heide dient daarom enkel het huidige 
gebied in voor de selectiefase van Nationale Parken. 
Indien de Vlaamse Overheid deze kandidatuur erkent voor 
de volgende fase in de selectie, krĳ gt Grenspark Kalmt-
houtse Heide een jaar de tĳ d om haar plannen te concreti-
seren en een defi nitieve kandidatuur voor te stellen. Daar-
bĳ  wordt uiteraard de feedback van alle betrokkenen ter 
harte genomen. 
Wat is een Nationaal Park Vlaanderen? 
Volgens de defi nitie van de Vlaamse Overheid: 
Een Nationaal Park Vlaanderen is een erkend, geografi sch 
afgebakend gebied van voldoende grote omvang met een 
uitzonderlĳ ke natuurwaarde en een internationale uitstra-
ling. Het beheer is gericht op het bereiken van een duurza-
me bescherming en ontwikkeling van landschapsecologi-
sche processen en de bĳ horende ecosystemen, habitats en 
soorten tezamen met de gebiedscoalitie. Het unieke natuur-
lĳ ke milieu, landschap en erfgoed bieden mogelĳ kheden 
tot toeristisch recreatieve ontwikkeling en promotie, echter 
steeds binnen de draagkracht van de natuur en haar om-
geving.  www.natuurenbos.be/nationaleparkenvlaanderen

Foto: Eddy Sels
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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

JE DROOM-
WONING�?

OP 1 DAG 
GEVONDEN�!

MEER INFO�? 
ONTDEK ALLE DEELNEMENDE 
PANDEN VIA ERA.BE/ONE

25.09.2021
VAN 09U00 TOT 15U00

SPRING BINNEN IN 1 
VAN ONZE KANTOREN

contact�: one@era.be

BEERSE 
Lindenlaan 1

+32 14 49 60 60

BRASSCHAAT 
Bredabaan 210

+32 3 666 85 50

DEURNE
Ruggeveldlaan 751
+32 3 360 85 30

HOOGSTRATEN
Vrijheid 147

+32 3 314 81 91

SCHILDE
Turnhoutsebaan 87

+32 3 666 85 50

TURNHOUT
Grote Markt 42

+32 14 49 60 60

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

Een nieuw uitleensysteem maakt het de Brasschaatse bi-
bliotheekbezoeker vanaf oktober een pak makkelĳ ker. De 
digitale dienstverlening van de meeste Vlaamse bibliothe-
ken, waaronder de bib van Brasschaat krĳ gt een upgrade. 
Daardoor kunnen leners een pak vlotter materiaal van de 
bib ontlenen of terugbrengen. Ook bibliotheekmedewer-
kers zullen het verschil voelen. Boeken uitlenen en inne-
men, nieuwe leners inschrĳ ven en alle andere taken die 
dagelĳ kse kost zĳ n in een bibliotheek worden betrouw-
baarder, makkelĳ ker, gebruiksvriendelĳ ker én goedkoper. 
Dicht van 6 tot 18 oktober 2021 
Om de overgang naar Wise - zo heet het nieuwe systeem 
- zo vlot mogelĳ k te laten verlopen, sluit de bibliotheek 
van Brasschaat anderhalve week. Er is dan tĳ d voor interne 
opleidingen en het testen van het hele systeem, tot de zel-
fuitleen- en betaalautomaten toe. De software Wise zorgt 
vooral voor een vlottere dienstverlening in de bibliotheek 
dankzĳ  één geïntegreerd systeem dat in héél Vlaanderen 
wordt gebruikt.
Op 18 oktober is het dan zover. Om 14u openen we terug 
de deuren om de bibgebruiker nóg beter van dienst te zĳ n. 
Tot binnenkort!
info@braschaat.be - 03/650.03.60 - brasschaat.bibliotheek.be

BIBLIOTHEEK BRASSCHAAT SLUIT IN
OKTOBER VOOR CONVERSIE LEENSOFTWARE
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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

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

VIB-Zebra-project 2021, tijdens week van de mobiliteit  
Tĳ dens de week van de mobiliteit in 2019 heeft het gemeentebestuur in Brasschaat een 
nieuw concept geïntroduceerd: het VIB-Zebra-project. De inspiratie werd gehaald bĳ  onze 
stedenbandgemeente Tarĳ a in het Zuid-Amerikaanse Bolivia. Tarĳ a is een drukke stad met 
veel autoverkeer en chaotische en gevaarlĳ ke verkeerssituaties.
Met de zebra’s wil Tarĳ a, en nu dus ook de gemeente Brasschaat, de burgers op een ludieke 
manier  de regeltjes van de wegcode bĳ brengen. 4 geëngageerde vrĳ willigers kruipen in 
een zebrapak om aan de schoolgaande kinderen fl uo-sleutelhangers uit te delen. Ze geven 
automobilisten een dikke duim als ze zich aan de (dynamische) zone 30 houden en zwaaien 
hevig in het rond wan-
neer een ouder zich 
foutparkeert, zich aso-
ciaal opstelt of zich niet 
aan de snelheid houdt. 
“In deze september-
maand willen we met 
onze Brasschaatse ze-
bra’s aandacht vragen 
voor veilige school-
omgevingen”, zegt 
schepen van mobiliteit 
Goele Fonteyn.
“Ieder kind of jongere 
moet zich op weg naar 
en van school veilig 
kunnen voelen. Dat is 
ons opzet”, vult sche-
pen van onderwĳ s Inez 
Ven aan.
Meer foto’s:
www.brasschaatsefi lm.com

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

TE HUUR

Recent 2 slpk app.: hal, toilet, woonkamer met ingerichte
keuken (Miele toestellen), badk met douche, bad en toi-
let, bergpl, terras voor- en achter. Lift. Incl. autostaan-

€ 890/maand + € 45/gem. kosten
E54 Meer info 0473/45.77.37

RECENT 2 SLPK APPARTEMENT
Mariaburg Ekeren Nijverheidslei 12

Te huur appartement 1e 
verdiep Pastorĳ straat 20 
Brasschaat, 2 slpk.-gara-
ge. Onmd vrĳ  € 700 tel 
.0470 313 126

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

Schilderw. Binnen & 
Buiten voll. badk. renov. 
dakgoten. 0484/063 094

Te huur garagestaan-
plaats Gooreind. Tel. 
0473/992 301

Gespecial. voetverzorg-
ster komt aan huis. Ag-
nieszka 0484/949 951

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

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

(MET 
AUTO) Ik zoek een oppas 
die op vooraf te bepalen, 
maar willekeurige week-
dagen (2u s’ochtends 
en 2u s’avonds) voor 
mijn tweejarig zoontje 
kan zorgen en naar de 
kinderopvang brengen 
en halen. 0486/425 965

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92
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Meer info of een gratis schatting? 
Contacteer jouw lokale expert!

Copandi Vastgoed (Brasschaat)
christophe@copandi.be | 03 304 77 90

Jouw eigendom verkopen?
Dat kan digitaler, efficiënter én een pak goedkoper!

Ontdek onze fixed-fee tarieven op Copandi.be !

Verkoop slimmer, betaal minder

MEESTERGAST METSER
en METSER

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

Aanbod: U werkt in vast dienstverband in een mooi villabouw-
 bedrijf 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.

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

 jobs@vlassakverhulst.com.
 Wij kijken uit naar uw sollicitatie!

WERFT AAN

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

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

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

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

BURGERLIJKE 
STAND

Jackie Himpe, 12 september 2021, Deurne

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

MAANDAG    27
DINSDAG     28
WOENSDAG   29
DONDERDAG    30
VRIJDAG        1
ZATERDAG     2

OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    20
DINSDAG    21
WOENSDAG   22
DONDERDAG      23
VRIJDAG      24
ZATERDAG      25

OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

GEVRAAGD

WINKELBEDIENDE
30 UUR

klantgericht ,flexibel...
Maandag en donderdag gesloten.

FLEXIJOBBER en/of 

STUDENT VERKOOP
in slagerij voor zaterdag en zondag.

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT
Tel: 03.651.80.09

TUINWERK & SCHILDEREN
0466/464 299

ĳ zer, elektrische appa-
raten, huisraad (bestek, 
potten en pannen,...), 
ook ophaling van oude 
grasmachines, bromfi et-
sen, enz.. 
0492/543 007 Bart

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

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

tuin, bezet-
ten, tegelen, schilderen. 
0470/975 891

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

 fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466. sept. -50%

DE, FYSICA, BIOLOGIE 
en CHEMIE door student 
Geneeskunde. 
Bĳ lesonline@outlook.be

snel, proper, kwaliteit
0492/441 080 Luc

pannen, her-
stellen, vern. dakgoten. 
0489/717 125

 voor 
Avelyn (4j), Jules (2j) en 
Alexis (2j). vanaf Janu-
ari 2022, 2 dagen in de 
week (ma, di of don). 
Ophalen aan Mater Dei 
Zegersdreef, thuis (Betha-
nie) opvangen tot 18u. 
0494/586 752

 droog brand-
hout, thuis gebracht, kant 
en klaar. 0495/914 096
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AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Open Monumentendag ligt dan wel achter ons, maar 
wie deze gelegenheid in Brasschaat gemist heeft, kan 
het nog recupereren. De Wĳkwerking Mariaburg stip-
pelde twee wandelingen uit, aan beide kanten van de 
Kapelsesteenweg. De bordjes met QR-codes blĳven 
staan zodat men de wandelingen zelf kan plannen.
Aan Brasschaatse kant ligt het startpunt aan het statige 
Antverpia-gebouw. Het is uiteraard geen verrassing dat 
het 4,5 km lange traject voornamelĳk in het teken staat 
van Antoon Van den Weyngaert, de stichter van de ver-
zekeringsmaatschappĳ Antverpia.
De wandelaar krĳgt onderweg een mooi beeld van de 
zeer rĳke geschiedenis van de wĳk. Aan Brasschaatse zĳ-
de kom je meer te weten over verdwenen kastelen zoals 
dat van de familie Van den Bussche en de middeleeuw-
se burcht van Henri Van den Weyngaert, beter bekend 
als “Zotte Rik”. Kĳk aan de Boskapellei ook even naar het 
nog bestaande kasteel van Van den Weyngaert en maak 
voor jezelf uit of de verbouwingen geslaagd zĳn of niet. 
Je zal verstomd staan van het verleden van de Zwem-
doklei, het moet daar een waar lustoord zĳn geweest. 
Sta ook even stil op de plek waar zich ooit de Velo-
droom bevond. Op de tribunes van deze houten con-
structie konden in de jaren 1923-1926 wel tienduizend 
toeschouwers plaatsnemen. Je leert ook dat de oudste 
sporen van de Katerheidemolen teruggaan tot het jaar 
1267.
Een al even boeiende wandeling kan je maken aan de 
andere kant van de Kapelsesteenweg. Hier start je Kerk 
van Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bĳstand aan de 
Nĳverheidslei. 
Beide wandelingen zĳn ook makkelĳk met de rolstoel te 
doen. Je komt verschillende banken tegen om even uit 
te blazen. Jo en Ludo Van Bouwel stippelden de twee 
wandelingen uit. Neem er rustig de tĳd voor, het zal u 
niet berouwen.

WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

GSM: 0476-940 567

UW WONING IN GOEDE HANDEN

WOLLAERT
VASTGOED

Te koop Piano Privia PX-
860, zgan, €450 (komt 
van €919!). Interesse? 
huisos2930@gmail.com

Tuinman/klusjesman 
zoek werk Kan uw tuin 
verzorgen of klusjes rond 
het huis regelen, Ik kan 
ook dingen zoals muren 
metselen en renoveren. 
T. 0467 718 697

Ervaren huishoudster 
gezocht voor gezin uit 
Brasschaat. Ingeschre-
ven voor 2,5 dagen per 
week. Onderhoud van de 
woning en terrassen, als-
ook strĳkwerk. Laat snel 
iets weten via WhatsApp 
0475 780 073. Startdatum 
in overleg.

Gezocht: gemotiveerde 
studenten. Werken op 
zaterdag. Bedienen in 
slagerij. Slagerij Pieters 
0494 456 736

Te huur extra brede au-
tostnplts Hofstraat 32. 
€120/mnd 0479/381 137.

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken, babysit, afwas. 
erv. 0466/168 388

Goedkoop afbreken van 
uw afsluiting, betonpla-
ten en afvoeren. Gr. off. 
0487/715 534

Vanpotra tuinonder-
houd, renovatie & snoei-
en. Btw aanw. 
0465/993 577

HalloWeekend - 23 en 24 oktober
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Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

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

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

Schilderwerken
Gratis bestek, kwaliteit

snel, proper, Luc
0492/441 080

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER


