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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.

Kwaliteit zonder zorgen

Vraag een gratis thuisbezoek aan

 +50 jaar ervaring  Op ruim 1 week Persoonlijke begeleiding

    

EINDELOOS GENIETEN VAN EEN NIEUWE BADKAMER?

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

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

SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN

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

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

NIEUW

T. 03 633 09 88

Actie loopt van 21/09 
t.e.m. 31/12

Voorwaarden 
in de winkel

ook
bij weinig licht

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR

T. 03 652 02 09 | M. 0496 544 744 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com |           artanddesignbrasschaat

MEESTERLIJK IN BINNEN
& BUITENVERLICHTING

VABIS
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

Inschrijven verplicht op info@vabis.be

De nieuwe

P. Van der Auwera

zaterdag 

dag v/d klant 
word U extra verwent. 

AQUARELLEN

Greta Calle stelt haar  
AQUARELLEN ten toon.
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S P O R T S P E C I A A L Z A A K

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

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

Kom langs op zaterdag 2/10. 
 Laat je verrassen met kortingen, 

proeverijen en cadeautjes.

Molenweg 18
2930 Brasschaat 
03 664 73 85
www.degroenewijzer.be

Maandag: gesloten
Dinsdag: 8u30 – 18u00
Woensdag: 8u30 – 18u00
Donderdag: 8u30 – 18u00
Vrijdag: 8u30 – 18u00
Zaterdag: 9u00 – 17u00
Zondag: gesloten

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

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

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

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba

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

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92

Zaaien van nieuwe ga-
zons en herstellen van 
oude gazons. Gr. off. 
0487/715 534
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Wĳ  nodigen u uit op onze

DAG VAN DE KLANT
ZATERDAG 2 OKTOBER 2021

van 9u tot 17u

DOORLOPENDE DEMONSTRATIES
Zaterdag 2 oktober 2021

BRECHT
Domo My Express Pizzamaker

Jura koffi e-automaten

BRASSCHAAT
Demeyere potten en pannen

Jura koffi e-automaten

EXTRA KORTINGEN 
TĲ DENS DEZE DAG

Gasthuisstraat 19
2960 Brecht

Tel. 03 313 72 52

Bredabaan 1007
2930 Brasschaat
Tel. 03 663 57 25

info@electroquirĳ nen.be - www.electroquirĳ nen.be Zie ook www.argenta.be

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
 03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
 03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 352
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

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

Zo simpel kan het zijn.

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

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

en plaatsbezoek
info@air-concept.be
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Feestweekend 
10-jarig bestaan 
van tkadooke
vrijdag 1 oktober van 10-18 uur 
zaterdag 2 oktober van 10-18 uur
zondag 3 oktober van 10-17 uur

Voor alle klanten 
een goodiebag*

KOM LANGS 
EN WIN

Bij aankoop vanaf €20 maakt u kans op 
1 van onze talloze tombolaprijzen 

waaronder 1 van de 3 fi etsen 
ter waarde van 499 euro

KOM LANGS 
EN WIN

*Zolang de voorraad strekt

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)

uitnodigingen 3e vaccinatie
De politie krĳ gt regelmatig de vraag of de vaccinatieuitno-
digingen, voor een derde vaccinatie, die momenteel ver-
stuurd worden naar sommige personen, echt of vals zĳ n. Je 
kan via ‘Mĳ n burgerprofi el’ controleren of de uitnodiging 
echt is. Op www.laatjevaccineren.be vind je alle informatie.
Het Crisiscentrum roept mensen op om waakzaam te zĳ n 
voor cybercriminelen die valse uitnodigingen sturen voor 
de vaccinatiecampagne. De vaccinatie door de overheid 
is gratis. Mensen hoeven dus geen geld over te maken of 
bankgegevens te delen.
Op de website safeonweb.be worden enkele tips voor het 
herkennen van een valse uitnodiging opgelĳ st.

altĳ d per per post ge-
 stuurd. Wie enkel een sms of een e-mail ontvangt, moet
 dus kritisch zĳ n.

 worden altĳ d verstuurd vanaf cov19-vaccin@doclr.be. Alle
 andere afzenders zĳ n bĳ  voorbaat te wantrouwen.

 heid (Vlaanderen). Uitnodigingen van een zogenaamde
 vaccinproducent zĳ n dus vals.
Mensen die een verdacht bericht ontvangen, krĳ gen de 
vraag om dit te melden aan verdacht@safeonweb.be.”

We zoeken een na-
schoolse opvang 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

Te koop droog brand-
hout, thuis gebracht, kant 
en klaar. 0495/914 096

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

Goedk. verw. en afvoe-
ren van coniferen en ha-
gen. Gr. off. 0487/715 534

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

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

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

Roofing, pannen, her-
stellen, vern. dakgoten. 
0489/717 125
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Fietsers beloond met fietsontbijt

Op 22 september was het Europese autovrĳ e dag. Naar on-
dertussen jaarlĳ kse gewoonte trakteerde het gemeentebe-
stuur van Brasschaat de fi etsers die naar het werk of school 
vertrokken, op een lekker, lokaal en duurzaam ontbĳ tje. Het 
schepencollege vatte hiervoor post tussen 7.30u en 9u aan 
de drukke fi etsverbinding Bredabaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Augustĳ nslei. 
“Met het fi etsontbĳ t trachten we nog meer burgers aan te 
zetten om te kiezen voor duurzame vervoersmodi, zoals de 
(e-)fi ets, de step, de bakfi ets,… Op die manier kunnen ze 
helpen de modal split van 50/50 te realiseren (50% auto; 
50% alternatieve vervoersmiddelen)”, verduidelĳ kt schepen 
van mobiliteit en duurzaamheid Goele Fonteyn.

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

In het kader van Hooggeëerd Publiek zĳ n kinderen vanaf 5 jaar welkom op 25 september om 
14 uur voor verhalen, knutselen en spelletjes vanaf 14u in zaal Born naast de Hemelhoeve, Park 
van Brasschaat. Meer info bĳ  Madeleine Nieuwlaat 0486/895 054. Reserveren hoeft niet. Op tĳ d 
zĳ n ook niet, alles wordt herhaald. Org. M. Nieuwlaat Echt Gebeurd vzw, CR en CC Brasschaat

VLIEG JE MEE?

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

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

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. 
www.goldcompany.be

Goedk. afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoe-
ren. Gr. off. 0487/715 534
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 Kom jij ook shoppen in Brasschaat? 
Verschillende winkels verwelkomen je met 

KORTINGEN en VERWENGESCHENKEN

Alle info op 
www.weekendvandeklant.be
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Tijdens een ontroerende en mooie verzorgde 

uitvaartplechtigheid hebben wij afscheid 
genomen van onze lieve broer, schoonbroer 

en nonkel 
 

Roger Van Wynsberghe 
 

weduwnaar van Annie Snelders 

die uit ons midden is weggevallen. 
De aanwezigheid van vrienden, buren en 

kennissen vormden voor ons een ware bron 
van steun en bemoediging, waarvoor 

onze oprechte dank. Ook het verplegend 
personeel van WZC Vesalius wensen wij 

nogmaals te bedanken voor hun goede zorgen. 
 

demeyeruitvaart.be

Raymond Alltmont
echtgenoot van Rosemarie Van Apers
Geboren te Antwerpen op 4 november 1936 

en overleden te Brasschaat
in het WZC Vesalius op 20 september 2021.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartdienst bij te
wonen in de aula van Uitvaartvilla Noorderkempen,

Bredabaan 654 te Brasschaat,
op vrijdag 24 september 2021 om 11 uur.
Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de
begraafplaats van Brasschaat-Maria-ter-Heide, Durentijdlei.
Rouwen om zijn heengaan:
Eric en Judit Alltmont -Van Hoof
Gino en Nadia Alltmont -Lemmens
 Bjarne Alltmont  zijn kinderen en kleinzoon

De families Alltmont en Van Apers

Oprechte dank aan Dr. Geert Blyweert en het voltallige team 
van WZC Vesalius, afd. Waterriet voor hun goede opvang en 
liefdevolle zorgen.
Correspondentieadres: Fam. Raymond Alltmont
 p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was je wil

Nu heb je rust, met lichaam en geest
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest.

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

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

Nederlandstalige dame 
wenst uw kindje van 
school op te halen en 
erop te passen. 0474/562 
826

Wij doen ook mee a. 
garageverk. in wĳk Drie-
hoek 3 oktober. Huisr. en 
kledĳ maat 44. Heislag-
sebaan 168

Te koop houtkachel 
allesbrander in goede 
staat, weinig gebruikt met 
nieuw stel buizen. € 375. 
Tel. 0492/263 118

Leuke lieve man 65j. zkt 
vrouw om relatie op te 
bouwen. +31 624 935 189

F i e t s h e r s t e l l i n g , 
workshop of reisadvies? 
Kom naar BikeWorks! 
Meer dan 20 jaar erva-
ring. www.BikeWorks.be - 
info@bikeworks.be - 0496 
770 137

Garageverkoop, 2-3 okt 
10 tot 17u Bredabaan 677 
Brasschaat

PC/Laptop traag of vi-
rus? mailbox problemen? 
Je netwerk in huis werkt 
niet optimaal? Ik kom ook 
aan huis voor herstellin-
gen. 0472 344 319

Te koop: 2 babybedjes + 
matrasjes € 70/st. Echte 
Silver Cross voiture € 500, 
wibbelpaardje/relax € 20. 
0485 643 247

Gezocht ervaren poets-
vrouw voor één dag 
per week. Referenties 
gewenst. Reactie via 
cccm720@gmail.com

Gevraagd: Oude brom-
fiets, jukebox, flipperkast, 
buitenboordmotor, oude 
benzinepomp boot, oude 
wapens, reclameborden, 
ect. 
+32 646 331 823

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis off. 0487/715 534
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

Lientje het Milieu-vriendje op bezoek bij De Vlinder
Op Basisschool De Vlinder kwam Lientje het milieu-vriendje langs. Zĳ vroeg aan de hele 
school om beter voor de aarde te zorgen. Alle leerlingen waren heel enthousiast om haar te 
helpen! Meer info: www.basisschooldevlinder.be

TAPIJTEN WASSERIJ TEHERAN

Turnhoutsebaan 302A - Schilde
(Voorheen Piccobello, tegenover de kantoren van Elite Reklaam)

Tel 03-689 35 15

BIO-wasbeurt! 
Veel meer dan alleen een wasbeurt!!!

De door ons gefavoriseerde BIO-
wasbeurt-procedure overleven 
noch lastige huismijten noch 
motten! Daarom een tip als u 
allergisch bent! Alle tapijten worden 
met regenwater gewassen. 

Een procedure waarbij natuurlijke 
wasmiddelen worden gebruikt, 
gebaseerd op een jarenlange 
ervaring en traditie.
U kunt er zeker van zijn dat uw 
tapijten alleen door competent 
vakpersoneel worden behandeld.

Alle tapijten worden GRATIS afgehaald en 
teruggebracht (in een omtrek van 80km) Maak telefonisch uw afspraak

tapijt-
reiniging

vanaf 
€9,90/m2

ALLE SOORTEN 
HERSTELLINGEN!

Wij vervangen Franjes en randen, 
maken op uw wens uw tapijt korter en 

knopen beschadigde plaatsen opnieuw, 
bv: bij gaten door motten, slijtage, 

brand- of waterschade

ACTIEWEEK

EXTRA -20% KORTING 
op herstelling van uw tapijt

40%
korting

op nieuwe 
tapijten

Elite Reklaam

Café Briard

St-Antonius Wijnegem
Turnhoutsebaan Schilde

Open: ma-vr: 10u30 - 18u
za van 10u30 - 16u

Reinigen en verkoop tapijten

VAN WOE. 29 SEPTEMBER
T/M WOE. 6 OKTOBER
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LEGAN    AILS
NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL

woensdag 29 september 2021  om 20 uur. Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat. 
Al vĳ ftig jaar voert China een opendeurpolitiek en dankzĳ  dat beleid profi leert het zich 
de jongste jaren steeds meer als (gevaarlĳ ke?) supermacht. In deze lezing krĳ gen we een 
realistisch beeld van de Chinese maatschappĳ , politiek en cultuur. Catherine Vuylsteke 
(°1964) is sinologe, maar ook journaliste (De Morgen en freelance voor Klara, Knack 
en De Standaard), documentairemaakster, en publiceerde twee boeken over China. Ze 
woonde een jaar in Shanghai. Meer info vind je op onze website www.davidsfondsbras-
schaat.be onder “Activiteiten”. Deelnameprĳ s, in voorverkoop: € 8; niet-leden € 12; <25 
jaar € 4. (overschrĳ ven op rek.nr. BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat, 
met vermelding “China”). Inschrĳ ven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bĳ  
Ria Keysers (T. 03 652 12 86). Activiteit met de steun van LITERATUUR VLAANDEREN.

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

CHINA – VOLKSREPUBLIEK VAN VERLANGEN
ONTWIKKELINGEN IN DE HEDENDAAGSE CHINESE MAATSCHAPPIJ

L E Z I N G  D O O R  C A T H E R I N E  V U Y L S T E K E

Ramen, deuren, rollui-
ken, zonwering en kleine 
renovatiewerken 
www.donovan-tack.be

Gevraagd: 

GEMOTIVEERDE 
VERKOOPSTER 

met ervaring voor ong. 
30u per week in 

AMBACHTELĲ KE 
SLAGERĲ  MAES. 

Tel. 0491 105 828

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

Wij doen ook mee a. 
garageverk. in wĳ k Drie-
hoek 3 oktober. Huisr. en 
kledĳ  maat 44. Heislag-
sebaan 168

GEVRAAGD
STUDENTEN 

voor weekend 
en weekdagen. 

Bakkerĳ  Van Hunsel
03/645 04 47

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

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

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

Herstellingen en eigen 
ontwerpen:  Juwelier 
Denys & C . Bredabaan 
246, Brasschaat. 03/430 
20 83 www.denys-co.be
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Internationale Werelddag Dementie
Dinsdag 21 september was de Internationale Werelddag 
Dementie. In het WZC Vesalius ging dit niet onopgemerkt 
voorbĳ. Dementie kent vele vormen en gezichten. Het is 
zeker niet eenvoudig hier mee om te gaan, niet voor de 
personen zelf maar ook voor de naaste familieleden bete-
kent dit een hele aanpassing en vooral veel begrip. Daar-
om werd er een beleefwandeling georganiseerd. Bedoe-
ling was gewoon buiten zĳn, genieten van de frisse lucht, 
het geluid van bvb vogels en op die dag gelukkig de zon. 
Aan het kleine grotje achter het oude OCMW-gebouw 
(bĳna vergeten plaats) konden bewoners en familieleden 
onder begeleiding van personeel en talrĳke vrĳwilligers 
een kaarsje branden. Op de wandeling kwam iedereen 
Maria tegen, dichten, zingen en vertellen op haar eigen lu-
dieke manier, het werd zeker gesmaakt. Harpmuziek, een 
aai-hond en als afsluiter een ĳskar met een echt "bolleke 
crème-glace", de dag kon niet beter eindigen. 's Avonds 
was er nog een leerrĳke en boeiende uiteenzetting over 
dementie in al zĳn facetten. Dementie is een proces van 
ervaren en aanvaarden ook al is dit niet steeds zo evident. 
Het WZC Vesalius slaagde erin om met alle aanwezigen er 
een speciale leuke maar ook leerrĳke dag van te maken. 

Ik heb een ziekte zoals je weet.
Dementie schĳnt het te heten.

Sommigen noemen mĳ dement.
Voor hen ben ik onbekend.
Voor hen ben ik geen mens.

Zĳ zien mĳ vooral als een ziekte.
Als je niet aan dementie wilt wennen zul je mĳ nooit leren 

kennen.
Ik vraag je daarom: voor mĳ, voor hem, voor haar en elk 

ander noem ons bĳ onze naam.
Niet bĳ wat het lot ons heeft aangedaan.

Monika Eberhart.
Gezocht en gevonden door een collega uit de zorg.

Meer foto’s: www.brasschaatsefilm.com

Goedkoop verwijderen van coniferen

Verwijderen van hagen, tuinplanten, laurier, beuk

Leegruimen van tuinen

Containers voor groen afval, 
stronken, coniferen, enz.

Vrijmaken bouwpercelen

Afbreken van garage, 
tuinhuis, vrijstaande woning

GRATIS OFFERTE  0487/715 534

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…

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!

Lage Kaart 38, 2930 Brasschaat
Tel : 0475-36.16.40
Openingsuren: Do, Vrij, Za: 13u tot 18u, 
andere dagen op afspraak

Trendy dameskleding 
vanaf maat 44 tot 52

Bij eerste bezoek 

10% KORTING 
geldig tot en met 16 oktober 2021 www.inbetweenies.be

GEVRAAGD
VERKOOPSTER

20u/week, 
mag flexĳob zĳn

Bakkerĳ Van Hunsel
03/645 04 47

Te huur: Ondergrondse
parkeerplaats omg. Lage 
Kaart, Magdalenalei . 
0475/897 634 vrĳ 1/11. 
prĳs €70

Bent u hulpbehoevend 
of hebt u gezelschap no-
dig. 0474/562 826

KFC BRASSCHAAT
Vrĳdag 1 oktober 
PROV.Res - Wuustw. FC 20u00
Zaterdag 2 oktober 
U8 - KSVB Driehoek 09u30
U9 - Exc. Mariaburg 09u30
U10 - Brecht 09u30
U10 - FC Seja 11u00
U11 - K Wuustwezel 11u00
U7 - Alberta Schilde 12u30
U11 - KFC Berendrecht 12u30
U21 - VV Ossmi 15u00
1ste pl. - Gr. R. Katelĳne 20u00

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 
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Griekse Tapa’s
ONBEPERKT

ALL YOU CAN GRIEK !
€ 29,50 p.p.

info@olympia-wuustwezel.be of bel 03 256 60 93 voor reservaties

BO
N Wĳ  zĳ n weer open 

en dit willen wĳ  vieren,

GRATIS KOFFIE, 
THEE OF OUZO*

* na uw maaltĳ d in ons restaurant.

Al 5 jaar het beste Griekse restaurant in de buurt!

Grieks Restaurant Olympia Wuustwezel

 Olympia Estiatorion
Winkelcentrum Patio Donk 

Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Wrap met kip, currydressing, romeinse sla, komkommer 

- Salade met gerookte spekjes, gebakken peer, groene 
 aspergetips, boontjes, rucola, honingmosterddressing 

- Tabouleh met butternutpompoen, bloemkool, 
 knolselder, granaatappel, feta en gebakken 

Warme Gerechten:
- Gebakken rijst met tijgergarnalen, aspergetips 

- Tortellini van proscutto met parmezaansaus, 

- Huisgemaakte pompoenburger met aardappeltjes 
 uit de oven, gebakken uitjes en een fris koolrabi–

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 28 september t.e.m. zaterdag 2 oktober

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. 

Zebra’s in Mater Dei Driehoek
Vanmorgen kwamen drie zebra’s langs in onze school. Ze 
zetten zich aan de zebrapaden bĳ  de ingangspoorten van 
onze school. Kinderen en ouders kregen een vriendelĳ ke 
goedemorgen en de zebra’s hielpen iedereen veilig over 
het zebrapad. Dit initiatief kadert in de veilige schoolom-
geving die we samen met het gemeentebestuur voor al 
onze kinderen wensen.

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Hair & Beauty 
SALON

HERENDAMES

BACK TO SCHOOL ACTIE 

15% KORTING 

steunt startende handelaars

Aankoop antiek Gezocht: 

Te huur 

Online bĳ les WISKUN-
DE, 

Tuinwerken,
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De Brasschaatse Marita De Sterck heeft met
“Mirakel” een nieuwe roman uit. Marita is antropo-
loge van opleiding en schrĳ ft graag verhalen die 
zowel door jongvolwassenen als door volwassenen 
kunnen worden gelezen. De roman “Mirakel” gaat 
dan ook over twee personages die tot verschillende 
generaties behoren. Een dementerende grootvader 
krĳ gt een hulpstudent in huis die bĳ  hem een oogje 
in het zeil komt houden. Tussen de twee klikt het. Zĳ  
gaan zelfs samen op bedevaart. 
“Ik heb het boek voorgesteld in het Mariadomein 
aan de Rustoordlei in de wĳ k Kaart. Ik heb een bĳ -
zondere band met die plek omdat volksgeloof me 
altĳ d heeft geboeid. Aan de oorsprong van het Ma-
riadomein lag immers een zogenaamd mirakel. Ik 
bestudeer met plezier ex-voto’s. Dat zĳ n kleine voor-
werpen die men offert om iets gedaan te krĳ gen”, 
legt Marita De Sterck uit. 
De Sterck is afkomstig uit de Rupelstreek en woonde 
in haar tienerjaren in Kalmthout aan de rand van de 
heide. Een kleine veertig jaar geleden kwam ze in 
Mariaburg terecht en was al vlug gefascineerd door 
het verleden van die wĳ k.
“Het Lustoord” werd het hier vroeger genoemd. Ik 
wilde daar meer over weten en verzamelde getuige-
nissen van tachtigplussers over hun tienerjaren hier 
in Mariaburg. Ik kwam schitterend verhalen tegen. 
In mĳ n boek “Valavond” heb ik die gebundeld. Het 
verhaal van Moeder Sarov komt ook aan bod. Moe-
der Sarov is de bĳ naam van Everina Borst die tĳ dens 
de Tweede Wereldoorlog werd gemarteld toen haar 
man werd opgepakt om naar Auschwitz te worden 
gedeporteerd”, gaat Marita verder. Marita heeft in 
totaal 15 romans geschreven. Ze heeft meerdere 
prĳ zen gewonnen. Zo won ze de Gouden Uil Prĳ s 
voor de Jonge Lezer, de Boekenleeuw, de Gouden 
Zoen en twee Zilveren Zoenen en de Halenwĳ nprĳ s. 
“Mirakel” wordt uitgegeven bĳ  Querido.

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

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

Denys & C  
Bredabaan 246,

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

 0483/720 562
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parkbodeactueel
bib sluit van 6 oktober  
tot 18 oktober 2021 

Wij sluiten even de deuren om 
over te schakelen naar nieuwe 
bibliotheeksoftware. Op maandag 18 
oktober ben je opnieuw welkom in de 
bib en kunnen wij jou nóg beter van 
dienst zijn. 

Wie in deze periode boeken of ander materiaal 
terug moet inleveren, mag deze wat langer 
houden. We verlengen de inlevertermijn, zodat je 
geen boete krijgt. 

De bib schakelt over naar Wise, een systeem 
dat door elke Vlaamse bibliotheek gebruikt zal 
worden. Het heeft heel wat voeten in de aarde om 
alle gegevens uit de oude software over te zetten 
naar de nieuwe software. Bovendien moeten wij 
de nieuwe software nog een beetje in de vingers 
krijgen. Daarom sluit de bib anderhalve week. 

De inleverbus zal die periode ook gesloten zijn. 
Die kan je pas vanaf 13 oktober terug gebruiken. 
Met de materialen die dan ingeleverd worden 
testen we al achter de schermen of alles terug 
functioneert. 

Op maandag 18 oktober gaan we opnieuw open 
en dit pas om 14uur.

Behaag ... Natuurlijk 2021

Hoe bestellen?

Vanaf 1 september tot 31 oktober op 
brasschaat.be/behaagnatuurlijk. 

Vul het online formulier in of download 
het en geef het af aan het onthaal van het 
gemeentehuis. 

Mailen naar behaag@brasschaat.be 
kan ook. Op 27 november kan je je plantgoed 
ophalen.

De keuzes:

• Haagpakketten:  
Bloesem- en bessenhaag, 
Meidoornhaag (foto), Bijenbosje, 
Beukenhaag, Taxushaag, Ligusterhaag, 
Haagbeukenhaag, Veldesdoornhaag

• Klimplanten:  
Hop, Wilde Kamperfoelie, Bosrank 
(Clematis vitalba)

• Knotwilg en fruitbomen

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

Uitgebreide info over alle planten
antwerpennoord.be/behaagactie
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JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

Rode Kruisontbijt/lunch
op zondag 3 oktober 2021

Lekker rustig ontbĳ ten met de familie op een zondag-
morgen? Naar de bakker gaan hoeft niet, maar kom bĳ  
ons gezellig ontbĳ ten en je steunt er onze afdeling mee! 
Uw tafel staat klaar van 8.30u tot 13u. We bieden per 
volwassene: 1 glas fruitsap, 3 pistolets (wit of bruin) of 

sandwiches, 1 croissant of 1 chocoladebroodje, roerei, kaas, hesp, keuze uit 2 salades per 
persoon: préparé en/of kip curry en/of tonĳ nsalade en/of country salade (fi jne groentjes 
en yoghurt dressing), confi tuur, choco, boter, koffi e of thee à volonté tĳ dens het eten of 1 
glas warme of koude chocomelk of 1 glas warme of koude melk of 1 glas fruitsap voor de 
prĳ s van € 15.
Voor de kinderen tot en met 12 j. serveren wĳ  1 glas fruitsap, 2 pistolets (wit of bruin) of 
sandwiches, 1 croissant of 1 chocoladebroodje, roerei, smeerkaas, kalfsworst, confi tuur, 
choco, boter, koffi e of thee à volonté tĳ dens het eten of 1 glas warme of koude chocomelk 
of 1 glas warme of koude melk of 1 glas fruitsap voor € 12.
Om jullie vlot te kunnen bedienen hadden wĳ  graag de bestellingen  doorgekregen via:
www.rodekruis.be/brasschaat of tel.nr. 0485 66 54 03 of bĳ  Janssens - Van Rossem,
Nachtegaallaan 1- Brasschaat.
Inschrĳ ving is pas defi nitief na betaling op rek.nr. BE28 4151 0076 4120 op naam van "Rode 
Kruis, afd. Brasschaat”  met vermelding “Ontbĳ t", uw naam en het aantal personen. Wĳ  hopen 
u, met familie en vrienden te mogen begroeten in D’Ouwe Kerk, Lage Kaart 644, Brasschaat.

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!

10 X 1 KOPEN
 + 1 GRATIS  VRIJKAART
E-mail naar info@curieus-wuustwezel.be  of  SMS naar 0477/607 981, vermel-
ding: Goossens/Kadans/lezer Brasschaatste Film – naam/adres/emailadres

Speciaal voor de lezers van de

Curieus Wuustwezel en duathlonclub ’t Wezels Omslagpunt stel-
len voor in GC Kadans - Zaterdag 1 oktober 2021 20u15 - € 16

CABARETIÈRE NELE GOOSSENS  
SPEELT  ‘EN NU?

Cabaretière Nele Goossens 
is snel, gevarieerd en grap-
pig. En een tikkeltje literair. 
Met prachtige muziek tus-
sendoor. Nele vertrekt als 
een sneltrein en stopt pas 

als het doek valt.…

Kaarten:
www.curieus-wuustwezel.be

sms 0477 60 79 81

Burenbemiddeling is
gratis, vertrouwelijk,
onpartijdig, vrijwillig en
vooral niet-oordelend.

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

Problemen met je buur?

GRATIS

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

overhangende takken... 
zelfs pesterijen.

Kan je hier met je buur 
niet over praten?

Al aan burenbemiddeling gedacht?

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

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

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

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

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

Goedkoop leegrui -
men van uw tuin, plan-
ten, hagen, enz. Gr. off. 
0487/715 534
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Opening De Leesliving en uitreiking
ereburgerschap voor Bruno Vekemans

Zaterdag 18 september opende de Openbare Bibliotheek 
van Brasschaat “De Leesliving”. Tevens reikte het Gemeen-
tebestuur postuum het ereburgerschap uit voor Bruno Ve-
kemans. De grĳ ze inkomhal in de Bib maakte plaats voor 
een gezellige leesliving in echte huiskamersfeer. Je kan er 
lezen, gebruik maken van de pc’s, studeren, werken maar 
ook gewoon mensen ontmoeten. Een kopje koffi e maakt 
het plaatje compleet. Extra aandacht ging ook naar het de-
sign: een kleurrĳ ke muurtekening van de 12-jarige Sofi e De 
Smet valt meteen op. Zĳ  schreef ook een korte tekst bĳ  de 
tekening en plaatste die zelf in kaligrafi e op de muur. Het 
ontwerp van Sofi e werd gekozen uit alle inzendingen van 
de grafi sche ontwerpwedstrĳ d “Teken aan de Wand”.
Beeldend kunstenaar Bruno Vekemans, bekend in binnen- 
en buitenland voor zĳ n veelzĳ dig oeuvre, kreeg in De Lees-
living een belangrĳ ke plaats in de vorm van een zelfportret. 
Schepen Carla Pantens reikte persoonlĳ k het ereburger-
schap uit aan de echtgenote van Bruno Vekemans, Marita 
De Ridder. Vanaf nu heeft de Bib buiten de Biboase als stille 
plek, een leestafel, poëzieafdeling, werktafels in de jeugdaf-
deling er nog een extra gezellige plek bĳ .

Meer foto’s: www.brasschaatsefi lm.com

 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

NIEUWE EIGENAARS 
VOOR SLAGERIJ 

DE CLERCK!

Wij, Maarten en Machteld, 
staan op 1 oktober klaar 
om jullie met alle plezier 
te  verwelkomen in  onze 
winkel vol ambachtelijke 
charcuterie, salades, bereide
 gerechten en uiteraard het 
vers vlees! 

De glazenwasser bvba

Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be

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

NOOD-DEUROPENING
Marek 0499/115 392

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

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

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

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

Sportieve damesfiets 
t e  ko o p  a l s  n i e u w. 
€ 70. 0472/438 097

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

Te koop: Dames/studen-
tenfi ets Ludo € 100. Tel. 
03/651 35 34
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vrĳdagen 1, 8 en 15 oktober 2021, 14-16 uur. Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 
Brasschaat. Er gebeuren vandaag veel dingen die het samenleven ingewikkeld maken. 
Aanslagen, vluchtelingen, populisme: iedereen schreeuwt zĳn onzekerheid en angst uit. 
De debatten hierover gaan hard, op tv, in het parlement, op Facebook, op kantoor en in 
de huiskamer. De mainstream media maken voortdurend nieuws van die heisa. We drei-
gen te vergeten hoe we kunnen samenleven. Patrick Loobuyck (°1974) doceert Levens-
beschouwing aan het Centrum Pieter Gillis in Antwerpen en Politieke Filosofie aan de 
UGent. Meer info vind je op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Activi-
teiten”. Toegangsprĳs (koffie en digitale syllabus inbegrepen): DF-leden € 48; anderen 
€ 54. Inschrĳven: niet via de Brasschaatse DF-afdeling, maar enkel rechtstreeks bĳ DF 
Nationaal in Leuven en hun website www.davidsfondsacademie.be. Inschrĳvingsgeld 
overschrĳven op het rekeningnummer BE98 4310 0693 8193 van Davidsfonds Acade-
mie, met vermelding van code nummer BR21-216.

D A V I D S F O N D S  A C A D E M I E

SAMENLEVEN MET GEZOND VERSTAND. HOE OMGAAN MET 
RELIGIEUZE DIVERSITEIT IN EEN SECULIERE MAATSCHAPPIJ?

L E Z I N G E N R E E K S  D O O R  P A T R I C K  L O O B U Y C K

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren 

Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

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

E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

 
 

 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. 

KLEINE EN GROTE 
RENOVATIEWERKEN

Interieur, bezet,
gyproc, isolatie, 

tegel, wood floor, 
electriciteit,

schilderen, ramen,
deuren, 

speciale projecten.

0496/781 768
zibi.arte@gmail.com

Te huur appartement 
Knokke van 4 tot 10 ok-
tober week Zoute Grand 
Prix 4 tot 6 pers. 1e verd. 
zuidgericht 1 parking 
mooi uitzicht op Elizabet-
laan. 0475 780 077

TUINWERK & SCHILDEREN
0466/464 299

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

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

Keyboard-pianoles, 
geen notenkennis vereist. 
0477/618 945

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

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.

Tuinwerken 
Ronny Kanora 

Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, 

ontmossen gazon. 
Vrĳblĳvende prĳsofferte 

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

GELNAGELS SHELLAC 
Tel. 0489 570 460. 

10 jaar ervaring

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

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

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

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

Goot feest in WZC De Mick, Maria Verelst vierde haar 100e 
verjaardag. Na 3 korte verblĳven is Maria nu reeds 2 jaar 
vaste bewoner het woonzorgcentrum.
Maria Verelst werd thuis geboren op 23 september 1924 te 
Bouwel bĳ Herentals. Ze had 1 broer.  Maria ging tot haar 14e 
naar school in Bouwel. Maria was een goede leerling en op 
haar 14e zagen de nonnekes graag dat ze zou verder stude-
ren. Naar school deed ze niet graag, dus ging ze aan de slag 
in het diamantslĳperĳ waar ze van haar vader de stiel leerde. 
Met het uitbreken van de oorlog, viel het diamantslĳpen vol-
ledig stil. De fabriek van haar ouders werd stilgelegd en zat 
ze zonder werk. Dat duurde verschillende jaren, maar werd 
daarna terug opgestart. Het slĳpen op zich bleef hetzelfde, 
maar de technieken waren veranderd. Haar vader was intus-
sen te oud geworden om de nieuwe bewerking te leren. 
Bovendien was zĳn materiaal verouderd en werd besloten 
definitief te stoppen. 
Rond haar 20e ging Maria korte tĳd aan de slag bĳ Gevaert 
in Mortsel. (latere AFGA Gevaert). De job die ze daar in de 
donkere kamer deed, was niet haar ding. Vooral in de winter 
vond ze dit niet fijn. Het was thuis vertrekken in het donker, 
werken in het donker en ’s avonds bĳ het naar huis gaan was 
het terug donker. 
Aan haar tĳd in Mortsel heeft ze wel haar echtgenoot over-
gehouden, Albert. In december 1946 zĳn ze getrouwd. Vanaf 
dan werd ze huisvrouw. Ze woonden in het huis van haar moe-
der in Wilrĳk.  Maria reeg 2 zonen, Eddy en Rudy geboren. 
Albert werkte in Antwerpen voor taxibedrĳf ATM als autome-
kanieker overdag en ’s nachts. Hĳ heeft daar gewerkt tot aan 
zĳn pensioen. Albert was ook een voetballer toen hĳ jong 
was. Hĳ voetbalde op zaterdag samen met zĳn collega’s. De 
voetbalclub van Brasschaat ‘kocht’ Albert. De mensen van 
de voetbalclub en de supporters hebben ervoor gezorgd 
dat ze een huis in de Veldstraat in Brasschaat konden huren. 
Daar woonden ze 7 jaar. Daarna kochten ze een huis in de 

Maria Verelst viert 100e verjaardag in wzc De mick

Martouginlei. Haar zoon Eddy woont er nu nog. Maria is on-
dertussen reeds 16 jaar weduwe. 
Naast haar 2 zonen heeft Maria ook een pleegdochter, An-
nemie. Ze was 2 jaar oud toen ze haar leerde kennen.  Zodra 
Annemie 3 jaar was, deed Maria haar naar school en ging ze 
terug ophalen. Ze bleef niet slapen want dan was de tante 
er om voor Annemie te zorgen. Maria en haar man brachten 
haar mee groot. Annemie zag Eddy en Rudy als haar echte 
broers. Eddy en Rudy noemden haar ook zus. 
Maria reisde graag en veel. Met de tent, later de caravan. 
Grote delen van Europa hebben ze bezocht. 
Maria is graag in de Mick. Ze geniet van de tĳd op haar ka-
mer, van de rust, het uitzicht op het bos en het meedoen aan 
activiteiten waarvoor ze altĳd heel trouw op post is. Ook van 
een babbeltje op tĳd en stond gaat haar goed af.  “Mĳne kop 
werkt nog heel goed mee en mĳnen babbel ook”, aldus Maria.
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VAN 

WAARDE

WWWWWW.HHEYYLEEEENNNNEEXXXCCCLLLUUSSSSIEEFFF..BBEVastgoed voor een eeexxxclllusssieef lleevveeennn

Dat is onze unieke manier van werken bij 

Heylen Exclusief, onderdeel van 

Heylen Vastgoed. Wij brengen uw 

exclusieve eigendom in beeld bij de 

juiste mensen en op de juiste manier. 

Dat doen we onder meer met een 

eigen juridische afdeling, prachtige 

dronevideo’s en een luxueuze brochure. 

Én de kennis van wonen van al onze 

medewerkers. Die combinatie geeft uw 

eigendom namelijk het meeste kans op 

verkoop.

Benieuwd naar onze exclusieve aanpak? 

Kom langs in ons kantoor op de 

Bredabaan 260 te Brasschaat, mail naar 

brasschaat@hheeeyleeennnvastgoed.be of 

bel 03 555 41 11 voor een afspraak.

Antwerpen I Brasschaat I Deurne I Ekeren I Geel I Heist-o/d-Berg II Herentals I Lier I Malle I Mechelen I Mortsel I Turnhout I Waasland
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, pannen, leien of singels

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)
03 326 46 93 - 0474 988 690

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

Maakt communiceren met
je buren leuk en gemakkelijk!

Hoplr is een online platform dat buren dichter bij elkaar brengt. 
Of je nu iemand zoekt die je kan helpen met een karweitje, je kat 
niet naar huis is gekomen of je gewoon je buren wil leren kennen.

Download de app of ga naar www.hoplr.com.
Brasschaat werd opgedeeld in 6 wijken. Wanneer je je voor de 

eerste keer aanmeldt, kom je op basis van je adres automatisch 
in de juiste groep terecht. Het gemeentebestuur heeft geen inkijk 

in de online buurt, maar maakt wel gebruik van Hoplr 
om relevante info vlot tot bij de inwoners te krijgen.

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www.notaris-celis-brasschaat.be

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

AFVAL
OPRUIMINGSWERKEN
Verwijderen en meene-
men van afval in en rond 
gebouwen (hout, plastiek, enz.)
Leegmaken van uw wo-
ning, garage, maga-
zijn (afvoeren van oude inboedels, 
huisraad, achtergebleven afval na 
werken, enz.)
Afbreken en afvoeren 
kleine constructies zoals 
tuinhuizen, carports, enz.
GRATIS OFFERTE • AFVALKO

0492/543 007

Gevraagd: oude brom-
fiets, juke-box, flipperkast, 
benzinepomp, boten, 
buitenboordmotor, oude 
automaten, enz... 0031 
646 331 823

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

Particulier verkoopt zijn 
nieuwe driewieler (niet 
elec.) 625 euro. 
alexander@diepenbrock@
gmail.com

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


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

G e z o n d  a f s l a n ke n , 
meer energie terug fit. 
0479/995 582

Te koop propere golfbal-
len 50 euro, 100 ballen. 
Tel. 03/658 10 88


Te koop Infraplus & sauna 
2 pers. + reservelamp 
nieuwprijs 3000 euro, 
vraagprijs 1500 euro. 
Weg wegens plaatsge-
brek. 0475/965 584

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

Twijfel niet om ons te 
contacteren, indien u 
uw wagen wenst te ver-
kopen. *Snelle en cor-
recte afhandeling *Ook 
met schade of zonder 
keuring *Contante beta-
ling *Steeds bereikbaar 
(7d7en 24h/24h) Tel. 
0476 345 800

Bezoek onze website
brasschaatsefilm.com

DARMOISE
ALLE 

HERSTELLINGEN
Kelder, loodgieterij, 

kleine metselwerken, 
riool, enz. Matige 

prijzen.

0468/160 132
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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

4

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

- 

 

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

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

Leveren van zwarte 

Uitgraven van opritten 

Bouwrijp maken van 
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Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

AZ Klina opent
psychiatrisch dagcentrum: 

“We komen nog beter tegemoet aan de noden
van onze patiënten”

AZ Klina heeft zĳn psychiatrisch dagcentrum plechtig ge-
opend. In het dagcentrum doorlopen patiënten een traject 
van zes weken, waarbĳ ze enkele dagen per week therapie 
volgen en ’s avonds naar huis gaan. “Zo willen we opna-
mes voorkomen of verkorten”, zegt Marjolĳn Bergoets, arts-
diensthoofd psychiatrie in AZ Klina. Algemeen directeur dr. 
Joost Baert: “We zĳn bĳzonder verheugd dat we van de 
Vlaamse overheid een erkenning hebben gekregen voor 
een psychiatrisch dagcentrum. Met deze extra dienstverle-
ning komen we nog beter tegemoet aan de noden van de 
patiënten in onze eerstelĳnszone. Het dagcentrum verbindt 
de laagdrempelige thuisopvang en de acute opvang in het 
ziekenhuis; beschouw het als een belangrĳke zorgvorm 
tussen beide niveaus.” Het dagcentrum behandelt men-
sen met een afhankelĳkheidsproblematiek of een angst- 
en stemmingsstoornis. Het kan gaan om patiënten die, na 
een opname op onze psychiatrische afdeling, een verder 
traject willen aangaan, omdat de stap naar huis te groot 
is. Maar ook huisartsen, psychologen en psychiatrische zie-
kenhuizen kunnen hun patiënten doorverwĳzen. “Na een 
intakegesprek, waarin we peilen naar de verwachtingen 
van de patiënt en uitleggen wat wĳ kunnen bieden, bekĳ-
ken we of de persoon in aanmerking komt”, zegt dr. Marjo-
lĳn Bergoets. “Mensen leggen in een besloten groep van 
acht een traject van zes weken af. We werken herstelgericht 
en reiken hen handvaten aan, waarmee ze in het dagelĳks 
leven aan de slag kunnen. Waarom we werken rond afhan-
kelĳkheid en angst- en stemmingsstoornissen? Omdat we 
merken dat in onze regio de vraag daarnaar het grootst is.” 

Dr. Marjolĳn Bergoets en wnd. burgemeester Philip Cools 
knippen het lint door.

ZANDVLIET

U
IT
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VERKOOP UIT DE HAND AAN DE MEEST BIEDENDE
van een 

VERVALLEN HOEVE 
ANTWERPSE BAAN 381 - 2040 ZANDVLIET

Antwerpen – 20ste afd., sectie B, delen van perceel nrs 92/D/P0000, 90/D/P0000, 86/D/
P0000, 86/B/P0000, opp. volgens meting 1ha 13a 29ca – sted. uitr. dd. 11/05/2021
Gewestplan: dienstverleningsgebieden/agrarische gebieden met ecologisch belang/
agrarische gebieden – Gvg – Gvv – Gvkr – Gmo – opgenomen in Vlaams inventaris leeg-
staande en verwaarloosde bedrijfsruimten dd. 01/01/2017 – blanco bodemattesten dd. 
8/05/2019 – EPC : 1865 kWh/(m² jaar) – Electrische keuring dd. 9/07/2019 (afgekeurd) - 
deels mogelijk overstromingsgevoelig – niet in een risicozone/recent overstroomd gebied -
opgenomen in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed “Weeltjeshoeve” 
(hoofdstuk 4 onroerend erfgoeddecreet), niet opgenomen in landschapsatlas, inventaris 
van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, de inventaris van historische tuinen/par-
ken of in een vastgestelde archeologische zone – jachtrecht van toepassing.

Instelprijs: 150.000 euro
Biedingen kunnen worden gedaan vanaf instelprijs tot en met

vrijdag 30 oktober 2021 (biedingsformulier ter verkrijgen op aanvraag).
Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen geboden kan worden, zal een zit-
ting worden georganiseerd met de bieders. Er zal worden aangevangen met het hoogste 
bod. Het goed zal worden toegewezen aan degene die op de zitting het hoogst aan-
vaardbare bod uitbrengt.
De volledige info en verkoopsvoorwaarden zijn te verkrijgen op aanvraag tel.: 
02/430.81.83, e-mail : hans.duyck@vlaanderen.be

VLAAMSE OVERHEID, AFDELING VASTGOEDTRANSACTIES te ANWERPEN
Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen

Hans DUYCK, Vlaams Commissaris Vastgoedtransacties - Tel.: 02/430.81.83 -hans.duyck@vlaanderen.be

immo MANOIR

VRAAGPRIJS € 299.000

TE KOOP 
IN BRASSCHAAT
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

Een creatieve mix van min of meer liefdevolle gedichten, een verhaal, zang en hemelse 
vioolklanken, voorafgegaan door Latĳns-Amerikaanse gitaarmuziek en zang. Van harte 
welkom op 3 oktober om 15 uur in ruimte De Olĳftak - Leopoldslei 35 - 2930 Brasschaat. 
Meer info bĳ Madeleine Nieuwlaat 0486/895 054. Reserveren hoeft niet. Gratis. Deuren 
open om 14.45 u. Org. M. Nieuwlaat Echt Gebeurd vzw, CR en CC Brasschaat 

H O O G G E Ë E R D  P U B L I E K : 
LIEFDE VOOR .. .

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    4
DINSDAG    5
WOENSDAG   6
DONDERDAG       7
VRIJDAG      8
ZATERDAG       9

OPHALING HUISVUIL OKTOBER

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN OP 1/10

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  

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

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder

werk aan, gronden, ... UIT DE HAND

Snel verkopen, correcte prijs, onmiddellijk 
voorschot, geen makelaarskosten

& geen eindeloze bezoeken?

Tel. 0475/84.14.31
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Oh’Green Ekeren 
Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren

AARSCHOT  |  EKEREN  |  GOUVY  |  HOGNOUL  |  LOUVAIN-LA-NEUVE 
NANINNE  |  NINOVE  |  OLEN  |  SAINT-GEORGES  
SINT-KATELIJNE-WAVER  |  TOURNAI  |  ZWIJNDRECHT

ohgreen.be

reserveer je grafstuk voor 27.10

Allerheiligen: 
bloemen om te herdenken

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

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




