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KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34
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

-50%-50%-50%L I N D B E R G

Een nieuwe tv?

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

TTTeeelleeeeetttteeeeecccchhhhnnnniicccsss
natuurlijk!

Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)

Goudsmid - Juwelier

Paul Van der Auwera

Uw
stoffenwinkel !

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

 VAN -30% TOT -50%
3 COUPONS HALEN = 2 BETALEN

BREDABAAN 358

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u

Zaterdag: 10u-17u

U kan ook altijd bellen voor
een afspraak: 03/ 636 43 90

SOLDEN
vanwege corona, extra korting op alles!

tot -50%
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Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

    www.facebook.com/mrboobrasschaat           mrboo_opticiens           mr-boo.be

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

VDV Luchthavenvervoer
0479 / 21 70 70

vanaf € 60
Bij afgifte
van deze bon    € 5 korting

per boeking h/t

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
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

                        ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN                          Wil je terug genieten van een ontspannend bad…?                                              Kies dan voor een betrouwbare badlift   € 499.99 
 Gratis THUIS UITPROBEREN   Betrouwbaar = 5 jaar garantie 
                                    

BREDABAAN 469  Wuustwezel  03  66 999 60               
                           van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 -18.00 u  
                                       Zaterdag 10.30-16.00u   of op afspraak 

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30

NOORDERLICHT ORGANISEERT 
EEN VIRTUEEL PRAATCAFÉ

Veerkracht bij mantelzorgers voor personen met dementie
Hoe veerkracht verhogen in tijden van stress - Corona?
Herman Wauters, dementie-expert bij RECD Orion ism PGN, 
geeft tekst en uitleg rond dementie in tijden van stress. Hij ver-
telt ons hoe we kunnen trachten een evenwicht te vinden als je 
geconfronteerd wordt met dementie in deze covid-periode. En hij 
bespreekt hoe je als mantelzorger je veerkracht kan verhogen. 
Je krijgt hierbij enkele handvatten mee als ruggensteun.
Wenst u een link naar de lezing te ontvangen, stuurt u een mail 
naar info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be  met vermelding 
“Veerkracht bij dementie/beeldmateriaal.”

waar en wanneer het u past. 

Bert Magnus van GZA.

cafe-dementie.be  met vermelding “deelname virtueel praatcafé 

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

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

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

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

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

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

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

Zo simpel kan het zijn.

Wij sparen
niet voor onze
kinderen. 
Wij beleggen voor hen.

Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap? Het kan al vanaf
25 euro per maand. Kom gerust eens langs
of doe de simulatie op argenta.be

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

5 J
AAR 

ga
ra

nt
ie

€ 799
nu aan:

ADVIESPRĲ S

€ 949

wasmachine
L8FSE96B

• ökomix-technologie
• ökopower-programma
• ProSense®-technologie
• ProSteam®-technologie

A+++
-50%

9 kg

1600 t/m

SOLDEN!

€150
voordeel

Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer.

Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

Winkel: Dorpsplein 30 - Kapellen 
Rouwcentrum: Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat

Enkel op afspraak

THUISPRAKTIJK
pedicurefriedalaurijssen.be

Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook op zaterd. en 
zond. 0486 430 828 

Nieuwe collectie Fou-
lards Christian Lacroix: 
Juwelier Denys & C . 
Bredabaan 246, Bras-
schaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be

Dakherstel, nieuwe iso-
latie, dakgoten, karweien. 
0489/717 125

Ontdek de liefde voor 
muziek te St.-Lenaarts. 
Gitaar / bas / ukelele / 
cajon. 
www.muzieklesstudio.be

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

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder, 
enz. 03/663 65 70
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HET AUTOSALON IS VERHUISD  
NAAR ONZE SHOWROOM!

PROFITEER  VAN ONZE SALONCONDIT IES  IN  ALLE  VE IL IGHEID.

 0,0-8,0 L/100 KM  0-182 G/KM (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04) www.mazda.be
Info en voorwaarden op mazda.be. De vermelde waarden zijn gebaseerd op de WLTP-test methode en gelden respectievelijk voor de Mazda CX-30 Skycruise, Mazda CX-5 Skycruise en All-New 
Mazda MX-30 Skycruise (afgebeeld in optionele koetswerkkleuren Soul Red Crystal en Ceramic White 3-tone). V.U.: Mazda Motor Logistics Europe NV, handeldrijvend onder de naam Mazda Motor 
Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132 - 2930 Brasschaat - 03 651 59 31 - www.garagedemeyer.be

Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS  • RAAMDECORATIE

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

GRATIS
MOTOR

RUIME TOONZAAL 300M²

Bredabaan 251 • 2930 Brasschaat “bij gemeentehuis” • T. 03 651 36 00
 info@gdfashion.be • josephRibkoff.com • open: di. t/m zat. 11u-17u

Fashion
& Shoes

TOTALE UITVERKOOP 
1 stuk -30%  v.a. 2 stuks -40%

De Orde van de Tempeliers met plicht, erkend door de kerk, 
heeft er mede voor gezorgd dat op 21/12 een 300 tal personen 
een heerlijke kerstmaaltijd hebben gehad. In Brasschaat in sa-
menwerking met Kabas en in Berlaar met de kloosterzusters. 
De maaltijd bestond uit een 3 gangenmenu zijnde een asper-
geroomsoep, kalkoenragout met wortelpuree en een tiramisu. 
Hopelijk kunnen we dit 2 keer per jaar realiseren zijnde met 
Kerstmis en met Pasen. 
Tevens willen we hiervoor de Brasschatenaren bedanken die 
hun hart hebben laten spreken met hun gift en anderzijds de 
deelnemende winkeliers waar we onze donatiepot hebben 
mogen zetten, zijnde bij Beenhouwerij Rijmenants, De Visbar, 
Beenhouwerij De Meulder, Ruggeri, Manus, Puur Sfeer, Pearl, 
Apotheek Farmapolis Den Hert, Bella Bolsa, La boutique, SB, 
Comme Ça, Dreambeach, Grandiooz en De Kaaslounge. 
Via deze weg nog eens een oproep voor speelgoed (intact) 
zodat we met Pasen kinderen kunnen zien stralen. Ook een op-
roep aan handelaars die iets wensen te schenken zoals kledij, 
materialen of voeding, het is steeds welkom! Graag telefoontje 
op 0475 809 206.
Wenst u graag geridderd worden en heeft u interesse om zich 
in te zetten voor het goede doel? Zich te wenden tot Comman-
deur Tom op het nr 0497 726 090.

DONATIE 300 KERSTMAAL-
TIJDEN DOOR DE ORDE VAN 
DE TEMPELIERS MET PLICHT
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Bonne Nuit...
Uw nieuwe slaapzaak in ‘s Gravenwezel,
vanaf januari 2021. Gespecialiseerd in
kwalitatieve Belgische matrassen,
boxsprings, bedlinnen en maatwerk.

MAAK PLAATS OM TE DROMEN.

Tot binnenkort!

Wijnegemsteenweg 30, 2970 's Gravenwezel
www.bonnenuit.luxe
03/291.64.34
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Te koop winterbanden  
en alu velgen i.g.s. 205-
60/16 Nissan juke. Prijs 
€ 250 tel. 0476/829 626 
- 03/651 93 76

Gezond aan je gewicht 
werken, meer energie, 

Elektrisch maken van 
rolluiken, elektriciteit. Al-
gemeen. tel. 0485/429 105

Ophalen van oude elec-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

TE HUUR appartement 
Bredabaan centrum, 1e 
verdiep living/open-keu-
ken, 2 slpks, bad/douche, 
berging. Vrij, €690. 0496 
528 894 an.ravestijn@
telenet.be

Alle schilderw. binnen en 
buiten door Poolse man-
nen. tel. 0496/084 168 of 
0496/637 978

Dakrenov. van uw garage, 
afvoeren asbestpl. en dak 
vernieuwen. 0487/715 534

Te koop cam; Zeiss Ikon 

T. 0484/991 910

Dakwerken: gespecia-
liseerd in kleine herstel-
ling en vernieuwing van 

pels. Gsm 0474/204 607

Te koop
Duits pors, vaatw. best. T. 
03/646 75 65

Alle kleine graafwerken 
greppels uitgraven, ha-
gen, struiken, enz... en 
afbraak. Tel. 0474/204 607

D

Te koop: Birdy, volledig 
opplooibaar, 10 versnellin-
gen, nooit gebruikt € 1200, 
0498 177 859
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Hofstraat 1a  •  2930 Brasschaat  
www.constantini.be  •  03/652 05 77

Specialty Store

Gemeentehuis

KerkANTWERPEN
E19 Miksebaan

BREDA

Du Boislei

A
ugustijnslei

H
ofstraat

Leopoldslei

Jammer genoeg kon het jaarlijkse kerst-
café niet doorgaan. Maar op Basis-
school De Vlinder organiseerden ze 
een super tof kerstcafé voor alle leer-
lingen. Ze mochten verkleed komen 
en kregen iets lekkers te eten en te 
drinken. Meer foto's kan je vinden op:
www.basisschooldevlinder.be

KERSTCAFÉ VOOR 
DE  LEERLINGEN 
VAN DE VLINDER

Opruimen en/of leeg-
maken van huizen van 
kelder tot zolder. Appar-
tementen etc. Ook opha-
len van rommel of stort 
voor het containerpark. 
Opkopen inboedels uur-
werken of bij stopzetting 
winkel. Tom en Kenny 
0491 758 399

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

Afloop verstopt of je 
kraan kapot bel nu Klus & 
Zo. 0499/103 000

Caravan te koop ge-
vraagd:  l iefst in gde 
s t .  M a g  o u d  z i j n . 
0495 529 527

Te huur: ondergrond-
se garage (Veld-) Hof-
straat. € 85,- All-Inn. 
0495/804 838

Te koop: BMW 116D 
2010, 100.500km, airco 
incl. winterbanden. Brass. 
€7500. 0483/385 001

Ambachtelijke pralines, 
“La Praline”. Isabellalei 87, 
Ekeren, tussen 15u-17u.

Te huur magazijn St. 
Antoniuslei 260m², €850. 
0474/810 939



Brasschaatse Film,     Nr. 2,    13-01-2021  8

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

KERSTLOOPJE

Op Kerstdag gingen Jolien Bortier, die 6 maanden zwanger is en 
Kevin Beeckmans-Cop naar goede gewoonte preventief al wat 
Kerstcalorieën verbranden. In dit bijzondere jaar is elke positieve 
noot welkom, dus beslisten ze iets speciaals te doen: ze zouden 

mislukt. 50 vreemde blikken en 4 natte voeten later kwamen ze 

zond, liefdevol en sportief 2021 toe.

Aankoop antiek, brocan-
te, munten en verzamelin-
gen. 0475/342 118

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 
zijn. 0499/103 000

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

Gezocht: Lp’s van Bassie 
en Adriaan. 0470/079 496

Ik doe uw strijk. halen en 
brengen. 0478/797 127

WERKAANBIEDING: 
verpleegkundige, praktijk 
Dermatologie, Centrum 
Brasschaat (deeltijds) info 
via contact@Lopex.be

Te huur garagebox Hof-
straat €80. 0476/618 103 
na 18u.

Goedk. leegruimen v. 
tuin. planten, stronken, bo-
men, hagen. 0487/715 534

Te huur: Merks. app. ver-
zorgde rustige res. 03/646 
23 43 - 0486/203 861 
- 0495/417 874. Immo 
4756410

Te koop: 4 winterbanden 

rek. 0479/633 632

@ rap moet gaan bel Klus 
& Zo. 0499/103 000

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN
OOK VOOR UW

OLDTIMER

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

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

Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466. In januari 
voor middelbaar aan -50%

Ik zoek tuinwerk, snoeien 
en opkuisen. 0474/453 834

Te Huur te Oostduinker-
ke nieuw Assistentie App. 
INFO 0475 376 092

Te huur: Gr. app. 160m² 
Bred. 199 Brasschaat. 
Instapklaar met 3 slpk, 
nieuwe keuken met toest., 
nieuwe badk., lift €1045/
mnd. Info & bez. 
03/633 16 59



Brasschaatse Film,     Nr. 2,    13-01-2021  9

4,8 -7,3 L /100 KM  •  126 -164 G / KM CO2 (WLTP)

KLAAR OM DE HELE STAD TE VERLEIDEN MET DE NIEUWE 500X SPORT? ZIJN SPORTIEVE L O O K M A A K T H E M

O N W E E R S TA A N B A A R C O O L , Z I J N C A R R O S S E R I E K L E U R  ROSSO SEDUZIONE, 19” LICHTMETALEN VELGEN,

EXCLUSIEVE SPORT-BADGE EN DUBBELE VERCHROOMDE UITLAAT MAKEN HEM UITERMATE AANTREKKELIJK.

NIEUWE 500X
LAAT UVERLEIDENDOOR

ZIJN POWER OF ATTRAXION.

fiat.be
Geniet nu tot € 6.300 voordeel (2)

(1) Garantieverlenging tot 10 jaar of maximale kilometerstand van 100.000 km. (2 jaar contractuele garantie + 8 jaar aangeboden). 
Aanbod geldig op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens.
(2) Aanbod BTWI geldig van 01/01/ 2021 t.e.m. 31/01/ 2021 bij aankoop van een Fiat 500X op een gelimiteerde stocklijst van geïdentificeerde wagens beschikbaar 
gedurende deze periode en ingeschreven voor 31/01/ 2021. Aanbod geldig in het deelnemend netwerk U vindt het deelnemende netwerk terug op www.fiat.be.

V.U.: Yann Chabert. Adverteerder FCA Belgium N.V., Da Vinci Laan 3-7, 1930 Zaventem. 
RPR: Brussel. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]: fiat.be.

Wijnegem Krijgsbaan 3 
Tel. 03 286 80 20 (Naast shopping center)

Geel Antwerpseweg 84 
Tel. 014 57 55 00

JANUARI 7/7 OPEN!

  RIBBENS
Bredabaan 347  
2990 WUUSTWEZEL 
T 03 669 60 58
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Als afsluiter van het ‘afstandsjaar’ openden kinderburgemeester
Lucia en haar vice burgemeesters Lize en Felix de nieuwe over-
dekte picknick bank aan het pleintje van de Isenbaertlei. Naast 
het uitdagende hinkelpad vormt dit een mooi geheel tot ontmoe-
ting. Schepen van sport en jeugd Adinda Van Gerven is blij dat er 
weeral een aangename speel- en ontmoetingsplaats voor jong 
en oud bijgekomen is. ‘Op die manier kunnen we het nieuwe jaar 
veilig, gezond én hoopvol opstarten’, aldus de schepen.
Kinderburgemeester Lucia en de ganse kindergemeenteraad 
wenst aan iedere Brasschatenaar een spetterend 2021!

EEN SPETTEREND 2021!

Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

www.uitvaartzorg-delelie.be

VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u 

Mogelijkheid tot laatste groet in onze eigen 

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat
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Grote en 

kleine rassen!

BREDABAAN 224, BRASSCHAAT

Een ruim aanbod aan genummerde en gesigneerde litho’s van o.a.
 Alechinsky, Corneille, Mara, Delvaux, Dekeyser, Domela,
Raveel, Somville, Van Tuerenhout, Van den branden, e.a.  
En een groot aanbod aan mooie niet gesigneerde maar wel 

authentieke litho’s (door de kunstenaars op de steen gezet) van o.a.
Braque, Leger, Miro, Picasso, Van Velde, UBAC, Vasarely, e.a.

 Bruno Vekemans.

Open: wo. t.e.m. vr.: 10u - 12u30 & 14u30 -18u.  zat.: 10 tot 18 uur.  Ma en di. gesloten.

Original Vintage Lithographs, Posters, Prints & Editions

Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88
Nieuw adres per 01/02/2021: Steenstraat 37, Ekeren

Nog tot 31 jan. 2021

Personenvervoer GDS Transservice
Luchthaven-  |  privé-  |  zaken-  |  havenvervoer

Bij boeking heen en terug:
GRATIS fles cava Gran Baron!

T: 03 288 95 54  |  G: 0468 20 54 78  |  gds-info@telenet.be
www.gdstransservice  |  Noorderlaan 111  |  2030 Antwerpen

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 

w w w . H E R F I L . b e

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

BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 
- Paprikasoep met kruidenkaas. (€ 3,50/0,5l of € 7/1l)
- Kervelsoep. (€ 3,50/0,5l of € 7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€ 9)
- Salade met butternut, courgette, aubergine, freekeh, 
 hazelnootjes en dragondressing. (€ 12,50) (VEGAN)
- Salade met gebakken spruitjes, pastinaak, boontjes, 
 spekjes en honingmosterddressing. (€ 12,50)
Warme Gerechten:
- Kabeljauw met zuurdesemkorst, savooipuree, knapperige 
 groene groentjes en mosterddillesaus. (€ 15,50)
- Risotto met ragu van hert en truffel. (€ 17)
- Pasta met basilicumpesto, courgette, broccolli, kip 
 en geroosterde pitjes. (€ 13)
- Portobello gevuld met verse spinazie, geitenkaas, 
 walnootjes en zwarte olijventapenade geserveerd met 
 butternutpuree. (€ 14) (VEGI)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 12 januari t.e.m. Zaterdag 16 januari

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/levering. 

Voor leveringen graag bestellen voor 10u30.

BRASSCHAAT: 
- maandag 18 en 25 januari
- maandag 8 en 20 februari

VERS BEREIDE PAELLA EN CHILI CON CARNE

Bezoek ons op de markt:

www.whatscooking4u.be
pascale.whatscooking@gmail.com

F: m whatscooking/paella
T: 0476 887 893

Graag een levering thuis?
Kijk op onze website voor de juiste data

NIEUW!!!!   ZARZUELA  (enkel op bestelling en vanaf 2 pers.)

SCHOTEN: 
- zaterdag 23 en 30 januari
- zaterdag 6, 20 en 27 februari
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In het WZC Welvaart te Kapellen sliep op 21 december 2020

zachtjes in

                                                Mevrouw

                        Jeanne Swinnen
                                                
                                                Weduwe van de heer
                                   Emiel Schoofs
                                                

                                                Zij werd geboren te Diest

                                                op 30 juli 1922.

Dit melden u met droefheid:

Eddy (†) en Lydie Van Wallendael ‐ Schoofs en kinderen

Stanny en Elvire Huyben ‐ Schoofs, kinderen en kleinkinderen

Etienne en Hilda Schoofs ‐ Van Schoor, kinderen en kleinkinderen

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Op 29 december jl. hebben wij in intieme

familiekring van haar afscheid genomen.

Correspondentie :
Familie Jeanne Swinnen
p/a De Meyer Uitvaart,
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.be

   Zijn kinderen

   Linda & Frank, Ingrid, Ilse & John,
   Edward (†), Marleen & Gert

   melden u,
   samen met zijn kleinkinderen
   en achterkleinkinderen,

   het overlijden van hun Pa en Bompa

Louis De Laet
Weduwnaar van Frieda Van der Wee
Lid van Hengelsportclub SOLO te ’s-Gravenwezel

Voormalig muzikant bij fanfare St.-Cecilia Ekeren - Donk

° Borgerhout, 18.01.1932
† Brasschaat, 17.12.2020

In intieme familiekring hebben wij op
23 december jl. van hem afscheid genomen.

Correspondentie : Familie Louis De Laet
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

tuinaannemer

Snoeien van bomen - hakselen - klieven van hout
Klepelmaaien van hoog gras en bloemenweide

Nelen Woondecoratie bvba

Residentiële schilder- 
en behangwerken

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

Klusman inricht elektr. 
garagedeur rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561

1000 maal dank aan de 
eerlijke vinder, voor het 
terugbezorgen van mijn 
volle portemonnee, Via 
Delhaize

OVERLIJDENSBERICHT
Staf Embrechts

geboren te Brasschaat
op 18/03/1942

overleden te Swaziland 
op 01/01/2021

bre-
de banden in goed staat. 
0493/586 827

Poetsvrouw met 30j. erv. 
is op zoek naar een baan. 
Tel 0478/613 625, Janina

Ik zoek werk, poetsen, 
babysit, strijken. 0485/223 
543

Ik geef relax ontspan-
ningsmassage, aziatisch. 
0484/574 559

Poolse mannen doen 
renovatiew.:  bezett. , 
gyproc, beteg., parket, 
schild., afbraakw., NL-talig, 

168 -  0496/637 978

Pintor ou outra funçao 
cartão VCA numero +3519 
6493 6795 Antw., Belg. 
(Portug.)

Man zoek werk, klusjes, 
schilderen en tuin €15/p.u. 
0465/392 484

Ik koop alles van Nin-
tendo, Sega, Playstati-
on. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, verzamelob-
jecten allerhande, curiosa, 
memorabilia, enz... Kort-
om, hebt u iets leuk in de 
aanbieding, geef me een 
seintje: 0487/365 100

Ik zoek werk poetsen en 
strijken.werk proper, rook 
niet. 0467/674 021

Renovatiewerken: klein, 
groot & totaalrenovaties! 
Ervaren vakmensen en 
goede prijs! Meer info 
0465/534 400 Jos.

Gratis opruimen van in-
boedels bel vrijblijvend 
0478 536 719

Te huur ondergrondse 
autostaanplaats centrum 
Brasschaat 0499334055

Gezocht: winkelbediende/
studenten voor in slagerij. 
Enkel gemotiveerde kan-
didaten. tel: 03/653 05 38

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863
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Winter pack met verwarmde voorzetels en verwarmd stuurwiel inbegrepen. 

SALON
CONDITIES

(1) Totaal voordeel onder voorwaarden geldig bij aankoop van een Jeep
®
 Compass Black Star 1.3 T4 4x2 130pk MT (met optie Winter Pack) aan € 31.920 (2) en bestaande uit de Jeep

®
-korting van € 2.500, de gratis aangeboden Winter Pack 

twv € 700, en de recyclagepremie van € 3.500 (3). (2) Aanbevolen catalogusprijs BTWi van een Jeep
®
 Compass Black Star 1.3 T4 4x2 130ch MT aan € 31.220 met optie Winter Pack aan € 700. (3) De recyclagepremie is geldig bij aankoop van 

een Jeep
®
 Compass Black Star. Het is geldig voor het recyclen van uw voertuig en is gereserveerd voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. 

De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam, staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens 7 jaar oud zijn en minstens 
6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. (1 t.e.m 3) Deze aanbiedingen zijn BTWi en gereserveerd voor particuliere klanten en geldig het deelnemende netwerk t.e.m 
31/01/21. U vindt het deelnemende netwerk terug op www.jeep.be. V.U.: Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., 3-7 Da Vincilaan, 1930 Zaventem. RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie 
[K.B. 19.03.04]: www.jeep.be. Niet-contractuele foto. De afgebeelde voertuigen komen niet overeen met de beschreven versies en prijzen.

JEEP® COMPASS BLACK STAR TOT € 6.700 VOORDEEL. (onder voorwaarden) (1)

5,6 - 7,0 L /100 KM  •  147 - 160 G / KM CO2 (WLTP)

HOU JE KLAAR OM VAN 
MENING TE VERANDEREN.

Wijnegem Krijgsbaan 3 
Tel. 03 286 80 20 (Naast shopping center)

Geel Antwerpseweg 84 
Tel. 014 57 55 00

www.buga-auto.beJANUARI 7/7 OPEN!
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Plaats een 
regenwaterton

Een gezonde levensstijl 
vind je in ALLES

Je goed in je vel voelen, hoe kan je daar actief mee 
bezig zijn? Het is meer dan gezond eten en sporten. 
Een gezonde levensstijl is de juiste balans vinden 

tussen verschillende aspecten van je leven. 

een gezonde 
levensstijl
Afwisselend eten
Op vaste tijdstippen eten, sa-
men met anderen. Met aandacht 
voor eetcompetenties, en met de 
voedingsdriehoek als inspiratie: 
voedingsdriehoek.be

Leuk bewegen
Regelmatig rechtstaan en beweeg-
activiteiten doen die je leuk vindt, 
met de bewegingsdriehoek als 
inspiratie: bewegingsdriehoek.be

Lief zijn voor jezelf
Focus op jouw kwaliteiten. Laat 
jezelf groeien, gebruik de geluks-
driehoek als inspiratie:
geluksdriehoek.be

Emoties hanteren
Happy, down, boos, verliefd, ang-
stig … Emoties zeggen veel, ga er 
actief mee aan de slag. Gebruik de 
geluksdriehoek als inspiratie:
geluksdriehoek.be

Slapen
Voldoende slaap is het fundament 
van een gezonde leefstijl. Gun het 
jezelf. Haal inspiratie uit onze tien 
tips op eetexpert.be 

parkbodeactueel

Meer weten? 
brasschaat.be/wandelzoektocht

Brasschaat, Essen, Kalmthout, 
Kapellen en Wuustwezel slaan 
de handen in elkaar. We werken 
samen in de loop van 2021 tal van 
acties uit voor iedereen die in onze 
regio woont, werkt en naar school 
gaat. We geven tips en inspiratie 
hoe je zelf gezond in je leven kan 
staan. Om de twee maanden 
zoomen we in op een specifi ek 
thema. Een gezonde leefstijl bijt de 
spits af. We bundelen alle info ook 
op eerstelijnszone.be/gezonde-le-
vensstijl.

Afwisselend eten, Leuk 
bewegen, Lief zijn voor jezelf, 
Emoties hanteren, Slapen

Plaats een regenwaterton en gebruik 
het regenwater voor je planten, tuin 
en het schoonmaken van je wagen of 
fi ets. Regenwater is zacht en goed voor 
je planten, bovendien bespaar je zo op 
drinkbaar kraantjeswater.  

Vanaf 2021 kan je via 
IGEAN een regen-
waterton van goede 
kwaliteit en aan 
een voordelige prijs 
aankopen.  

Wijzigingen afval 
in 2021

Samen met de parkbode, 
hebben we jou in december 
een nieuwe afvalkalender 
bezorgd. Behalve info over 
juist sorteren, ontdek je 
wanneer je welk afval op 
straat kan aanbieden en 
wanneer je op het recyclage-
park terecht kan. 
Maar opgelet, in 2021 veran-
deren er een aantal dingen! 

Ophaling papier en 
karton (PK) vierwekelijks  
Als je de kalender bekijkt, valt het je 
wellicht op dat het leegmaken van de 
blauwe container voor PK niet langer 
altijd in het begin van de maand 
geprogrammeerd staat. Dat komt 
omdat we de vaste regel ophaling 
in de eerste week van de maand
hebben vervangen door de nieuwe 
overduidelijke regel ophaling om de 
vier weken. De nieuwe regel heeft  ook 
het positieve gevolg dat er jaarlijks 
geen twaalf maar dertien ophalingen 
plaatsvinden.

Openingsuren 
recyclagepark(en)  
Dat IGEAN samenwerkt met acht-
entwintig gemeenten waaronder 
Brasschaat heeft  voor de inwoners 
van deze gemeenten het enorme 
voordeel dat ze in elk van de aange-
sloten gemeenten in het recyclagepark 
terecht kunnen. Je kan met je afval 
dus evengoed in Kapellen, Kalmthout, 
Brecht ... terecht.  

Om het beschikbare personeel zo effi  -
ciënt mogelijk in te zetten over alle re-
cyclageparken heen, zijn de openings-
uren sinds 1 januari aangepast. In de 
afvalkalender vind je een overzicht 
van de openingsuren in Brasschaat én 
de omliggende gemeenten.  

Blauwe PMD-zak 2.0  
De grootste wijziging in de afvalopha-
ling voeren we door op 1 maart 2021. 

Dan wijzigen de sorteerregels voor 
de PMD-zak. We zullen meer soorten 
plastic verpakkingsafval kunnen 
inzamelen én recycleren. Beter voor 
je portemonnee én het milieu. In de 
loop van februari pakt IGEAN uit met 
een speciale editie van de Afvalkrant. 
Daarbij zal ook een sticker zitten die 
je over de huidige sorteerinstructies 
in de afvalkalender kan kleven. Hou je 
brievenbus dus goed in de gaten!

Meer weten? igean.be/regenwatertonnen 

Herken jij het 
Brasschaat van 
weleer?

Tanguy Ottomer 
heeft  voor de 
Brasschatenaars een 
wandelzoektocht in 
elkaar gestoken. Hij 
dook in de archieven 
van onze heemkundi-
ge kring en selecteer-

de een tiental oude foto’s. Soms zijn 
de plekken op deze oude foto’s weinig 
veranderd, soms zijn ze zo goed als 
onherkenbaar. Dan is het zoeken naar 
gebouwen of andere oriëntatiepunten 
die je een hint geven.
Met deze wandelzoektocht dagen we 
je uit op zoek te gaan naar deze plek-
ken en exact dezelfde foto te maken. 
Op het parkplan kan je de locaties van 
de foto’s vinden. Het is aan jou om 
de weg te vinden en de juiste foto te 
linken aan de locatie.
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Brandweer Zone 
Rand staat in voor 
de brandweerzorg 
in 21 gemeenten 
in de Antwerpse 
rand. Twee van deze 
brandweerposten 
hebben ook een 
ambulancedienst.

Zonecommandant 
Katrien De Maeyer 
heeft  de operatio-
nele leiding over de 
zone. 

BRASSCHAATSE 
HULPDIENSTEN
STELLEN ZICH VOOR ...

Sinds 2015 wordt de brandweer niet langer 
per gemeente georganiseerd, maar in 
grotere zones. Brandweer Zone Rand telt 
20 brandweerposten, waaronder die van 
Brasschaat. 

parkbodeactueel

Brandweervrijwilliger worden? Surf naar
brandweerzonerand.be/wordvrijwilliger

Val op in het donker!

Ben je te voet of met de fi ets, met de brom- of 
motorfi ets dan zien andere weggebruikers je 
veel sneller als je fluo of reflecterende kledij 
draagt. De onderstaande afb eelding -die je 
zichtbaarheid en de remafstanden van auto’s 
weergeeft - bewijst dat opvallen in het verkeer 
geen overbodige luxe is.

En opvallen, dat kan tegenwoordig ook in stijl. 
Vind inspiratie op ziemeshinen.be.

Ongeveer 760 van de 850 brandweerlieden bij Zone Rand 
zijn vrijwilligers. Zij worden omkaderd door beroepsma-
tige brandweerlieden en administratief personeel. De 
administratieve en ondersteunende diensten, zoals per-
soneel en aankoop, hebben hun kantoor op de Campus 
Coppens in 
Maria-ter-Heide.

De hulpverleningszone wordt bestuurd door een 
zoneraad. Daarin zetelen de burgemeesters van de 21 
gemeenten, voorgezeten door de burgemeester van 
Edegem Koen Metsu. De zoneraad beslist onder andere 
over de begroting van en de aanwerving van personeel.

Meer weten over ons? Surf naar brandweerzonerand.be
en volg ons op Facebook of Twitter.

Stap of trap je de weg op in het 
donker? Zorg er dan voor dat je 

opvalt! Jij hebt de auto wel gezien, 
de automobilist ziet jou niet altijd. 

Voor je eigen veiligheid: 
je mag gezien worden! 

Meer weten? veiligverkeer.be

* verkeersveilig in Brasschaat - Very Important Brasschatenaar



*Geldig bij aankoop van een nieuwe Ford bij een erkende Ford-verdeler in België en GH Luxemburg, van 1/12/2020 t.e.m. 31/01/2021. Deze actie is niet geldig voor 
Mustang en Mustang Mach-E. De extra korting is inclusief BTW en geldig voor particuliere klanten, Ford personeelsleden en fleetklanten t.e.m. A+ categorie. Deze extra 
korting is niet overdraagbaar aan derden. Slechts 1 korting geldig per aankoop. De vernoemde persoon op deze korting staat geregistreerd dat hij recht heeft op een 
extra korting van € 250. Printen van deze korting is geen noodzaak. Deze extra korting wordt meteen verrekend in de aankoopprijs. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): 
www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met basisuitrusting zoals beschikbaar op moment van de me-
ting. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden. De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn 
hiervoor niet aansprakelijk. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. De vermelde WLTP-waarden betreffen een weergave op basis van de kennis 
waarover Ford deze op heden beschikt. Deze waarden zijn niet finaal en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen na afloop van het WLTP-certificatieproces. Contacteer 
ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig, het afgebeelde voertuig of prijs, of raadpleeg www.nl.ford.be.      

De Kort
Kapelsesteenweg 76
2930 BRASSCHAAT

03 641 98 00
sales@dekort.net

Van de Ven
Starrenhofl aan 1
2950 KAPELLEN

03 664 04 90
sales@vandevenkapellen.be

1,4-6,8 L/100 KM. 32-155 G/KM CO2. (WLTP)

Afspraak bij 
Van De Ven

Afspraak bij 
De Kort

UITZONDERLIJKE SALONCONDITIES
Geniet van straffe saloncondities op de Ford Kuga of Puma, want het salon gaat 
bij ons wel door. Voor elk profiel, bieden wij een oplossing! Maak snel een afspraak 
en geniet van een extra korting van € 250* bovenop alle saloncondities. 
Contacteer ons of scan de QR-code voor de extra korting.
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Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u -  zat. en zon. gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Wat waren ze vanuit Limburg geïnteresseerd in de verkeersveilige projecten in Brasschaat! De 
makers van Route2School (de digitale schoolrouteplanner), samen met de universiteit Hasselt, 
kwamen op woensdagmorgen 6 januari afgezakt naar Brasschaat om te VLOGGEN! 
Virginie Claes, miss België 2006 en werkzaam op de afdeling mobiliteit van de universiteit, had 

len van de Driehoek, maar de burger moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen en zich aan de 

VLOG VEILIG VERKEER
IN DE SCHOOLOMGEVING WIJK DRIEHOEK

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

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

TUINAANLEG EN 
TUINONDERHOUD
Snoeien en vellen van bomen

Proper maken van opritten
Stronken uitfrezen

Vrijmaken van bouwpercelen 
Aanleg gazons: inzaaien,

grasmatten, kunstgras
 Aanleg van totaalprojecten 

Werkt ook met
onderhoudscontracten

GSM 0477 261 353

TUINENKRISHERREMANS.be

Te huur garage in ga-
ragepark pastorijstraat 
(driehoek) €80
Tel 0470/313 126

Schilder/behangwerk 
aan goede prijs met goede 
verf huis, app., trapzaal, 
ramen/deuren. 
0468/217 374

Te huur app. Heislag-
sebaan 31a 2de verd., 
2 slpks, kkn, bad, ber-
ging, garage. Vrij €720. 
0496/125 256. 
alfons.van.overveld@te-
lenet.be

Terras groen en je oprit is 
ook niet te doen. Bel Klus 
& Zo 0499/103 000

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
afvoeren. Gratis offerte 
0487/715 534

Leegmaken van woning, 
appartement, kelder, zol-
der, opkopen inboedels, 
antiek, ect. 0491/758 399 
Beste prijs

Snoeien en vellen van 
bomen, hagen, verwijde-
ren van coniferen en bij de 
goedkoopste v.d. streek. 
0491/758 399

Te koop: waterverzachter, 
aquaservice + gratis zout. 
€150. 0478/741 157

Te huur app. 1e 
verd. Meeslaan 13,  
Brasschaat, 2 slpk, 
terras,garage, vrij ,€ 750 
Tel 0470/313 126

Verkoop of verhuurklaar 

Klus & Zo 0499/103 000

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Te koop Brandhout €12 
per m³. Tel. 0477/673 265

Te koop: Gelijkvl. app. 
Zeedijk, Blankenberge 
(Hoek F.Ropshell ing), 
Royal Phare: Inkom, in-
ger.keuken, wc, badk., 1 
slaapk., zith., eeth., bergpl 

-
dergr. garage, afspraak vr 
bezicht. 0498/642 837

Opritten, terrassen, na-
tuursteen & beton. Gratis 

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, verwij-
deren van coniferen en 
laurier. 
Tel. 0498/714 812



Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) 

Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.

Autonomie berekend volgens de methodolgie van WLTP-testprocedure (R (CE) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). De werkelijke actieradius kan 

variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, 

buitentemperatuur, gebruik van verwarming en airconditioning en voorconditionering.

MOKKA-      17,4 - 17,8 KWH/100KM 0 G/KM CO2 AUTONOMIE TOT 324 KM (WLTP)

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

MINDER
AUTOSALON

MEER
JOUW SALON

Dit jaar brengt Opel het autosalon naar jouw salon. Ontdek de nieuwe Mokka-e
in onze virtuele showroom op opel.be, of ga langs bij je Opel Verdeler.

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

HEEL 
JANUARI OP

ZONDAG
OPEN!

EXCLUSIEVE AVANT-PREMIERE VAN DE NIEUWE OPEL MOKKA 
BIJ FRIJTERS OP 25 & 26 JANUARI! BOEK NU UW AFSPRAAK!

FRIJTERS Kapelsestraat 128
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In samenwerking met ondernemers
www.ikkoopinbrasschaat.be

#ikkoopinbrasschaat

Shop voordelig
tijdens de

solden!
• Nieuwe Brasbon 2 + 1 actie voor Brasschaatse inwoners (+18).
• Voor iedereen opnieuw beschikbaar.
 Alle Brasbonnen zijn verlengd tot eind maart 2021
• Te koop t/m 31 januari 2021 (gemeentehuis en bibliotheek).
• Actievoorwaarden: www.brasschaat.be/kadobon.

HELP ONS ONZE LOKALEN RENOVEREN
Scoutsgroep 23ste Don Bosco is de enige jeugdvereniging van Maria-ter-Heide en al actief sinds 
1957! We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de renovatie van onze verouderde loka-
len. Die renovatie dreigt nu stil te vallen omdat we door Corona heel wat opbrengstactiviteiten 
noodgedwongen moesten schrappen.

euro!

plan zijn, surf naar 23ste.be/vzw-heikant/een-streepje-toekomst

Snoeien en vellen van 
bomen. klimwerk of met 
hoogtewerker. afvoer 
vd takken ook gevaarlijk 
werk. 0491 758 399 ook 
dringende zaken en ver-
wijderen van hagen.

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Poetsvrouw zoekt extra 
werk, nog enkele uren 
vrij. 0485/944 454. enkel 
ser. aanb.

UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN? 
Ambachtsman herstelt 
vakkundig uw houten 
stoelen en antiek. 0496 
390 423

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

Ik zoek werk ,  gypr. , 
schild., lamin., bezet., 
tu inw.  m.  erv.  €13/u 
0492/148 886

D a k h e r s t e l l i n g e n , 
roofing, pannen, leien, 
schouwen, dakgoten vol-
ledig nieuw. Tom & Kenny. 
0491/758 399

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

EPC/elektr. keuring, 
energie-epc@telenet.be 
of 0475/606 404

Gevraagd:  a l le  wa-
gens jong & oud, onge-
acht welke staat. Cor-
recte en vlotte afhan-
deling. T. 0476/749 178

Te koop brandhout €55 
per m³. Gsm 0475/261 733 
(liefst via whatsapp)

Ik  zoek werk,  poet-
sen, sorteren, allerlei,... 
0466/114 680

Ik zoek werk: rijbew. B, 
delivery, sorteren, verzorg. 
paard. 0466/220 809

Te huur: Prins Kavelhof, 2 
slk gelijkvloers, veel speel-
ruimte voor kleinkinderen, 
led-verlichting, gordijnen. 
€ 880 + ass. kost. 03/652  
02 42 - 0477/983 275
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HET AUTOSALON
OP JOUW MAAT

 1,2 - 7,8 L /100 KM  29 - 177 G /KM (VOLGENS WLTP-NORM)
Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fi scaliteit van je wagen. *Peugeot Mobility Pack van € 1.000 geldig voor de 108, 208, e-208, New 2008 en New e-2008, van € 2.000 voor de Rifter en van € 3.000 voor de 308, 308 SW,
New 3008, New 3008 HYBRID, New 5008, 508, 508 SW, 508 SW HYBRID, New 508 Peugeot Sport Engineered, Traveller, e-Traveller, Expert Combi en e-Expert Combi. Aanbieding geldig van 1 tot en met 31 januari 2021.

CO²

Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be

VAN DONGEN EN GEMA Molenstraat 100 - 2960 Brecht - Tel. 03 313 85 22
www.peugeot-brecht.be

TOT € 3.000*
BOVENOP DE SALONCONDITIES

Op de bloedinzameling van december heeft Frank De 
Wachter voor de 100ste keer bloed gegeven! Dat is een 
hele prestatie waarvoor men toch al minstens 25 jaar re-
gelmatige donor moet zijn. Frank, uit naam van het Rode 
Kruis en vooral uit naam van alle patiënten die dankzij jou 
al geholpen zijn een welgemeende DANKJEWEL!! Voor 
al die vrijwillige donaties kreeg Frank, uitgedost in fees-
telijke kledij, een kleine attentie van het bloedtransfusie-
centrum en van het Rode Kruis, afd. Brasschaat. Wil jij net 
als Frank iets doen voor een medemens in nood? Kom 
dan naar een van onze volgende bloedinzamelingen in het 
GIB - Door Verstraetelei 50 - Brasschaat, op maandag 1 
februari en 1 maart, telkens van 17.30u tot 21u. Afspraak 
maken is verplicht! U kan dit doen via: donorportaal.rode-
kruis.be of telefonisch: 0800 77 700. Breng zeker uw iden-
titeitskaart, mondmasker en eigen balpen mee. Voor meer 
inlichtingen kan je steeds terecht bij Anita Van Rossem 
via mail: bloed@brasschaat.rodekruis.be of tel. 0485 665 
403. Wij wensen alvast iedereen en vooral onze donoren 
het allerbeste voor 2021 en hopelijk mogen wij jullie talrijk 
ontvangen op een van onze bloedinzamelingen!

100 BLOEDGIFTEN DOOR 
FRANK DE WACHTER!

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!

MEDISCHE
PEDICURE / MANICURE
VOETREFLEXOLOGIE
Na afspraak bij u thuis. 

0486 02 66 02

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Duren t i j d le i  15  MtH

Goedk. verwijd. van bo-
men, hagen en coniferen. 

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

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
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

In 2020 namen we opnieuw afscheid van enkele bijzondere 
mensen uit onze omgeving. Zo overleed op 29 januari Ray-
mond Van den Broeck. Raymond werd 75 jaar. Hij was een be-
kend beeldhouwer en was ook negen jaar voorzitter van Kunst-
kring Caerde. Na zijn pensionering kon Raymond zich volop 
toeleggen op het beeldhouwen. Hij zorgde voor de beelden 
in de kerststallen aan de Antwerpse kathedraal en de Eker-
se Sint-Lambertuskerk. Hij maakte ook het beeldje voor de
“Verdienstelijke inwoner” van de gemeente Brasschaat.
Op 16 april overleed Rik Anthonissen. Rik was jarenlang onder-
wijzer en daarna directeur van de gemeentelijke school in de wijk 
Driehoek. De man deed zijn job met een geweldig enthousiasme. 
Zeer veel Brasschatenaren zullen zich Rik herinneren als “Meester 
Rik”. 
Op 21 augustus overleed Jos Verijke, echtgenoot van Monica De-
schepper. Het echtpaar was zestig jaar getrouwd. Jos was een ar-
tistieke veelvraat. In zijn vrije tijd was hij pottenbakker. Keramiek 
had voor hem geen geheimen. Hij wilde nochtans geen kunstenaar 
worden genoemd, wel stielman.
Op 10 september overleed Georges Denys, vader van Francis De-
nys. Georges werd 92 en was net als Jos Verijke jarenlang lid van de 
heemkundige kring Breesgata.
Philip Durot overleed op 24 oktober. Hij was eerder dit jaar 100 ge-
worden. Philip woonde alleen in een grote woning en stelde het op 
zijn 100ste verjaardag zeer goed. Hij was vaste klant in restaurant 
Entrez waar hij iedere zondagavond ging eten. 
We vermelden we ook nog het overlijden van gynaecoloog Luc Van 
Coppenolle. Hij overleed op 21 november 2020 op 91-jarige leef-
tijd. Van Coppenolle was de vader van onder meer dokter Bart Van 
Coppenolle.
Alex Van Giel, medeoprichter van Hobnob en bekend als quizmas-
ter, overleed op 4 december. Alex werd 66. 

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

GEDREVEN PRODUCTIEMANAGER 

JOUW PROFIEL 
 Gezien de verantwoordelijkheid binnen deze functie is het belangrijk dat je ervaring kan voorleggen binnen een productieomgeving. 

Verder ben je iemand die hands-on is ingesteld en ook niet bang is om initiatief te nemen. Je haalt energie uit het aansturen van mensen. 
 All round functie met veel verantwoordelijkheden.
 Je spreekt perfect Nederlands en kan je goed behelpen in het Frans, Duits en of Engels

AANBOD 
 Fulltime baan, met veel afwisseling en veel verantwoordelijkheden.
 Je komt terecht in een bedrijf in volle groei en verandering.
 Ruimte voor autonomie en de mogelijkheid om je verder te ontplooien.
 Verloning marktconform volgens ervaring.

Tewerkstelling 
Oud Papier Jozef Michel NV Brasschaatsteenweg 300 • 2920 Kalmthout 
Solliciteren via: rengels@oudpapiermichel.be

Wil jij een actieve rol spelen in de recycling wereld? 

Word jij gedreven door het geven van leiding en werken met men-
sen. Ben jij de coach die mensen naar een hoger niveau tilt? 

Ja, dan worden dit jouw uitdagingen en verantwoordelijkheden. 

Het Coördineren van een team productiemedewerkers waarmee je 
de dagelijkse productiedoelstellingen realiseert.

Je motiveert en coacht teamleiders in het aansturen en begeleiden 
van de medewerkers. Je hebt oog voor optimalisaties wat betreft het 
machinepark en de logistieke stromen en neemt initiatief om concre-
te verbeteringen voor te stellen en door te voeren. 

Als productiemanager sta je in voor het beheren, onderhouden, or-
ganiseren en plannen van alle productie activiteiten en machines 

Met specifieke aandacht voor kwaliteit, efficiëntie, en ook veiligheid 
sta je in voor het opvolgen van het productieproces, en stuur je tac-
tisch bij op vlak van planning, mensen, middelen. 

Als natuurlijke leider ben je in staat om respect af te dwingen en 
overleg je op regelmatige basis met het management over wat er 
leeft op de werkvloer .

Eventuele noodzaak voor tijdelijke ondersteuning via interims defi-
niëren.
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www.wollaertvastgoed.be

Wollaert Vastgoed wenst u
een gezond en gelukkig 2021!

Dank voor het vertrouwen!

aan van uw eigendom

UW WONING 
IN GOEDE HANDEN

WOLLAERT
VASTGOED

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

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.

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Bethaniëlei 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

DE LEZER VZW EN DE BIB 
BRASSCHAAT ORGANISEREN:

WIE SCHREEF WAT ? 
EEN LITERAIRE QUIZ.

Je leest ontzettend veel. Je leest veel en hebt een goed geheu-
gen. Je leest zelden of je leest niet maar houdt van wedstrijdjes. 
Dan is dit iets voor jou!  Nu en volgende drie maanden organise-
ren De Lezer vzw en de Bib Brasschaat vijf gratis literaire quizjes. 
We citeren uit vijf verschillende bekende en iets minder bekende 
boeken. Er is maar één vraag: ‘Uit welk boek komt het citaat en 
wie schreef het?’. De winnaar van elke quiz wordt als eregast 
ontvangen op een van de volgende literaire cafés. Zij of hij ont-
vangt een gratis kaartje, een drankje en het boek van het literair 
café. Deelnemen aan alle reeksen en alle antwoorden invullen is 
niet noodzakelijk. Alleen wie deelneemt aan alle reeksen komt 
in aanmerking voor de hoofdprijs. Wie over de vijf reeksen het 
best scoort, wordt uitgenodigd voor een literair café in de lente 
van 2021 en wint een boekenpakket. Kijk op de site van de Bib 
voor het reglement en je digitale deelname of haal je formulier 
aan de balie van de bib. Je deelname aan reeks 1 wordt digitaal 
of in de bib verwacht voor 17 januari 2021, 23u59. Veel succes !

Ramen & deuren incl. 
plaatsen pvc, alu., hout, 

0493/651 522

Aankoop antiek beelden, 
lusters, klokken, zilver-
werk, 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 

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

Poolse mannen doen 
renov.  werken:  be-
zet.,gypr.,  betegelen, 
park., schild., afbraakw., 
Nederlandstalig, gr. prijs-

of 0496/637 978

Zoek niet verder. Schil-
derwerken “De Marcel”. 
Specialiteit appartemen-
ten, trapzalen, enz. “Cor-
recte uitvoering aan nog 
betaalbare prijzen”. Inl. tel. 
0477/696 478

Ontruimingen van huis, 
app. magazijnen, enz. Bel 
Klus & Zo. 0499/103 000
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Namens het college van burgemeester en schepenen
Algemeen directeur             Burgemeester

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING
Intern dossiernr.: 2020-SV-202

Omgevingsloketnr.: OMV_2020138191

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door FLUXYS BELGIUM NV een aanvraag werd 
ingediend voor het aanleggen van een nieuwe ondergrondse aardgasvervoerleiding en bijhorigheden en 
het vellen van 2 bomen. De aanvraag betreft  eveneens het plaatsen van een bronbemaling.
De aanvraag omvat:
• stedenbouwkundige handelingen
• de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag heeft  als adres Leiweg ZN 2990 Wuustwezel en Sint Jozefweg ZN, Sint Lenaartseweg ZN 
2320 Hoogstraten, kadastraal gekend als Wuustwezel (afd. 3) sectie C 857 M en Hoogstraten (afd. 1) sectie 
F 218E, (afd. 1) sectie F 215E, (afd. 1) sectie F 215F, (afd. 1) sectie F 216D, (afd. 1) sectie F 216C, (afd. 1) sectie 
F 218D.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering of de 
gewestelijke omgevingsambtenaar.
Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 23 december 2020 tot en met 21 januari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst 
omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel. Je kan het dossier enkel op afspraak 
komen inkijken (tel. 03 690 46 23 of omgeving@wuustwezel.be).
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden 
ingediend bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), per mail (omgeving@wuustwezel.be) of 
schrift elijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, 
Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel. 
Namens het college van burgemeester en schepenen

Namens het college van burgemeester en schepenen
Algemeen directeur             Burgemeester

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING
Intern dossiernr.: 2020-MV1-007

Omgevingsloketnr.: OMV_2019141997

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door FLUXYS BELGIUM NV een aanvraag werd 
ingediend voor het veranderen van een bestaande inrichting.
De aanvraag omvat:
• de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag is gelegen in Wuustwezel (Leiweg 44, Vorssingersweg 1 en 3), Hoogstraten (Sint 
Lenaartseweg 54A en ZN), Brecht, Malle (Meelhovenlaan 14) en Rijkevorsel (Karreweg 1, Korenblokweg 
6, Vrouwkensblok 2A en Kleine Gammel 68), kadastraal gekend Wuustwezel (afd. 3) sectie C nummers: 
479G, 672D, 802A, 858S, 810E, 800A, 803B, 858V, 858R, 809C, 857H, 816F, 803C, 479D, 804F, 816E, 
813A, Hoogstraten (afd. 1) sectie F nummers: 16P2 en 211F, Brecht (afd. 4) sectie B nummers: 502A, 90E, 
274A, 107E, 153B, 135B, 134K, Malle (afd. 2) sectie B nummer: 258A, Rijkevorsel (afd. 2) sectie F nummers 
182E en 15C, Rijkevorsel (afd. 1) sectie G nummers 266D, 177Z en 223A.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering
of de gewestelijke omgevingsambtenaar.
Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 23 december 2020 tot en met 21 januari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst 
omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel. Je kan het dossier enkel op afspraak 
komen inkijken (tel. 03 690 46 23 of omgeving@wuustwezel.be).
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag
worden ingediend bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), 
per mail (omgeving@wuustwezel.be) of schrift elijk worden ingediend 
bij het college van burgemeester en schepenen, 
Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.

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

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

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Winterbar Chateau Paulette zou normaalgezien de deuren ope-
nen eind november vlak naast het Kasteel van Brasschaat. De 
tweede lockdown stak daar helaas een stokje voor… Onder hun 
motto “door en voor lokale ondernemers” wilden ze daarom het 
zorgpersoneel van AZ Klina bedanken voor hun toewijding en 
goede zorgen het voorbije jaar. Samen met hun drankenleveran-
ciers verzamelden ze daarom 2020 consumpties die ze in aan-
wezigheid van Vlaams Minister President Jan Jambon en een 
delegatie van het lokale bestuur hebben overhandigd.
Organisator Chateau Paulette, Tom Vercammen: “We wilden 
graag iets positief doen voor Brasschaat in deze speciale ein-
dejaarsperiode. Het personeel van AZ Klina heeft de voorbije 
maanden het beste van zichzelf gegeven. Dus dat verdient vol-
gens ons een hele grote BEDANKT!”

2020 KEER BEDANKT
VOOR AZ KLINA

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234
Eventueel met inboedel

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

  Waterdicht maken van kelders, waterputten,
  beerputten en gevels, ook in kleur
  Renovatiewerken
  Karweiwerken
  Rioleringswerken
  Platte daken,...

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

03/652 07 79     I     0497/71 19 79

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be
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Garagepoorten • Zonnetenten
Screens • Verandascreens

Binnenzonwering • Rolluiken
AUTOMATISATIE van uw garagepoort,

 hekken, bestaande rolluiken.
Alle herstellingen & onderhoud

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten
Tel. 03/658 14 80 - info@poortencentrale.be

www.poortencentrale.be

JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

MAANDAG    18
DINSDAG     19
WOENSDAG  20
DONDERDAG   21
VRIJDAG      22
ZATERDAG   23

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    11
DINSDAG    12
WOENSDAG  13
DONDERDAG       14
VRIJDAG      15
ZATERDAG   16

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

BURGERLIJKE 
STAND

Jolien Van Rossem, 8 december 2020, Wuustwezel
Luïz Adriaenssens, 22 december 2020, Stabroek

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

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

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

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Nieuw: huisartsenpost
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

03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be

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, coördinatie thuiszorg,

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

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  
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‘Ik doe het zodat iedereen 
onze dochter zou kunnen 
bezoeken en vasthouden.’

11miljoenredenen.be

11 MILJOEN REDENEN OM VOL TE HOUDEN
6 GOUDEN REGELS TEGEN CORONA

Een initiatief van de Belgische overheid
Beperk je nauwe contacten  
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Metaal- en houtatelier StudioTank

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels 

Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …

Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be  
Volg en like ons op Instagram en Facebook 

Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A,  2930 Brasschaat

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

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 

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten
0486/484 333

info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

Dakwerken: nieuw, her-
stel roofing, dakgoten. 
0489/717 125

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978


