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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.

Een nieuwe tv?

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

Teletechnics

nat
uurlijk!

T. 03 633 09 88 | info@o-j-h.be
www.o-j-h.be 

Bredabaan 1003 | 2930 Brasschaat

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE  WWW.BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN: 
MA - WO    9U TOT 18U
DI - DO OP AFSPRAAK
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 16U WIJ HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

UW NIEUWE BADKAMER IN RUIM 1 WEEK

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

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

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
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDINGBOEK JE 
WINKELBEZOEK ONLINE

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

Wĳ  aanvaarden de ConsumptieCheque
(Sodexo - Edenred - Monizze)

Kapelsesteenweg 247 • 2180 Ekeren 
            • T +32 3 644 40 13 

OPEN Ma. van 12.00u - 18.30u; 
Di. t/m Zat. van 10.00u - 18u30

GESLOTEN op zondag & feestdagen

OPENINGSUREN EXPOSITIE EN TAKE AWAY
Bredabaan 152 Brasschaat (tegenover Scapa en CoinCoin)
Dinsdag t.e.m. donderdag 12:30-14:00 en van 16:00-18:30

Vrijdag en zaterdag doorlopend 12:30-18:30 - zondag van 14:00-17:00
Info 0473/511.644 - martinefraeters@telenet.be - Instagram @kunstxbunch

BEDANKT MARTINE
Een boeiende expositie van 3 kunstenaars met héél uiteenlopend werk.
Meer dan 50 werken in een pand van 370 m², rust en ruimte om te genieten.

en dagdromen.

Flamboyante schilderijen van Martine Fraeters, speelsheid, kleur en positi-
visme, en de “Mantel der Liefde”.

Beklijvend beeldhouwwerk van Katrin Dekoninck, observator van de mens.  
Tevens maakte zij het beeld van Martine TANGHE en ook het “Joie de
Vivre”, een monumentaal werk dat zij maakte tijdens de 1ste lockdown.  
Deze verwelkoming laat niemand onberoerd.

Where Art meets Food: “Bunch” levert elke dag
heerlijke verse en originele gerechten om mee te nemen.

VDV Luchthavenvervoer
0479 / 21 70 70

vanaf € 60
Bij afgifte
van deze bon    € 5 korting

per boeking h/t

WEES SPORTIEF 
EN HEEL ACTIEF!
Met deze slogan roept de kinderge-
meenteraad van Brasschaat iedereen 
op om te bewegen.
Kinderburgemeester Lucia en haar 
viceburgemeesters maakten zelf een 

motiveren om buiten te bewegen.
Zie https://fb.watch/2-_7PnW06w/

Nog makkelijker te bekijken via

Zowel het scenario als de opnames 
en de uiteindelijke montage van deze 

uitgevoerd door deze 3 jongerven. 
Schepen van jeugd en sport, Adinda 
Van Gerven, is dan ook heel trots op 
Lucia, Lise en Felix. ‘De creativiteit, 
vastberadenheid en het positivisme 
van onze Brasschaatse jongeren 
boezemt veel vertrouwen in voor een 
mooi Brasschaat van morgen’, aldus 
de schepen.

DUIDING BIJ DE 2 ARABISCHE ARTIKELTJES
IN DE KRANT VAN VORIGE WEEK

Er is enige commotie ontstaan omtrent de 2 Arabisch geschreven 
stukjes in onze uitgave van vorige week. Het betreft hier door een 
beëdigd vertaler gemaakte vertalingen van Nederlandstalige PV’s 
aangaande het verlies van paspoorten. Op het moment van publi-
catie leefden wij in de overtuiging dat het land in kwestie eist dat de 
PV’s in het Arabisch publiek gemaakt worden, lees gepubliceerd, 
alvorens er nieuwe paspoorten kunnen aangevraagd worden op de 
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.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 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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LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer
met jarenlange ervaring

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

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

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



Take-away in BrasschaatTake-away in Brasschaat

DE KAASLOUNGE
Kaasmeester

Gratis levering van ontbijt, kaasschotels 
en charcuterieschotels op zondag 

in brasschaat en de randgemeenten tot 5 km. 
We hebben 3 soorten ontbijten 

met of zonder bubbels. 
Meer info op website. 

*Brood bij de schotels kan voorzien worden. 
Bij het ontbijt is dat inclusief. 

Afhaal in de week en op zaterdag. 
Tijdig bestellen blijft wel de boodschap. 

Dekaaslounge.be • Tel 0475 809 206
Info@dekaaslounge.be

L’antipasto wacht niet op bijzondere momenten, 
maar maakt jouw moment bijzonder.

Veldstraat 7 (zijstraat Bredabaan), 2930 Brasschaat

Vernieuwde take-away menu 
al verkrijgbaar vanaf 14 januari

 U kan onze menu vinden:
1 op onze website: www.lantipastobrasschaat.com

E op onze facebookpagina: L’antipasto • Q op instagram: l_antipasto

 Bestellen: Bestellingen doorgeven voor 12u. via info@lantipasto 
 brasschaat.be of via 03/653.20.98. 

 Afhalen: Van donderdag t.e.m. zondag tussen 16-19u

 Cadeaubon: Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen!!!!

mu daeng Thai Take away Brasschaat

via www.mudaengbrasschaat.be
Tel 0492 92 26 00 of e-mail info@mudaengbrasschaat.be

Openingsuren
woensdag-zondag 17.00-21.00 uur 
maandag en dinsdag

BREDABAAN 275, 2930 BRASSCHAAT 
03 291 70 02 of 0478 551 096

Info@b-nut.com • www.b-nut.com

TAKE-AWAY OPENINGSUREN
Do. & zat. van 11u tot 16u

vrij van 11u tot 18u

steunt startende handelaars
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Bredabaan 290 | Brasschaat | T. 03 284 61 94 | garisushi@telenet.be | www.garisushi.be

— JAPANS, CHINESE & THAI RESTAURANT —

SUSHI & WOK

7/7 geopend

TAKE-AWAY open van 12u tot 20u - Delivery van 17u tot 20u

Bestellen: 03/653 48 77 of op www.deroodeleeuw.be
Bestellen kan tot 20u

Bredabaan 262   -    2930 Brasschaat
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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!



*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.

Brasschaatse Film,     Nr. 3,    -01-2021  6 
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WOENSDAG 20 t/m
ZATERDAG 23 JANUARI

wij zijn open van 11 tot 18 uur

MEGA
STOCKSALE

BREDABAAN 303 - BRASSCHAAT
(tegenover Delhaize)

Merkkleding, schoenen, sjaals en accessoires voor dames en heren

o.a. MOMENT by MOMENT | ATOS
LOMBARDINI | ZOE KARSSEN | VALENTINO

RED | NENETTE | PINKO
NOTES DU NORD | MISSONI | FRIDA

en nog veel meer

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: 
- Wortelsoep met sinaasappel en gember. (€4/0,5l of €8/1l)
- Preisoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Salade met in rode wijn gepocheerde peertjes, boontjes, 
 rode biet, gekarameliseerde rode ui, rucola, pecorino 
 kaas, balsamico en hazelnootjes. (€13) (VEGI)
- Oosterse rijstsalade met shredded duck, mango, kom-
 kommer, paprika, wortel en sinaasappelvinaigrette. (€13)
Warme Gerechten:
- Varkenshaasje met champignonroomsaus, oven-
 aardappeltjes, worteltjes en erwtjes. (€14,50)
- Mediterraans vispannetje met puree, tomaat, prei, wortel, 
 zwarte olijven, pladijs en kabeljauw. (€16)
- Pad Thai met broccollini, courgetti, groene asperges
 en pindasaus. (€13) (VEGAN)
- Canneloni met gehakt, pompoensaus en parmesan. (€13)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 19 januari t.e.m. Zaterdag 23 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.

BEZOEK ONZE MOOIE KERSTTENTOONSTELLING
 TOT EIND JANUARI 2021

Ja daar zijn nog hoogtepunten in dit ongewone jaar.  En dat is naar jaarlijkse gewoonte onze 
QUILTTENTOONSTELLING in de Hoofdbibliotheek op de Bredabaan in Brasschaat. Tijdens de 
openingsuren van de Bib, behalve tussen Kerst en Nieuwjaar.
De werken zijn van de leden van de quiltgroepen van Carine Remmery,  Muriël Blumauer en 
Monica Deschepper.  
Heel speciaal zijn de Coronahuisjes en een huisjesvlaggenlijn. Vooral inspirerend voor de kinderen. 
Heel veel verschillende technieken worden er getoond. Van heel eenvoudige maar zeer mooie 

Van heel klassieke tot meer moderne werken en van mini’s tot grote quilts. 

informatie die we voor jullie achterlieten.  En als je vingers kriebelen om ook zulke mooie dingen 
te maken schrijf dan in voor een van de lessenreeksen!  Want 2021 komt er aan en dan pakken 

vele quiltboeken die ter inzage liggen op deze tentoonstelling.
Op de website van de Bib zijn heel mooie foto’s te bewonderen en dit is wel heel plezierig voor 
diegenen die zich niet kunnen verplaatsen.
Ook willen we de aandacht trekken op een herinnerings standje gewijd aan JOS VERIJKE , die 

ken en kunnen ook weer enkele boeken inkijken. Wordt je hierdoor geinspireerd, informeer dan 

verzekerd, dat zijn we wel aan Jos verplicht.

Bredabaan 180, Brasschaat
T. 03 651 49 71

www.lingeriean.be

L I N G E R I E

-50%
solden

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

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

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

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, ju-
welen, 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
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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

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

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

Schepen Goele Fonteyn  hoopt op deze manier nog meer twijfe-
lende inwoners te overhalen om mee te stappen in het elektrisch 
deelwagensysteem 
van Partago. 1 deel-
wagen vervangt im-
mers tot 7 particuliere 
wagens.
Wil je het autodelen 
ook een keertje tes-
ten? Stuur dan een 
mailtje naar duur-
zaam@brasschaat.
be. De eerste 25 
personen krijgen 
een waardebon van 
30 euro. Met de bon 
maak je een (gratis) 
Partago account aan, 
inclusief 30 euro rijte-
goed.

UITREIKING
DEELWAGENABONNEMENT

Op de dag van driekoningen reikte schepen van duurzaam-
heid, Goele Fonteyn, de prijzen uit van de wedstrijd ‘Ruil je 
nummerplaat in en win een Partago-bundel’. Deze liep van 16 
september tot 16 december. Tijdens de week van de duurza-
me mobiliteit lanceerde het gemeentebestuur Brasschaat een 
wedstrijd om burgers te stimuleren afstand te doen van hun 
(vaak 2de) wagen en meer in te zetten op duurzame vervoers-
modi.  Bij inlevering van de nummerplaat maakte je kans op 
een Partago deelwagenabonnement ter waarde van 250 euro 
en een rijtegoed van 300 euro. Katleen Schepers, Simone Van 
Harmelen en Erna Keereweer gingen met de prijzen lopen!

Kathleen Schepers

Erna Keereweer

Simone Van Harmelen
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Scarpim by Julie • Tel. 03/651.55.35 • Bredabaan 169 • 2930 Brasschaat • (ter hoogte van KBC)
ScarpimbyJulie@gmail.com •      Scarpim-by-Julie •      @scarpimbyjulie 

NU -60 % EN MEER
(t.e.m. 31 januari 2021)

OPEN VAN DINSDAG TOT ZATERDAG VAN 10U TOT 18U

ALLE DAMESKLEDING EN DAMESSCHOENEN

Frans Van Bael
Angèle Geens

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
DOCHTER VAN DE DEKOLONISATIE

ezing door Nadia Nsayi. zondag 24 januari 2021  om 14 uur via livestream! Een meeslepend ver-
haal, beschreven in het gelijknamige boek, dat het relaas van de familie van de spreekster verweeft 
met de relaties tussen België en Congo. Zo wordt verteld over het fundamenteel onrechtvaardig 
systeem dat men kolonisatie noemt, over de hedendaagse erfenis in de vorm van de Congolese 
aanwezigheid in België en over het belang van Belgische excuses, gekoppeld aan een oprecht 
dekolonisatieproces.
Nadia Nsayi (Kinshasa, 1984), politicologe, gespecialiseerd in Congo, en auteur van de gelijknamige 

pc, laptop, tv. Dit is heel eenvoudig, maar als u hiervoor nog geen ervaring hebt, neem dan gerust 

deelname.

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

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

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

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

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

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

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

Ik geef ontspannings- en 
relaxmassage. Asiatisch. 
0484/574 559

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

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

Te koop: zw. mob. hout-
kliever BS 8pk werkt mr 
na te zien, p.o.t.k. 
0495/921 650

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

Bredabaan 753, 2930 Brasschaat | 03/651.68.87  
 

www.orthovds.be
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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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PROFITEER VAN 
ONZE UITZONDERLIJKE 
CONDITIES! 
TOYOTA C-HR HYBRIDE

TOYOTA. THINK ABOUT IT.  

TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 - 2960 Brecht
Tel.: 03 313 05 79

LAADT ZICHZELF 
AL RIJDEND OP

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. 

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

 4,9-5,3 L / 100 KM  |  110-120 G / KM (WLTP)  |  www.toyota.be

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Voor meer informatie, contacteer uw Toyota-verdeler of bezoek onze website op 
www.toyota.be. (1) 5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. 
Verlengde dekking van de Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder 
voorwaarden. Meer info op toyota.be – toyota.lu of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België of in het Groothertogdom Luxemburg. 

(1)
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Het Bataljon Artillerie levert vuursteun aan binnen- en 
buitenlandse gevechtstroepen die in rechtstreeks contact 
zijn met een tegenstrever. Dat doen ze met houwitsers en 
mortieren die doelen kunnen raken tot 15 km ver. 
De eenheid in Nieuwpoort beschikt ook over luchtverde-
diging via het Mistral missile systeem. 
Het bataljon geeft  basisopleidingen en specifi eke oplei-
dingen artillerie aan nieuwe rekruten. In beide kazernes 
werken verschillende types militairen: kanonniers, chauf-
feurs, koks, bewakers, wapenmakers … 
Je vindt alle profi elen terug op mil.be.

BRASSCHAATSE 
HULPDIENSTEN
STELLEN ZICH VOOR ...

Het Bataljon Artillerie is opgericht in 2010 
en beschikt over twee kazernes: Kwartier 
West in Brasschaat en Kwartier Kamp in 
Nieuwpoort. De eenheid stelt ongeveer 
600 personen tewerk, waarvan het 
merendeel in Brasschaat. 

parkbodeactueel
Eerste hulp bij psychische 
en sociale problemen

Er bestaan al Kruispunten in Kalmthout, 
Luchtbal, Schilde en Mortsel. En nu dus ook in 
Brasschaat. “Zeker in deze vreemde en onze-
kere tijden hebben veel mensen het moeilijk. 
Dat is heel normaal. Maar het is belangrijk dat 
je er niet mee blijft  zitten.” zegt Liselotte Suls 
van CAW Antwerpen, coördinator van Kruis-
punt Brasschaat.

Gratis kortdurende hulp 
“Iedereen kent wel het gevoel de controle over 
de dingen kwijt te zijn of dat het gewoon te 
veel wordt. Vaak kan je bij familie of vrienden 
terecht, maar niet altijd. Dan is het goed om 
bij een buitenstaander aan te kloppen die 
samen met jou de dingen op een rij zet.” legt 
Liselotte uit. 

“Bij de Kruispunten bekijken we samen wat 
iemand nodig heeft  om het leven weer op te 
pakken. We luisteren, maken van het kluwen 
weer een rode draad en geven - wanneer 
nodig - gericht advies voor langdurige hulp. 
We helpen ook graag mensen verder die hulp 
zoeken voor iemand in hun omgeving.”  

De kracht van samenwerken 
In Kruispunt Brasschaat slaan OLO, CAW Ant-
werpen en CGG Andante de handen in elkaar. 
“Allemaal organisaties die vanuit hun eigen 
invalshoek en expertise samenwerken om 
geestelijke gezondheidszorg zo toegankelijk 
mogelijk te maken.” aldus Liselotte.

Buiten vuursteun voert het bataljon ook veiligheids- en 
opleidingsopdrachten uit, zoals in Afghanistan.
Op Belgisch grondgebied dragen ze hun steentje bij 
met steunopdrachten zoals bewakingspatrouilles op 
straat. Het Bataljon Artillerie staat ook altijd klaar om 
de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen te helpen 
in provinciale rampensituaties zoals overstromingen en 
evacuaties.  

Het Bataljon Artillerie is in de eerst plaats een militaire 
eenheid, maar altijd nauw verbonden met de rest van de 
samenleving. Ze onderhoudt goede relaties en organi-
seert gezamenlijke activiteiten met steden en gemeen-
ten, in het bijzonder met peterstad Lier en de garnizoens-
steden Brasschaat en Nieuwpoort.

Op 4 januari 2021 opende een nieuw 
Kruispunt zijn deuren in Brasschaat. 
Mensen die het moeilijk hebben 
kunnen hier terecht voor eerste hulp 
bij psychische en sociale problemen. 

Meer weten? Kruispunt Brasschaat
Welzijnscampus | Bredabaan 399 | T 03 270 07 93
brasschaat@kruispunten.be | kruispunten.be

Meer weten? bataljonartillerie.be
facebook.com/BEBataljonartillerie
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Breda     •    jvkdaken.be
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MET SPOED GEVRAAGD

Dit voor onze Belgische BVBA dochteronderneming te Antwerpen

ZINKWERKERS
* Aantoonbare ervaren zinkwerkers voor daken staande naad 

(en hulp-leerlingen)

* Calculator-werkvoorbereider
(incl. verkoop-opname’s-acquisitie)

Wij bieden u:

- De grootste zekerheid, uitdagingen, (persoonlijke) groei

- Een hele grote kans en uitdaging op geheel zelfsturende basis
- Verder; en hoe meer u te bieden heeft; des te meer wij u te bieden hebben!

Pak je kans en bel naar 0031-6-12646899 of stuur een e-mail naar

Een tweetal jaar geleden ontstond bij enkele vrijwilligers het idee om in 

Al meer dan 60 Vlaamse gemeenten hebben de voorbije 5 jaar, onder 
-

-

FIETSBIEB BRASSCHAAT OPENT DEUREN IN FIETSVRIENDELIJKE SCHOOL MATER DEI MTH

-

-

-

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

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

Twijfel zeker niet om ons 
te contacteren,indien u 
uw wagen wenst te verko-
pen. • Snelle en correcte 
afhandeling • Contante 
betaling  • Steeds bereik-
baar (7d7 en 24h/24) Tel. 
0476 345 800

ELEKPRO elektr. werken, 
klusjes, onderh. geb. 24/7, 
eerlijke pr. 0484/993 259

We zoeken en Jack Rus-
sell Terrier, tot 7 jaren 
oud. 03/652 00 00

Te koop: verticut. kantsn 
2x benz. maaier 1xaccu 
maai voor handige Harry 
dhz een bodje of p.o.t.k. 
0495/921 650

Gevraagd:

STUDENTEN 
voor zaterdag,

zondag 
of weekdagen

Bakkrij van Hunsel
03/645 04 47
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Wij bieden professionele tools, een berg creativiteit en ambities tot 
de hemel. Als jij dan 3 - 5 jaar online marketing-ervaring, kennis van 
Wordpress en een creatieve pen meeneemt, hebben we een match.

Ben jij die doortastende marketeer die graag de mouwen oprolt en 

WWW.PINKEVENT.BE of bel/app op +32 465 071 857

Wij zoeken een

SOCIAL MEDIA MARKETEER

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

Brasschaat

Winterfotozoektocht
in de wijken Centrum en Kaart

Wandeling in twee lussen (3,5 km en 5,5 km), een lus door het 
Gemeentepark en een lus door de straten van het Centrum en 
van de Kaart. Zoek de foto’s en geef een antwoord op 45 makke-

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

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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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

Te koop Continental win-
terb. 205/65R15T op velg 
z.g.a.n. 0491/316 439

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

Pintor ou outra funçao 
cartão VCA numero +3519 

(Portug.)

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

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 

Bredabaan 180, Brasschaat
T. 03 651 49 71

www.lingeriean.be

L I N G E R I E

-50%
solden

Te koop: 2 zetels, stof, 
bruin, 5 kussens met af-
neembare hoes, afm. per 
zetel breedte 2.60, diep-
te 93, inclusief 2xpoef 
(55x55, hoogte 40cm)prijs 
1500,-voor de ganse set. 

VERDACHTE AUTODIEFSTAL TE 
BRASSCHAAT AANGEHOUDEN  

Vorige week werd een verdachte, die in aanmerking komt voor 
de autodiefstal te Brasschaat, de Prolistraat dd 21/10/2020, 
uitgeleverd aan ons land. De verdachte werd verhoord door de 
lokale recherche Brasschaat, voorgeleid en aangehouden door 
de Onderzoeksrechter te Antwerpen.

Agenda Casa Callenta
Ma18/1 – 13u30 – Wandelen 
in het Park
Di 19/1 – 13u30 – Wandelen 
in het Park
Woe 20/1 – 20u – Online info-
sessie: Positieve mindset
Ma 25/1 – 10u30 – Online Ge-
woon Welkom
Woe 27/1 – 20u – Online in-
fosessie: Kanotrekking met 
lotgenoten in Zweden
Do 28/1 – 13u30 – Wandelen 
in het Park
Meer info: 
www.casacallenta.be

Gratis opruimen van in-
boedels bel vrijblijvend 

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

Verkoop of verhuurklaar 

Klus & Zo 0499/103 000

LP’s 45t, ik koop uw col-
lecties jazz, pop, ect. Ook 
cd’s, strips, boeken, pick-

Bredabaan 753
2930 Brasschaat
03/651.68.87 

Search

www.orthovds.be

Schoenwinkel in je buurt



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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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT    03 652 18 09    www.michielse.be

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

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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.

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

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

BESTUURDER AANGETROFFEN IN HET 
BEZIT VAN 29 DOSISSEN COCAÏNE

Op 12 januari 2021, omstreeks 23u, controleerde onze interventie-
dienst een voertuig met Belgische nummerplaat in de Hanoteaulei 
te Brasschaat. De bestuurder (°2000, Antwerpen), die een nerveuze 
indruk maakte, overhandigde de inspecteurs
enkele individueel verpakte dosissen cocaïne. Bij een nauwgezette 
doorzoeking van het voertuig, werd in totaal om en bij de 20 gram 
cocaïne gevonden, verpakt in een 30-tal individuele dosissen. De 
speekseltest wees uit dat de verdachte onder invloed was van ver-
dovende middelen. De verdachte werd voorgeleid voor de Onder-
zoeksrechter. Drugs en de overlast die daarmee gepaard gaat is 
een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politie-
zone Brasschaat. Dit betekent dat alle afdelingen binnen het politie-
korps hierop actief werken. Enerzijds zetten we in op preventie via 
projectwerking binnen de Brasschaatse scholen. Anderzijds wordt 
repressief opgetreden door de organisatie van controleacties en 
door zeer actief te controleren op druggebruik in het verkeer. Meer 
informatie over het ZVP en de andere prioriteiten vindt u op onze 
website: Het zonaal veiligheidsplan PZ Brasschaat 2020-2025.

Reeds 40 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
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VAN HARTE PROFICIAT AAN 
HILDA VAN PUYENBROECK

Hilda heeft op de bloedinzameling van het Rode Kruis voor de 
150ste keer bloed gegeven! Een fantastische prestatie, waar-
mee ze al heel veel mensen geholpen heeft. We mogen Hilda al 
meer dan 33 jaar als trouwe donor ontvangen op onze bloedin-
zameling. Vanuit het Rode Kruis en ook in naam van alle men-
sen die door haar vrijwillige bloeddonaties al geholpen zijn, zeg-
gen we een welgemeende ‘dankjewel’ en overhandigden haar 
een  kleine attentie.
Hilde maakt zeker onze slogan: “IK GEEF OMDAT IK OM JE 
GEEF”’ waar! Net als Hilda kan je iets doen voor een medemens 
in nood, want vroeg of laat heeft 1 op 5 mensen een bloed-
product nodig. Levens blijven redden kan enkel met jouw hulp. 
Kom ook eens naar een van onze volgende bloedinzamelingen 
in het GIB - Door Verstraetelei 50 - Brasschaat op maandag 1 
februari - 1 maart of 12 april, telkens van 17.30u tot 21.00u. Een 
afspraak maken is verplicht via: donorportaal.rodekruis.be of via 
0800 77 700.
Breng zeker uw identiteitskaart, eigen balpen en mondmasker 
mee!
Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij Anita van Rossem: 
bloed@brasschaat.rodekruis.be of 0485 66 54 03. Wij hopen jul-
lie talrijk te mogen verwelkomen.

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

steunt startende handelaars

Deuren • Ramen • Veranda’s
Zonwering • Rolluiken

Bredabaan 447 • Brasschaat • Tel. 03 641 94 00
www.witt.be

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

Klusman: 

Te koop gevraagd: 

-

Te koop: Autostaanplaats 
in Turnhout, De Meerode-

Te huur huis met tuin, 

Te koop: schouw Alu dub-

Te koop 

Ik zoek huishoudeli jk 

Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook zaterdag & 

Te koop: waterverzachter, 

Te koop: Zibro vuurtje 
-

Te huur: huis met tuin, 
-
-

Ben je vlot in omgang? 
Wil je assistentie bieden 
bij het bereiden van maal-
tijden, licht huishoudelijke 

-

Zoekt u een loodgieter, 

Te koop: Mercedes A 

-

Te huur: -

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, verwij-
deren van coniferen en 

Te koop: aanhangwagen 
-

te frissen 

Prijs doe een bod

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 l ink naar de lezing te ontvangen, stuurt u 
een mail  naar info@noorderl icht-praatcafe-dementie.be  
met vermelding “Veerkracht bij dementie/beeldmateriaal.”
U ontvangt een filmpje vanaf 25 januari 2021 en bekijkt dit filmpje 
waar en wanneer het u past. 
Hebt u vragen over het filmpje kan u deelnemen aan het virtueel 
praatcafé op 9 februari   om 19.30 u :  Herman is online aanwezig 
( tot 20.30 u) om uw vragen te beantwoorden o.l.v. moderator Bert 
Magnus van GZA.
U schrijft desgewenst (nogmaals) in  via info@noorderlicht-praat-
cafe-dementie.be  met vermelding “deelname virtueel praatcafé 
9 feb Veerkracht” en u krijgt een link ( via Teams)
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

We zitten in het begin van een nieuw jaar, een jaar dat we hopelĳk 
mogen bekĳken als een overgangsperiode naar een nieuw normaal. 
We staan de komende weken en maanden wel op een kantelmoment, 
een dubbeltje op zĳn kant zeg maar. Aan de ene kant ging het aantal 
besmettingen de voorbĳe dagen opnieuw in de hoogte en aan de 
andere kant is het vaccineren gestart, zĳ het nog niet op volle kracht. 
In het Verenigd Koninkrĳk zien we dat massale vaccinaties het aantal 
nieuwe besmettingen niet kon doen verminderen.

Het worden bĳ ons dus ook spannende maanden. Het is nu exact tien 
maanden geleden dat de eerste “lockdown-light” werd uitgerold. 
Veel mensen zĳn het beu, dat is duidelĳk.

Daarom werd er door verschillende diensten Het Kruispunt opge-
richt. Openluchtopvoeding OLO, Rotonde, het Centrum Algemeen 
Welzĳnswerk Antwerpen, Geestelĳke Gezondheidszorg Andante en 
het Brasschaatse OCMW sloegen de handen in elkaar om een soort 
eerstelĳnszone voor psychische en sociale problemen in het leven 
te roepen. Het Kruispunt bevindt zich in de Welzĳnscampus aan de 
hoofdbibliotheek. Het aanbod is gratis en kortdurend. Indien nodig 
wordt gericht advies gegeven naar een dienst of persoon voor lang-
durige hulp. Wie wil, kan gewoon langskomen tĳdens de openings-
uren. Die lopen op maandag van 12u tot 14u en op woensdag van 
17.30u tot 19.30u.

Dit Kruispunt staat los van TEJO dat bedoeld is voor jongeren die het 
even niet meer zien zitten. TEJO Brasschaat, wat staat voor Therapeu-
ten voor Jongeren, bevindt zich in hetzelfde gebouw. Hier kunnen 
jongeren terecht bĳ therapeuten. De hulp is eveneens laagdrempelig, 
anoniem en gratis. Indien nodig kan er ook hier worden doorverwe-
zen. Ook in de omliggende gemeenten is er een TEJO-kantoor. Jon-
geren kunnen daar nog anoniemer terecht in dien ze dat willen.

Essen - Boterpot. 1.045M² 
groot in een “specifiek 
woongebied met bosrijk 
karakter” 0486 502 455

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

I
Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be
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4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.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

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

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk  | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

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

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

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.

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

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

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

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

-
pels. Gsm 0474/204 607

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

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

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

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

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

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

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

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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  

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

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    25
DINSDAG    26
WOENSDAG  27
DONDERDAG       28
VRIJDAG      29
ZATERDAG   30

Ophaling huisvuil januari

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

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

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

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
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11miljoenredenen.be

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

‘Ik doe het omdat ik nog 
zo’n zomer zonder festivals 

niet aankan.’   

Een initiatief van de Belgische overheid
Volg de regels over bijeenkomsten  

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.

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

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

0493/651 522

Verzamelwijn te koop, 
voornamelijk Banyuls. 
Voor info 0470/625 500

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

Opruimen en leegmaken 
van woningen, ook ko-
pen wij eventueel de hele 
inboedel. Voor meer info 
Tel. 0470/625 500

Ontruimingen van huis, 
app. magazijnen, enz. Bel 
Klus & Zo. 0499/103 000

Opritten, terrassen, na-
tuursteen & beton. Gratis 

Juwelen te koop aan 
een spotprijs. Voor info 
0470/625 500

Te huur gelijkvloers ap-
partement  Rerum Novar-
umlei 16 Brasschaat, 2 
slpk, terras, garage. € 800 
onm. vrij, tel 0476 642 413

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

Koop lokaalKoop lokaal
Ontdek het ruime aanbod bĳ  onze lokale handelaar

www.ikkoopinbrasschaat.be
#ikkoopinbrasschaat
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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

BRASSCHAATSTEENWEG 290
2920 KALMTHOUT

03 613 21 32

DINSDAG T.E.M. VRIJDAG: 9u - 17u
ZATERDAG: 10u - 17u

WWW.DEKOOKSHOP.BE


