eyewear

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Uw
stoffenwinkel !

KOOPJES
LAATSTE WEEK !

Kapelsesteenweg 394

|

Mariaburg - Brasschaat

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

di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 11-17 u.

.HQMHKHWJHKHLPYDQHHQJHVODDJGH

VALENTIJN
Kom eens kijken,
het is de moeite
waard.

Uw goudsmid - juwelier

P. Van der Auwera
$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

T. 03 633 09 88
info@o-j-h.be | www.o-j-h.be
Bredabaan 1003 | 2930 Brasschaat

Interieur & exterieur Xspeciale technieken Xkaleien Xkalk Xbehang Xdecoratie Xrenovatie

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN

BR SECURITY
BEX

Inbraak- en
camerasystemen

TO P-erwerk ?
schild e tijdig !
Bel m

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

$XJXVWLMQVOHL%UDVVFKDDWLQIR#EUDEH[EHwww.brabex.be

ph

Christo

Tel 0475 56 97 06 Xw

ww.schilderwerken-antonissen.be

Brasschaatse Film,

Nr. 5,

3-02-2021

2

*RXGHQ &DOOHERXW FKR
colade eieren. Isabellalei
87, Ekeren tussen 15-17u.

Verras je geliefde
deze Valentijn met een
nieuwe zonnebril!

-10% op je aankoop
op vertoon
van deze bon!
Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u

www.facebook.com/mrboobrasschaat

mrboo_opticiens

mr-boo.be

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

CASA CALLENTA - AGENDA

Casa Callenta is een warm (t)huis voor en door lotgenoten met
kanker en hun omgeving.
Volgende ontmoetingsmomenten staan op de agenda
Ma 8: 10u30, gewoon Welkom – online
Di 9: 13u30, wandelen in het Park
Do 11: 13u30, wandelen in het Park
Ma 15: 13u30, wandelen in het Park
Do 18: 10u30, gewoon Welkom – online
Di 23: 13u30, wandelen in het Park
Vij 26: 13u45, goddelijke Tarte Tatin – een online kooksessie



Te huur: gr. app. (160m²)
in Centr. Brassch. Bredabaan. Instapkl. app. met 3
slpks aan oud gemeenteh.
Grote liv. en hal op parket,
3slpks. Geïnst. kkn met
toest. Gr. terr. achteraan,
lift, gar. Geen huisdieren.
Info en bezicht. Vrij 03/663
16 59



*HYUDDJG alle wagens jong & oud, ongeacht welke staat. Correcte en vlotte afhandeling. T. 0476/749 178



F O N O P L AT E N. Koop
/3¶V PD[LVLQJOHV GLVFR
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prijs!
GSM 0475/768 188



Snoeien en vellen van
ERPHQ hagen, verwijderen van coniferen en bij de
goedkoopste v.d. streek.
0491/758 399



W E R K A A N B I E D I N G:
verpleegkundige, praktijk
Dermatologie, Centrum
Brasschaat (deeltijds) info
YLDFRQWDFW#/RSH[EH



/3¶VW ik koop uw collecties jazz, pop, ect. Ook
cd’s, strips, boeken, pickups. Beste prijs.
0475/376 496

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Gebit
gebroken?

Met garantie

Klaar terwijl U wacht

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

*RHGNRRS YHUZLMGHUHQ
van bomen, hagen en
coniferen. Gratis offerte
0487/715 534

2SULWWHQ terrassen, natuursteen & beton. Gratis
RႇHUWH
0493/651 522

IQNRRS RXG JRXG HQ
juwelen: Denys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Gezocht: halftijdse winkelbediende voor slagerij
Maes met ervaring en
ÀH[LMREPHWHUYDULQJYRRU
zat. werk van 10u tot 14u.
0491 105 828





9HU]DPHODDUNRRSWoude
munten en bankbiljetten.
0475/342 118



Ik zoek huishoudelijk
werk. Ik spreek Eng., Fr.,
Sp. 0470/273 104





7HNRRSJHYUDDJG postzegelverzameling, alles
welkom. Contante betaling. tel.
03/542 09 96



7HNRRSAutostaanplaats
in Turnhout, De Meerodelei. 0486/268 570

,N ]RHN DSS met lift te
huur in Brasschaat. 2 slpk,
WHUUDV 0D[ ¼ 7HO
0493/490 544

boedels bel vrijblijvend
0478 536 719

Ik zoek werk als poetsvrouw, ook zaterdag &
zondag. 0486/430 828




*UDWLV RSUXLPHQ van in-



SPORTSPECIAALZAAK
S P O R T S P E C I A A L Z A A K

met advies
LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer

dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badmintonen squashschoenen

TENNIS:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:

$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

kleding & accessoires

KINDERAFDELING
THERMISCH ONDERGOED

BOEK JE
WINKELBEZOEK ONLINE
https://www.shop2run.com/afspraken.html
Wĳ aanvaarden de ConsumptieCheque
(Sodexo - Edenred - Monizze)

SPORTVOEDING
<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯ
KWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ
'^>KdEŽƉǌŽŶĚĂŐΘĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ
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Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg
Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.
Onafhankelijk begrafenisondernemer
met jarenlange ervaring
Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

Rijbewijs met L ???

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

L

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

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

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

Ik koop alles van Nintendo, Sega, Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten allerhande, curiosa, memorabilia, enz...
Kortom, hebt u iets leuk
in de aanbieding, geef me
een seintje: 0487/365 100

ZO FLEXIBEL.
ZO KRACHTIG. ZO SNEL.
#LifeBeyondOrdinary

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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

Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW
BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

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

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.

Zo simpel kan het zijn.
Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761
Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736
Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741
Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 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
Zie ook www.argenta.be
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Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
specialiteit appartementen, trapzalen, enz.
Correcte uitvoering aan
nog betaalbare prijzen.
Nieuw-renovatiewerken
in samenwerking met
5HQR¿[LW
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478



Franse les niveau secundair. 0477/788 101



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



Vrouw zoekt poetswerk
en ander huishoudw.
Spr. Eng., Fr., Sp. & It.
0489/042 673



Te huur paardeweide te
Brasschaat, Gastondreef. Elektriciteit, water
en 4 stallen aanwezig.
Een gesloten domein van
7500m³. Tel. 0475/541
027. Direct beschikbaar.



Dakwerken: plat dak,
puntdak, goten, lekkages,
herstelling, nieuw. Beste
prijzen 0491/758 399 Tom



PROMO! Ramen & deuren pvc, hout, alu incl.
plaatsing en afwerking
aan 30% korting. IntersVH LQ HHQ JUDWLV RႇHUWH"
GSM: 0488/46 87 72 MP
Goldbouw bvba



Heb je of ken je iemand met een verstandelijke beperking
die nog op zoek is naar
een leuke dagbesteGLQJ LQ %UDVVFKDDW" :H
hebben een plekje vrij
binnen ons atelier 'Beloon Beter vzw'. Meer
info op www.buddy.be



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

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

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

0487 286 430
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VERLOREN - MISSING - DISPARU
.DSHOOHQ+HLGHVWUDDW=XLG
2SJLQJ)ORNL]RDOVHONHGDJRSZDQGHOLQGHWXLQ
-HPRHWZHWHQ)ORNLLVPLMQPDDWMHPLMQNDWWHQNLQGMHGDW
KHWPHWDDQEOLNEHJULMSW'XVWRHQKLMQDHHQSDDUXXU
QRJQLHWWHUXJZDVZLVWLNGDWKHWIRXWHERHOZDV
5RHSHQ]RHNHQGDJHQQDFKWIO\HUVVRFLDDOPHGLD$79
PDDUQRJJHHQ)ORNL
+LMLVURVKDOIODQJKDULJHQLVJHFKLSW
We geven niet op en zijn elke dag op zoek naar hem en dit tot we
hem vinden, want ons gezin is niet compleet.
Floki zijn warme nestje staat in de Heidestraat-Zuid in Kapellen.
We zijn heel ongerust om wat er met ons kleine ventje is
en waar hij is.
'DDURPZLOLNYUDJHQ
DOVLHPDQGKHPJH]LHQKHHIWRIZHHWZDDUKLMLV
*(()0,-$8%((1%(5,&+7-(

0477 18 14 72
9LD)%:DDULV)ORNL""

Voor diegene met de gouden tip
wacht een mooie beloning

Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming vzw
Database verloren en gevonden dieren
www.cad-dieren.be

www.orthovds.be
Bredabaan 753, 2930 Brasschaat | 03/651.68.87
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De glazenwasser bvba

1
1
1
1
1
1
1
1
1

LINGERIE

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.

Laatste
solden!

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

Bredabaan 180, Brasschaat
T. 03 651 49 71
www.lingeriean.be

TEL. 03-666.22.04



Gevraagd poetsvrouw,
niet-roker, Nederlandstalig
en met dienstencheques.
03/271 24 72

www.de-glazenwasser.be



Te huur gezocht: app. m.
tuin, 2 slpks, garage. Max
€750. 0478/558 230



TUINPUZZELAAR alg.
tuinwerken onderhoud ,
gras maaien , verticuteren,
bij zaaien gras ,hagen
snoeien .ook aanleg van
tuinen , bel 0476 466 216
JUDWLVRႇHUWH



Dakherstel, nieuwe isolatie, dakgoten, karweien.
0489/717 125



Te huur: garage in centrum Brasschaat. € 80,Tel. 0497 621 562

1

1
01/!)#)01!0#+-1$1'0-1'00.%//.1&/.1
1

/,)0*$)(01/.,/0#%'0!1
0+$01&/.1$(-//1 (0.1
0*,0.1-01,/(('//-1* 1"1+00!0,1 "1
0.10,1*&0,#0+0.1).1'0-1 /#&01
* 1" 1/.$/,)1""1
1
0-1/('0)+(!*!0.-1%0&*#%+1+**,1+01
/()0--).%1).1'0-1$,.0.&0#+1* 1+01
0%,// #//-(1&/.1,/(('//-  $(-**,+1
'00-1).10 0,-01,).%1 #//-(%0&*.+0.1
* 1/-0,+/%11/.$/,)1""1
1
     %&!%!!%&#&$ $%
&%$%$$#%"&&#"%
#$&&&%  %
#&&&"1
+0!00,$)-&//,-0



Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

PRIJSLIJST
COCA COLA regular EU
COCA COLA regular B
COCA COLA regular
COCA COLA regular
COCA COLA zero
COCA COLA zero
COCA COLA zero
COCA COLA citron zero
COCA COLA vanille
COCA COLA cherry
DR PEPPER
FANTA orange
FANTA orange
FANTA orange
FANTA cassis
FANTA lemon
FANTA exotic
FANTA kiwi/aardbei
FANTA shokata
FANTA shokata
SPRITE
SPRITE
SPRITE
LIPTON ICE TEA sparkling
LIPTON ICE TEA sparkling
LIPTON ICE TEA sparkling
LIPTON ICE TEA green
LIPTON ICE TEA green
LIPTON ICE TEA peach
SCHWEPPES MOJITO
SCHWEPPES LEMON
MINUTE MAID orange
MINUTE MAID pomme
TROPICO
POMS
HAWAÏ
OASIS
CAPRISUN multivitamine
CAPRISUN safari fruits
CAPRISUN mystic dragon
FRISTI
CECEMEL
MONSTER green
MONSTER geel
SLAMMERS
REDBULL
AA-DRINK

(blik)
(blik)
(fles)
(fles)
(blik)
(fles)
(fles)
(blik)
(blik)
(blik)
(blik)
(blik)
(fles)
(fles)
(blik)
(blik)
(blik)
(blik)
(fles)
(fles)
(fles)
(fles)
(blik)
(blik)
(fles)
(fles)
(blik)
(fles)
(blik)
(blik)
(blik)
(blik)
(blik)
(blik)
(blik)
(blik)

(blik)
(blik)
(blik)
(blik)
(blik)
(blik)
(fles)

24x33cl
24x33cl
6x1,5l
12x0,5l
24x33cl
12x0,5l
6x1,5l
24x33cl
24x33cl
24x33cl
24x33cl
24x33cl
12x0,5l
6x1,5l
24x33cl
24x33cl
24x33cl
24x33cl
12x0,5l
6x0.5l
12x0.5l
6x1.5l
24x33cl
24x33cl
12x0,5l
6x1,5l
24x33cl
6x1,5l
24x33cl
24x33cl
24x33cl
24x33cl
24x33cl
24x33cl
24x33cl
24x33cl
24x33cl
20x20cl
20x20cl
20x20cl
24x25cl
24x25cl
24x0,5l
12x0,5l
24x25cl
24x25cl
24x33cl

€ 10,00
€ 13,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 18,50
€ 18,50
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 22,00
€ 11,00
€ 8,00
€ 22,00
€ 14,50

Bestellen via WhatsApp / SMS of
www.anatolia-drankenchocolade.be
Levering aan huis: € 5

ULUDAG FRUTTI peer
ULUDAG FRUTTI mandarijn
ULUDAG FRUTTI tropic
ULUDAG FRUTTI bosvruchten
ULUDAG FRUTTI limoen
ULUDAG FRUTTI meloen
ULUDAG FRUTTI limoen
ULUDAG FRUTTI mandarijn
ULUDAG FRUTTI bosvruchten
ULUDAG gazoz
ULUDAG portakal
ULUDAG gazoz
DIDI bergamot
DIDI peach
KIZILAY c vitamines
KIZILAY limon
KIZILAY elma
KIZILAY nar
KIZILAY visne
PINAR plat water
KARACADAG plat water
KARACADAG plat water

(fles)
(fles)
(fles)
(fles)
(fles)
(fles)
(fles)
(fles)
(fles)
(blik)
(fles)
(fles)
(blik)
(blik)
(fles)
(fles)
(fles)
(fles)
(fles)
(fles)
(fles)

24x25cl
24x25cl
24x25cl
24x25cl
24x25cl
24x25cl
12x1l
12x1l
12x1l
24x33cl
24x26cl
24x26cl
24x25cl
24x25cl
24x20cl
24x20cl
24x20cl
24x20cl
24x20cl
6x1,5l
24x0,5l
6x1,5l

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 8,50
€ 9,00
€ 9,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 3,00

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 2 februari t.e.m. Zaterdag 6 februari




KINDER BUENO
30x43gr
KINDER BUENO WHITE
30x43gr
MARS
24x51gr
SNICKERS
24x50gr
M&M’S CHOCO
24x45gr
M&M’S PEANUT
24x45gr
KIT-KAT
24x45gr
KIT-KAT WHITE
24x48gr
BOUNTY SINGLE
24x57gr
LION SINGLE
24x42gr
KIT-KAT CHUNKY
24x48gr
KIT-KAT CHUNKY PEANUT
24x48gr
NUTS
24x42gr
SMARTIES SINGLE ROLL
36x38gr
KINDER CHOCOLADE
10x8st. 100gr
KINDER CHOCOLADE
20x4st. 50gr
MILKA MILKINIS STICK
20x87gr

€ 17,00
€ 17,00
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 11,00
€ 11,00
€ 10,50
€ 17,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 14,00

0470 88 62 34






Soep:
*URHQWHVRHSPHWYHUPLFHOOL ½ORI½O
.QROVHOGHUVRHSPHWZDWHUNHUV ½ORI½O
Salades:
&DHVDUVDODGH ½
Freekeh salade met zoete tandooridressing, knolselder,
JHEDNNHQDSSHOWMHVHQVFDPSL ½
Salade met gebakken spruitjes, butternut, bulgur, spinazieULFRWWDGUHVVLQJHQJHURRVWHUGHZDOQRWHQ ½  9(*,
Warme Gerechten:
Witloof in de oven met pecorinokaassaus, rauwe ham
HQRYHQDDUGDSSHOWMHV ½
Marokkaanse tajine met gekruide lamsgehaktballetjes,
ZLQWHUJURHQWMHVHQFRXVFRXV ½
=HHEDDUVPHWSHVWRSXUHHDUWLVMRNVXJDUVQDSVHQDXEHUJLQH ½
Bloemkoolpuree met gebakken boschampignons,
DDUGSHHUVDOLHROLHHQQRWHQFUXPEOH ½  9(*$1
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
1HHPHHQNLMNMHRSGHZHEVLWHwww.patisseriecharlotte.be

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.
9RRUOHYHULQJHQJUDDJEHVWHOOHQYRRUX
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Professionele schilder
zoekt werk. 0465/993 577



Aankoop antiek, brocante, munten en verzamelingen. 0475/342 118

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers

7

ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken
familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht
huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

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



Bijles wiskunde, fysica,
alle niv., jaren erv., @huis.
0474/976 466.

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



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

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS
WWW.TOPSTORAGE.BE | +32 3 651 30 30

SVB Driehoek mag zich voortaan koninklĳk noemen. De voetbalclub bestaat immers 50 jaar en wat is het nu jammer dat dit niet
kan worden gevierd. De club ontstond in 1970 door toedoen
van Wilfried Entwistle en Tuur Ost. Omdat er in de wĳk Driehoek
geen locatie voorhanden was, speelde men eerst in Kalmthout.
Intussen is “den Driehoek” uitgegroeid tot een bloeiende club
met meer dan 600 leden, een monument in de wĳk en bekend
tot ver daarbuiten.
Zoals het een echte amateurclub betaamt, draait alles op vrĳwilligers. Al deze mensen opsommen is onbegonnen werk, maar
we maken een uitzondering voor Peter Goossens, de man die er
al jaren voor zorgt dat de club ﬁnancieel gezond is.
Bĳ Driehoek zit men ook niet om een stunt verlegen. Toen de
club een kunstgrasveld had aangelegd, speelde het eerste elftal een galawedstrĳd tegen een team waarbĳ voormalige Feyenoord-grootheden aantraden als Piet Den Boer, Henk Vos en
Peter Houtman. Het kon nog straffer, in 2019 kreeg de club de
vraag van het grote Beerschot om een oefenwedstrĳd te organiseren. Beerschot zag een tegenstander afhaken en richtte de
pĳlen op Driehoek. Op twee dagen tĳd zorgden de vrĳwilligers
van Driehoek voor een feilloze organisatie. De wedstrĳd werd
gespeeld in het Louis De Winterstadion, voor een goedgevulde
tribune. Kort daarna gaf de club een heus stickerboek uit met
foto’s van alle leden.
Maar SVB Driehoek is vooral een club waar iedereen zich thuis
voelt. De kantine is voor iedereen een ankerplaats. Spelers, supporters, vaders, moeders, kinderen, al wie de club een warm
hart toedraagt, spendeert er met plezier heel wat uren.
Het bestuur wacht nu de evolutie van het coronavirus af om te
beslissen wanneer en hoe er kan worden gevierd. Maar dat deze
koninklĳke titel zal worden gevierd, dat staat als een paal boven
water.

zoekt wegens voortdurende expansie:

ERVAREN PLAATSERS

of

PLAATSERSPLOEG

voor plaatsen van ramen en veranda’s.

=HOIVWDQGLJNXQQHQZHUNHQPHWRRJYRRUGHWDLOVLVQRRG]DNHOLMN
5LMEHZLMV%RI%(QRRG]DNHOLMN
%LMNRPHQGHRSOHLGLQJHQVSHFLDOLVDWLHLQKHWEHGULMIPRJHOLMN
*RHGHYHUORQLQJYRRUEHNZDPHYDNPHQVHQLQMRQJHQG\QDPLVFKWHDP
$DQJHQDPHZHUNVIHHULQHHQJURHLHQGEHGULMI
Meer info op onze website:
ZZZDGUFRQVWUXFWEHGLU#DGUFRQVWUXFWEHWHO
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een fijne

VALEN Tij n S
DAg
Kaasmeester

DE KAASLOUNGE

MANUS bezorgt je
een perfecte Valentijn!

Valentijnsontbijt voor 2 pers. met bubbels €49,80
een ontbijt met diverse kazen en charcuterie, half
hard gekookt scharreleitje met gerookte zalm.
Divers vers fruit, zout, boter, Luikse siroop,
speculoospasta, hoeve yoghurt en hoeve fruitsap.
Gallega stokbrood, pistolets, honing notenbrood,
ÁWHEURRG¶ UR]LMQHQEURRG HHQÁHVMHSURVHFFR
PO HQHHQNOHLQHDWWHQWLH
Of
een overheerlijke artisanale kaasschotel
YRRUSHUVPHWÁHVZLMQDDQ½

LINGERIE

Onze hartverwarmende
nieuwe collectie is binnen

VALENTIJNSONTBIJT
te bestellen voor
12 februari !

Deze wordt gratis thuis geleverd.
Uiteraard zal op tijd bestellen de boodschap zijn.
'LWNDQRSJVP
Of via mail info@dekaaslounge.be

%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW7
ZZZOLQJHULHDQEH9ROJRQVRSIDFHERRN

VALENTIJN
.HQMHKHWJHKHLPYDQHHQJHVODDJGH

Are you ready for
a very veggie* valentine?

Bestel via onze website de
speciale Valentijn tapas-sharing menu

Kom eens kijken,
het is de moeite
waard.

Af te halen op zondag 14/02 tussen 10u en 12u.

1

2

3

STEEDS OPEN OP
&Q\CVXCPWVQVWXTKLXCPWVQVW
BREDABAAN 275, 2930 BRASSCHAAT
QHŖ+PHQ"DPWVEQOŖYYYDPWVEQO
*of vegan

steunt startende handelaars

Uw goudsmid - juwelier

P. Van der Auwera
$XJXVWLMQVOHL7HO(rechtover de Post)ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

4

1. Taart: Vanille en framboos
2. Gebakje hartje: macaron met mascarponecrème en confituur van framboos
3. Gebakje bol: Chocolademousse en slagroom
4. Chocolade hart, gevuld met pralines

MANUS, Bredabaan 491, Brasschaat, tel. 03 651 30 55, www.patisseriemanus.be, www.manusbis.be

1 adres voor je
Valentijnssnoep.
Bestel online en krĳg het thuis
geleverd of kom gerust eens langs
in onze winkel te Brasschaat
Hopelijk tot snel
Adres: Bredabaan 481 2930 Brasschaat
Website: www.sugarandsweets.be

steunt startende handelaars

Brasschaatse Film,

mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQ
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 dinsdagJHVORWHQ

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW
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VDV Luchthavenvervoer

0479 / 21 70 70
vanaf € 60

Bij afgifte
van deze bon

€ 5 korting

per boeking h/t

FUNTASTISCH VAKANTIEOPVANG IS 5 JAAR GEWORDEN
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Peter
De Cock

Piet
Tulkens

Advocaat in
België

Advocaat in
België

Rechtsanwalt
in Duitsland
Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen,
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,WUDQVSRUWYHUNHHUVUHFKW OLFKDPHOLMNHHQVWRႇHOLMNH VFKDGHYHUJRHGLQJHQLQYRUGHULQJHQXLWYRHULQJHQHet
kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt verder over
HHQYRRUWUHႇHOLMNLQWHUQDWLRQDDOQHWZHUNYDQPHGHZHUNHUVRQGHUPHHULQ)UDQNULMN1HGHUODQG,WDOLsHQ3ROHQ

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u
ŽŽŬŵĞƚĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŶĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͘
Mogelijkheid tot laatste groet in onze eigen
ŐƌŽĞƚŬĂŵĞƌƚĞƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͘

tŝů Ƶ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽǀĞƌ ĂůůĞƐ ǁĂƚ ŵĞƚ ĞĞŶ
ƵŝƚǀĂĂƌƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͍
hŬĂŶŽŶƐƐƚĞĞĚƐŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘
tŝũǌŝũŶϮϰͬϳďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗ϬϯϰϯϰϯϯϯϮ͘
Op zaterdag 23 januari 2016 werd FUNtastisch vakantieopvang
te Gooreind feestelijk geopend door Mai Van Thillo, Schepen
van onderwijs. Nu 5 jaar later kan er helaas geen feest volgen.
Toch hebben ze gedurende deze 5 jaar niet stil gezeten. Elke
schoolvakantie zetten Klara en Johan hun beste beentje voor
tijdens de schoolvakanties. Ze zijn klein gestart waar er soms
geen tot 1 kindje per dag was en waar nu 5 jaar later 12 kinderen
per dag komen. Het succes zit het in het familiaal karakter waardoor de begeleiding steeds dezelfde gediplomeerde gezichten
zijn en structuur aanbieden. De dagelijkse groep van maximum
12 kinderen en leuke knutselthema’s zijn de kers op de taart zijn.
Ze hebben al heel wat kinderen en ouders mogen ontmoeten in
deze 5 jaar en die willen ze extra bedanken voor hun positieve
steun en wat zeker tijdens de Coronatijden heel leuk en aangenaam maakt.

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

www.uitvaartzorg-delelie.be
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parkbodeactueel
Alle Brasschaatse
rusthuisbewoners
kregen eerste prik
Terwijl we hard werken aan
de opbouw van het enorme
vaccinatiecentrum naast het
militaire vliegveld, zijn de
meest kwetsbaren al aan de
beurt geweest.

Brasschaat telt maar liefst vier wzc’s
(woonzorgcentra), samen goed voor
ongeveer 450 bewoners. Enkele
weken terug startten de eerste Brasschaatse vaccinaties tegen Covid-19
in wzc Buitenhof, gevolgd door
De Mick en Salvé.

In wzc
Vesalius kreeg
Leentje Buysse
als eerste
het vaccin
toegediend.

Zondag 24 januari kwam wzc Vesalius
als laatste aan de beurt. Dat werd
coronaproof gevierd met koffie en een
lekker stukje taart.
Het gemeentebestuur dankt al het
personeel van de vier wzc’s voor hun
onbaatzuchtige inzet. Respect!
Ook voor de families van de bewoners
die onder moeilijke omstandigheden
contact blijven houden met hun
dierbaren.

Nader je een huisvuilwagen?
Wees voorzichtig!
Elke week zie je in Brasschaat afvalopladers aan het werk.
Hun grote wagens - met reflectors en zwaailichten - vallen
erg op. En toch is er op korte tijd twee keer een afvaloplader
aangereden ...
Wees voorzichtig, zeker nu het ‘s ochtends nog lang donker
is. Kijk goed uit en neem geen onnodige risico’s als je een
huisvuilwagen nadert, kruist of inhaalt. Zo voorkomen we
aanrijdingen en ongevallen. Bedankt!

Deze foto van
onze steeds
goedgemutste
opladers werd
genomen voor
Corona.
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Sinds 1998

NAALD & SCHAAR
Herstellen van alle kleding

9(5.257(19(5/(1*(19(560$//(19(5%5('(1
Openingsuren:

Brasschaat, een dynamische lokaal bestuur dat kwalitatieve dienstverlening nastreeft,
organiseert volgende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve van 2 jaar:

0DYUX=DWX
=RQHQIHHVWGDJHQJHVORWHQ

MEDEWERKER
GEMEENTELIJKE
ACADEMIE
VOOR MUZIEK EN
WOORD

Tel. & fax 03 651 63 66
www.naaldenschaar.com - Bredabaan 354 - Brasschaat

C1-C3 • M/V • deeltijds (80% of 50%) •
contractueel • onbepaalde duur

$OOHVRRUWHQJRUGLMQHQRSPDDW
*UDWLVRSPHWHQOHYHUHQHQRSKDQJHQ
9HUNRRSYDQ+RPH7H[WLHO

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

functie: Als medewerker zorg je samen met de directeur voor de continuïteit in de dagelijkse
werking van de academie voor muziek en woord. Je komt terecht in een enthousiast team
van leerkrachten en medewerkers. Er heerst een positieve sfeer waarbij met respect voor
elkaar zo ﬂexibel en efﬁciënt mogelijk wordt gewerkt aan een klantgerichte dienstverlening.
proﬁel: Diploma secundair onderwijs • Klantvriendelijk en behulpzaam – Administratief
zorgvuldig kunnen werken • Vlot kunnen werken met alle Ofﬁce toepassingen
Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur? Heb je sterke
administratieve en communicatieve vaardigheden? Ben je ﬂexibel en niet op zoek naar
een nine to ﬁve job?
Ontdek dan alle proﬁelvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job
via www.brasschaat.be en klik door naar vacatures.

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

MET SPOED GEVRAAGD
Dit voor onze Belgische BVBA dochteronderneming te Antwerpen
RQGHU%HOJLVFKHYRRUZDDUGHQHQ KHHOJRHG ORRQÀFKH 

ZINKWERKERS
* Aantoonbare ervaren zinkwerkers voor daken staande naad
(en hulp-leerlingen)
* Calculator-werkvoorbereider
(incl. verkoop-opname’s-acquisitie)
Wij bieden u:
 (HQPHHUGDQIDQWDVWLVFKORRQHQVHFXQGDLUHYRRUZDDUGHQ
- De grootste zekerheid, uitdagingen, (persoonlijke) groei
HQGHDOOHUPRRLVWHGDNZHUNHQ
 3URIHVVLRQHHOYRHUWXLJYDQGH]DDN
- 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
MXUJHQ#MYNGDNHQQOYRRUXLWJHEUHLGHWRHOLFKWLQJHQPHHULQIRUPDWLH

jvkdaken.be

ZZZMYNGDNHQEH

Breda

 jvkdaken.be

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 11 februari 2021 om 12:00 uur. Enkel
wanneer we samen met jouw kandidatuur een CV, motivatiebrief, kopie van je diploma
en een uittreksel uit het strafregister (type 2) ontvangen wordt jouw kandidatuur in
aanmerking genomen voor het verdere verloop van de selectieprocedure.

WINTERFOTOZOEKTOCHT 2021
ORGANISATIE VTBKULTUUR BRASSCHAAT

Omdat wij als cultuurvereniging voorlopig geen binnenactiviteiten kunnen organiseren, zijn we dan
maar begonnen aan het opstellen van een winterfotozoektocht.
De zoektocht loopt in de wijken Centrum en Kaart van Brasschaat, voor een deel in het Gemeentepark en voor een deel door woon- en winkelstraten. In de routebeschrijving staat een foto bij elke
vraag; als je gaat staan op de plaats waar de foto is genomen, dan kun je het antwoord vinden in
je directe omgeving. Er is ook een aparte fotovraag met 10 foto’s.
De zoektocht bestaat uit twee lussen (3,5 km en 5,5 km) die starten aan de Sint Antoniuskerk in
het Centrum van Brasschaat.
Nog een nieuwigheid is dat je de deelnemingsbrochure zelf kunt afdrukken. Daarvoor zullen we
vanaf vrijdag 15 januari 2021 via onze website een pdf-bestand ter beschikking stellen. Wie zelf niet
beschikt over een printer kan bij ons een kant-en-klare routebeschrijving afhalen.
Bij deze zoektocht zijn er vijf mooie prijzen te winnen. Je antwoordformulier moet je aan ons terugbezorgen ten laatste op 1 maart 2021.
Kostprijs: gratis voor leden, 2 euro voor niet-leden.
Inlichtingen/deelnemingsbrochures bij:
- Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat, telefoon: 0473 60 59 66;
- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat, telefoon: 0476 45 20 43;
- zelf afdrukken van de routebeschrijving kan via www.vtbkultuur.be/brasschaat.

Schilderw., J\SU ODPLQ
DOOVRUWHQEH]HWVFKLOGHU
NO*USURႇ

Uw tuinonderhoud

Poetsen, strijken, EDE\
VLW7HO6SU
EWMH1/6SDDQV(QJHOV

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

78 jarige weduwnaar
zoekt JH]HOVFKDS YRRU
HHQ EDEEHO HQ HYHQWXHHO
UHODWLH*VP

0475/259 545
of 0472/233 044



Voor al uw tuinwerken





Ik zoek werk,SRHWVHQED
E\VLWVWULMNHQ

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Aankoop inboedels, GH
EHVWH SULM]HQ /HHJPD
NHQ YDQ ZRQLQJ PDJD
]LMQ ZLQNHO RSNRSLQJHQ




Grondwerken met PL
QLJUDYHU RPVSLWWHQ YDQ
WXLQHQ *UDWLV RIIHUWH




Ik zoek werk,VFKLOGHUHQ
WXLQEH]HWWHQ
$GULDQ
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Schoenwinkel in je buurt

Search

Bredabaan 753
2930 Brasschaat
03/651.68.87

www.orthovds.be

VACCINATIECENTRUM NOORDERKEMPEN
IN LOODS OP MILITAIR VLIEGVELD BRASSCHAAT
In de eerstelijnszone (ELZ) Noorderkempen wordt het vaccinatiecentrum ingericht
in een vrijstaande loods van Defensie op
het militair vliegveld van Brasschaat. De
ELZ Noorderkempen bestaat uit de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout,
Kapellen en Wuustwezel.
De lokale besturen, de eerstelijnszone en
de huisartsenwachtpost Noordrand bestudeerden verschillende locaties. Samen
kozen ze voor een loods op het militair
vliegveld van Brasschaat.
“Door de keuze voor slechts één locatie
]RUJHQZHHUYRRUGDWZHKHWPHGLVFKSHUVRQHHOHFLsQWNXQQHQLQ]HWWHQ+HWFHQtrum blijft namelijk 8 maanden open”, zegt Cindy De Roeve, voorzitter van ELZ
1RRUGHUNHPSHQ³'HORRGVLVPðJURRWHQ]DOYDFFLQDWLHOLMQHQWHOOHQ+HW
doel is om er 75 000 mensen te vaccineren. De opbouw van de binnenruimte van
KHWYDFFLQDWLHFHQWUXPGXXUWQRJHQNHOHZHNHQ+HWLVHHQORJLVWLHNHXLWGDJLQJRP
de loods om te bouwen, maar de evenementensector staat klaar om dat te realiseren. De eerstelijnszone verwacht klaar te staan vanaf 15 februari. Vanaf dan is
het doel om 7 dagen op 7 te vaccineren, afhankelijk van de aanlevering van de
vaccins.”
Naast het vaccinatiecentrum voorziet ELZ Noorderkempen mobiele teams op satellietplekken in elke gemeente. Bepaalde doelgroepen zullen ook thuis gevaccineerd kunnen worden.
Mobiliteit
“Ik ben blij dat we, naast de beslissing over de locatie, ook gezamenlijk hebben
beslist om een vervoerssysteem in te richten voor mensen die er nood aan hebben.
Op die manier worden onze inwoners geholpen om naar het centrum te kunnen
komen. Dat aanbod wordt bekendgemaakt wanneer je uitgenodigd wordt voor een
vaccinatie”, aldus Cindy De Roeve.
Hoe weet je wanneer je gevaccineerd kan worden?
“Inwoners krijgen een brief met de uitnodiging om een afspraak te maken in het
YDFFLQDWLHFHQWUXP +HE MH HHQ DIVSUDDN JHPDDNW GDQ YROJ MH GH ULFKWOLMQHQ WHU
plaatse. Wie wanneer een vaccin zal krijgen, is opgedeeld in fasen. Op www.laatjevaccineren.be staat meer info, onder andere over die volgorde van vaccineren.
+HEMHQRJWZLMIHOVRYHUGHYDFFLQDWLH"3UDDWHUGDQRYHUPHWMHDUWVRIDSRWKHNHU´

stelijnszone coördineren we het vaccinatiecentrum, maar we worden daar enthousiast in ondersteund door medewerkers van de verschillende gemeentes”, vertelt
Cindy De Roeve, voorzitter van ELZ Noorderkempen.
De loods op het militair vliegveld van Brasschaat is intussen volledig omheind én
dus afgescheiden van de militaire basis. Voor de komende periode wordt die locatie
dé plek waar zo’n 75 .000 inwoners zich zullen kunnen laten vaccineren.
“Van zodra de locatie duidelijk was, startten we verschillende werkgroepen op om
KHWFHQWUXP]RVQHOPRJHOLMNRSHUDWLRQHHOWHPDNHQ+HWSODQYRRUGHLQULFKWLQJLV
klaar, vandaag testen we die opstelling een eerste keer uit. Daaruit leren we wat er
eventueel nog anders kan of moet. Als die aanpassingen zijn gebeurd, kan de echte
opbouw vanaf woensdag starten”, zegt De Roeve.
“Naast deze locatie inrichten, werken we volop aan een signalisatieplan voor zowel
de openbare weg als voor het terrein zelf. Een medisch team werkt de vaccinaties
zelf verder uit. Intussen meldden zich al zo’n 1.000 vrijwilligers aan om te komen
helpen, wat geweldig is. Tussen die vrijwilligers zitten bv. ook een 50-tal artsen”,
gaat Cindy De Roeve verder. “De komende periode contacteren we al die mensen
en brengen we in kaart waarbij ze kunnen helpen en wanneer. Da’s een hele klus.
Dus als je je hebt opgegeven: even geduld, maar je hoort zeker van ons.”
“Voor je als inwoner uitgenodigd wordt, informeren we alle inwoners van de eerstelijnszone nog uitgebreid over de bereikbaarheid en mobiliteit, hoe de vaccinatie in
zijn werk gaat en waar je terecht kan met je vragen. Op die manier hopen we alles
zo vlot mogelijk te laten verlopen.”
+HWYDFFLQDWLHFHQWUXPPRHWNODDU]LMQWHJHQKDOIIHEUXDUL9DQDIGDQNDQHUJHYDFcineerd worden. Die vaccinaties volgen de strategie zoals die nationaal is bepaald.
Alle info daarover vind je op www.laatjevaccineren.be.

Vaccinatiecentrum eerstelijnszone Noorderkempen in volle opbouw

Na de bekendmaking van de locatie van het vaccinatiecentrum voor de gemeentes
Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel, ging de eerstelijnszone
(ELZ) Noorderkempen aan de slag om het centrum verder uit te bouwen. “Als eer-

Foto’s: ELZ_Noorderkemepen
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ŝŶĚĞůŝũŬǌŝũŶĚĞĂĩƌĂĂŬǁĞƌŬĞŶǀĂŶƐƚĂƌƚŐĞŐĂĂŶ͊
EĂĞĞŶŚĠůĞůĂŶŐĞůŝũĚĞŶƐǁĞŐǀŽůŚŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞŶ͕ǌŝũŶĚĞĂĩƌĂĂŬǁĞƌŬĞŶǀĂŶĚĞŬůĞĚŝŶŐǌĂĂŬ
VN Top Fashion - Van Noten Top Mode, woensdag 28 januari 2021 van start gegaan!

ƉŽƚŐƌŽŶĚĨĂďƌŝŬĂŶƚͻĐŽŵƉŽƐƚͻ
ŵŽůŵŵĞƐƚͻĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶŵĞƐƚͻ
ďŽŽŵƐĐŚŽƌƐͻƚƵƌĨͻ
ƐƚĂůŵĞƐƚͻ

ǁǁǁ͘ŵĞĞƵƐƐĞŶ͘ďĞ

ǌǁĂƌƚĞŐƌŽŶĚͻ
ďŝŐďĂŐƐͻďŝĞůǌĞŶͻ
ĚŽůŽŵŝĞƚͻ͘͘͘͘

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

:ŽƐDĞĞƵƐƐĞŶΘŶ
Op 16 april 2018 brandde het winkelhuis quasi volledig uit. Zoals gebruikelijk werd er
ĞĞŶŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽƉŐĞƐƚĂƌƚ͘dĞǀĞŶƐǁĞƌĚĞƌĚŽŽƌĚĞƌĞĐŚƚďĂŶŬĞĞŶŽŶĂĬĂŶͲ
kelijke branddeskundige aangesteld. Na één jaar sloot het parket het onderzoek af. De
ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞǁĂƐǌĞĞƌƚĞůĞƵƌŐĞƐƚĞůĚŽǀĞƌŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶŚĞƚWĂƌŬĞƚ
en vond samen met andere experten dat het onderzoek door het parket zéér amaƚĞƵƌŝƐƟƐĐŚǁĂƐŐĞǀŽĞƌĚ͘ĂĂƌŽŵďĞƐůŽŽƚĚĞŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞďƌĂŶĚĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞǌĞůĨĂůůĞƐ
͞ŐƌŽŶĚŝŐ͟ƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͘,ŝũƐƚĞůĚĞǀĂƐƚĚĂƚĚĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞǀĂŶĚĞǁŝŶŬĞů
ŶŝĞƚĚĞŽŽƌǌĂĂŬǁĂƐǀĂŶĚĞďƌĂŶĚĞŶĞƌŐĞĞŶĂĂŶǁŝũǌŝŶŐĞŶǁĂƌĞŶǀĂŶŬŽƌƐůƵŝƟŶŐŽƉ
ĚĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞǀĂŶŚĞƚǁŝŶŬĞůŚƵŝƐ͘KŵĚĂƚĚĞĚŽŽƌĚĞƌĞĐŚƚďĂŶŬĂĂŶŐĞƐƚĞůĚĞ
ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞďƌĂŶĚĞǆƉĞƌƚŶŝĞƚƚĞƐƉƌĞŬĞŶǁĂƐŽǀĞƌŚĞƚĂŵĂƚĞƵƌŝƐƟƐĐŚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǀĂŶ
ŚĞƚƉĂƌŬĞƚ͕ƉƵďůŝĐĞĞƌĚĞĚĞĞŝŐĞŶĂĂƌ͕WĂƚƌŝĐŬsĂŶEŽƚĞŶĚĂĂƌŽǀĞƌĞĞŶĂƌƟŬĞů͕ŵĞƚĂůƐŐĞͲ
ǀŽůŐĚĂƚŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǁĞƌĚŚĞƌŽƉĞŶĚ͘KŽŬůŝĞƚWĂƚƌŝĐŬsĂŶEŽƚĞŶŶŽŐĂŶĚĞƌĞĞǆƚĞƌŶĞ
branddeskundigen onderzoek doen in het afgebrand winkelpand. Allen hadden dezelfĚĞǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐ͗͟ĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞǀĂŶŚĞƚǁŝŶŬĞůŚƵŝƐǁĂƐŶŝĞƚĚĞŽŽƌǌĂĂŬǀĂŶ
ĚĞďƌĂŶĚĞŶĞƌǁĂƌĞŶŐĞĞŶĂĂŶǁŝũǌŝŶŐĞŶǀĂŶŬŽƌƚƐůƵŝƟŶŐŽƉĚĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞ
van het winkelhuis”. Wat velen niet weten is dat het parket haar heropend onderzoek
ƉĂƐĞŝŶĚĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϮϬ;ĚƵƐĞĞŶŵĂĂŶĚŐĞůĞĚĞŶͿĂĨŐĞƐůŽƚĞŶĞŶŐĞƐĞƉŽŶĞĞƌĚŚĞĞŌ͘
ƵƐǌŽŶĚĞƌǀĞƌĚĞƌŐĞǀŽůŐŐĞŬůĂƐƐĞĞƌĚ͘ƵƐ͗ĚĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞǀĂŶŚĞƚǁŝŶŬĞůŚƵŝƐ
was niet de oorzaak van de brand en het onderzoek van de elektrische leidingen gaven
ŐĞĞŶĂĂŶǁŝũǌŝŶŐĞŶǀĂŶŬŽƌƚƐůƵŝƟŶŐ͘
EĂŚĞƚďĞŬŽŵĞŶǀĂŶĂůůĞŶŽĚŝŐĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶŝƐƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĚĞĂĩƌĂĂŬŽƉǁŽĞŶƐĚĂŐ
28 januari 2021 van start gegaan. Op de vraag wat er gaat komen is het antwoord :
͞ĞĞŶĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐŐĞďŽƵǁ͕ǁĂĂƌǀĂŶ<ĞƵƌƐůĂŐĞƌĚĞDĞƵůĚĞƌŚĞƚŐĞůŝũŬǀůŽĞƌƐŚĞĞŌŐĞͲ
ŬŽĐŚƚĞŶŇŝŶŬŐĂĂƚƵŝƚďƌĞŝĚĞŶ͊ƵƐ͞ŐŽĞĚŶŝĞƵǁƐ͟ŝŶƟũĚĞŶǀĂŶŽƌŽŶĂ͊EĂĚĞůĂĂƚƐƚĞ
aanpassingen aan de plannen wordt er een nieuwe, dus aangepaste, bouwvergunning
aangevraagd en verwacht wordt dat het gemeentebestuur goed zal meewerken, zodat
reeds in september 2021 met de bouwwerken zal kunnen gestart worden”.
patrick@vannoten.net

Onze oprechte dank
voor de hartverwarmende blijken
van medeleven die wij ontvingen na het
overlijden van mijn lieve man, onze pa en Bompa

René Smits
Het is een troost te weten
dat wij niet de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

D&D Interieurs
^ĐŚƌŝũŶǁĞƌŬĞƌŝũ;ďŝŶŶĞŶĂĨǁĞƌŬŝŶŐͿͲďŝŶŶĞŶĚĞƵƌĞŶ
DĂĂƚǁĞƌŬͬŬĂƐƚĞŶ͕ŬĞƵŬĞŶƐͲ>ĂŵŝŶĂĂƚͬǀůŽĞƌĞŶͲ'ǇƉƌŽĐ
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

POËZIEWEDSTRIJD ‘DICHTER IN BEELD’ 2020-2021
Op 1 september 2020 lanceerde de Openbare Bibliotheek Brasschaat
voor de 5e keer de Nederlandstalige poëziewedstrijd ‘Dichter in Beeld’.
Iedereen vanaf 7 jaar kon deelnemen door maximum 3 gedichten te
schrijven bij foto’s uit het digitale album van ‘Dichter in Beeld’. De foto’s
werden voor deze editie aangeleverd door Academie Noord, Fotocollectief VISIE 4, Koninklijke Fotokring Brafodia en leden van de BVNF
%RQG9HUDQWZRRUGH1DWXXUIRWRJUD¿H 
De respons was enorm. We kregen inzendingen vanuit heel Vlaanderen, maar ook bij onze noorderburen had de wedstrijd veel weerklank.
Er werden in totaal 608 gedichten ingezonden verdeeld over vier leeftijdscategorieën: 7-10 jaar, 11-14 jaar, 15-18 jaar en 18+.
De professionele jury bestaande uit Peter Holvoet-Hanssen, Daniel
Billiet, Maud Vanhauwaert, Goedele Horemans en Anne Meerbergen
hadden er een hele klus aan. In de 3 jeugdcategorieën zijn er telkens

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

5 winnaars bepaald. Omwille van het groot aantal inzendingen besliste de jury om in de categorie
volwassenen 10 winnaars te selecteren.
Ter gelegenheid van de wedstrijd stelden we een dichtbundel samen met de winnende gedichten
en de foto’s waarbij ze geschreven zijn. De dichtbundel kan je kopen in de bibliotheek voor €
5. Bovendien stellen we de gedichten en foto’s ook nog eens tentoon in de bib tot einde maart.
Per leeftijdscategorie is er onder de laureaten een 1ste, een 2de en een 3de prijs toegekend.
Zij krijgen inspirerende gedichtenbundels en samen met de andere laureaten ontvangen zij de
gelegenheidsbundel ‘Dichter in Beeld 2020-2021’.
Als stimulans om te blijven schrijven, nodigen we alle geselecteerden uit om deel te nemen aan
één van de workshops die we organiseren. De workshops worden gegeven door Karla Stoefs,
Maud Vanhauwaert, Hanneke Stuart en Daniel Billiet. Het zijn allemaal dichters met gedegen
ervaring in poëzie-schrijven.
“Door deze poëziewedstrijd te organiseren dragen we als Brasschaat
een steentje bij aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie dichters.
Hiermee stimuleren we ook het lezen én het schrijven van gedichten”,
stelt schepen van bibliotheek Carla Pantens.
Helaas door de coronacrisis moeten we voor de prijsuitreiking uitwijken naar een alternatief. En
dat is echt een gemis want bij elke editie is de uitreiking altijd een feest van poëzie met voordracht
van gedichten door de leerlingen van de Academie voor Muziek en Woord. Dit jaar proberen we
DOOHOLHIKHEEHUVPHWHHQKDUWYRRUSRs]LHWHJHPRHWWHNRPHQPHWHHQ¿OPSMH+HW¿OPSMHNDQMH
EHNLMNHQRSZZZ%UDVVFKDDWVH¿OPFRPRIKWWSV\RXWXEHLP=K,GVE(
Zoals andere jaren mochten wij ook voor deze editie rekenen op de sponsoring door Standaard
Boekhandel Brasschaat.
Graag geven we hierbij nog een overzicht van alle winnaars ‘Dichter in Beeld 2020-2021:
Leeftijdsgroep 7-10 jarigen
1ste prijs: Finn Verbeeck-Uyttendaele met Spin
Leeftijdsgroep 11-14 jarigen
1ste prijs: Iluna Roelands met Een bloem roze rood
Leeftijdsgroep 15-17 jarigen
1ste prijs: Leonie De Clercq met Als iemand beweert dat ik onhandelbaar ben, ligt dat aan jou
Leeftijdsgroep 18+
1ste prijs: Alain De Kinder met We mochten wel reuzen zijn
0HHUODXUHDWHQRSZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking
Dakterrassen
Groendaken
Isolatiewerken

0478 02 72 40
info@dakambacht.be
Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

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



www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van gevaarlijke bomen, coniferen
m. eig. hoogtewerk, frezen
van stronk. 0495/223 863



Caravan te koop gevraagd: liefst in gde
st. Mag oud zijn.
0495 529 527


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



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

Gezond aan je gewicht
werken, meer energie,
WHUXJ¿W

Elektrisch maken van
rolluiken, elektriciteit. Algemeen. tel. 0485/429 105

Ophalen van oude electrische toestellen en oude
metalen. 0495/789 031

Dakwerken: gespecialiseerd in kleine herstelling en vernieuwing van
URR¿QJ GDN JRWHQ NRHpels. Gsm 0474/204 607

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

Te koop propere golfballen. 50 euro voor 100
ballen. Tel. 03/658 10 88

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT - SCHEURKALENDER

In onze dienstencentra liggen de activiteiten alweer
enkele maanden stil. We proberen steeds opnieuw
kleine en grotere acties op touw te zetten om toch
verbinding te houden met onze trouwe bezoekers.
Zo deden we al een Sinterklaas-actie, deelden we
adventskalenders uit en verschijnt er regelmatig een
nieuwsbrief met informatie en ontspanning.
Omdat de adventskalender zo warm werd onthaald,
hebben we nu ook een aftelkalender naar Pasen in
elkaar gestoken. Een scheurkalender deze keer, die
start met aswoensdag (17 februari) en eindigt met Pasen (4 april). Je vindt er leuke informatie, puzzels en
kleine uitdagingen in.
Nieuwsgierig?
Iedereen die een kalender kreeg tijdens de advent,
kan de scheurkalender in de brievenbus verwachten.
Wie er geen kreeg en toch geïnteresseerd is in de
scheurkalender, kan naar één van de drie dienstencentra bellen en een exemplaar bestellen en afhalen.
- Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove, Eikendreef 18,
Brasschaat, tel 03 663 77 07 of mail naar:
dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
- Dienstencentrum Vesalius Prins Kavellei 77,
Brasschaat, tel. 03 650 25 72 of mail naar:
dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
- Dienstencentrum Antverpia St Antoniuslei 95-97 Brasschaat,
03 660 58 00 of mail naar: dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
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BRASSCHAAT VOERT ENERGIE- EN KLIMAATACTIEPLAN UIT
Met enige trots stelde het Brasschaats gemeentebestuur
haar duurzaam energie- en klimaatactieplan voor. Brasschaat wil tegen 2030 haar CO2-uitstoot met 40% verminderen tegenover referentiejaar 2012. Daarnaast denkt het
bestuur maatregelen uit om de gemeente te beschermen
tegen toenemende klimaatrisico’s zoals hittegolven, overstromingen, watertekorten. Tot slot wil de gemeente al haar
inwoners laagdrempelige toegang geven tot betaalbare,
duurzame en veilige energie.
Het Brasschaatse SECAP (Sustainable Energy and Climate
Action Plan) legt een aantal speerpunten vast: voorbeeldfunctie opnemen als klimaatneutrale organisatie, klimaatneutrale en -bestendige wijken creëren, klimaatvriendelijke mobiliteit faciliteren, werken aan lokaal hernieuwbare
stroom, duurzaam ondernemen ondersteunen, consumptie
lokaal en circulair maken en tenslotte het goed beheren van
natuur- en ecosystemen en de bijhorende waterhuishouding.
“Met het energie- en klimaatactieplan maken we Brasschaat
klaar voor een duurzame, klimaatbestendige en groene toekomst!”, zegt schepen van duurzaamheid Goele Fonteyn.
“Uiteraard vragen we de inwoners van Brasschaat om samen met het bestuur een steentje bij te dragen aan dit mooie
project.”

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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


Gitaar beginners, geen
PX]LHNNHQQLV
YHUHLVW

Bij de renovatie van de Academie voor woord en muziek (Ploegsebaan) paste de gemeente heel wat energetische ingrepen toe: daken gevelisolatie, zonnewering, dubbele beglazing, duurzaam gebruik
van ruimtes.

Nieuwe collectie Foulards Christian Lacroix:
Juwelier Denys & Cz 
%UHGDEDDQ  %UDVVFKDDW   
ZZZGHQ\VFREH

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

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Alle tuinonderhoud.




Te koop Ford Fiësta,
FFNPJRHGH
VWDDW

QQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQ

Afbreken van afsluitingen, beton afsluitingen en
DIYRHUHQ

Problemen met uw
verwarming, gas of
mazout?
Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7
HQJUDWLVSULMVRႇHUWH
Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels



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



0468/116.116Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald
Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!

Goedk. leegruimen Y
WXLQSODQWHQVWURQNHQERPHQKDJHQ



Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€

250
€
€

5

750

10
€ 1250
€

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW7HO
+HWNDQWRRULVRSHQYDQWRWXHQYDQWRWXYULMYDQWRWX]DWHQ]RQJHVORWHQ

Wij zoeken voor onze
slaapklas of middagbewaking in onze school
RSPDGLGRYUHHQ¿MQH
GDPHRIKHHU(HQYULMZLOligersvergoeding
wordt
YRRU]LHQ9RRUPHHULQIR
contacteer ons: drieKRHN#EVPDWHUGHLEH RI




Snoeien en vellen van
bomen, verwijderen haJHQ FRQLIHUHQ .OLPZHUN
RIKRRJWHZHUNHU
399 Tom



Te huur: 3ULQV.DYHOKRI
slk gelijkvloers, veel speelruimte voor kleinkinderen,
luxe-afwerking, ledverOLFKWLQJ JRUGLMQHQ ¼
 DVV NRVWHQ  




Te koop gevraagd: 2de
+ DDQKDQJZDJHQ PDJ
ZHUN DDQ ]LMQ *HHQ JHUHPGH
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Bekijk onze vernieuwde website !

Jan Eyking
UVJOBBOOFNFS
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD
TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

Denk nu aan het ontwerp en aanleg van uw tuin of gazon
Snoeien van bomen
5tJOGP!UVJOFOFZLJOHCF
XXXUVJOFOFZLJOHCF
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Gevraagd:

STUDENTEN
voor zaterdag,
zondag
of weekdagen
Bakkerij van Hunsel

03/645 04 47



Ben je vlot in omgang?
:LO MH DVVLVWHQWLH ELHGHQ
ELMKHWEHUHLGHQYDQPDDO
WLMGHQOLFKWKXLVKRXGHOLMNH
WDNHQHQOLFKWOLFKYHU]RU
JLQJ" XZHHN WLMGHQV
GHYURHJHDYRQGPHWDUE
FRQWUDFW0DLOGDQQDDU
NULVMR#WHOHQHWEH


Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be

Bezoek onze website
EUDVVFKDDWVHÀOPFRP
Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
/DJH.DDUW%UDVVFKDDW
%WZ%(LYRGHFRFN#RXWORRNFRP
7Y*92&HUJDQU1

ramen & deuren

Zoekt u een loodgieter,
RRNYRRUNOHLQLJKHGHQ%HO
.RHQ



Goedkoop snoeien en
YHOOHQYDQERPHQYHUZLM
GHUHQ YDQ FRQLIHUHQ HQ
ODXULHU
7HO

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

rijf
miliebed
40 jaar fa
ductie
eigen pro naservice
de
uitsteken
www.groven-ramen.be



Klusman LQULFKW HOHNWU
JDUDJHGHXU UROOXLN YOLHJ
UDDP



Te huur: JURWH VWXGLR RI
NOHLQ DSSDUWHPHQW &HQWU
9HOGVWU $ %UDVVFKDDW
PHW JURRW EXLWHQWHUUDV




Schilder/behangwerk
DDQJRHGHSULMVPHWJRHGH
YHUI KXLV DSS WUDS]DDO
UDPHQGHXUHQ

QQQQQQQQQQQQ
Ik zoek poetswerk,
HQ GRH RRN XZ VWULMN
ZHUN  
QQQQQQQQQQQQ
Alle Terrasreparaties
z o a l s : X L W V O L M S H Q  Y D Q
VOHFKWH YRHJHQ HQ WH
UXJ RSYRHJHQ YHUYDQ
JHQ YDQ NDSRWWH WHJHOV
HQYHUYDQJHQYDQVOHFKWH
SXWGHNVHOV HQ] *UDWLV
RIIHUWH  



Dakherstellingen,
URRILQJ SDQQHQ OHLHQ
VFKRXZHQ GDNJRWHQ YRO
OHGLJQLHXZ7RP .HQQ\


Ik zoek werk J\SU
VFKLOG ODPLQ EH]HW
W X L Q Z  P   H U Y  ¼    X


Ramen & deuren LQFO
SODDWVHQ SYF DOX KRXW
JUDWLVRႇ



Vergeet uw zorgen RP
XZ ZRRQVW PDJD]LMQ RI
D S S D U W H P H Q W  O H H J
WHPDNHQ
%HO RQV  
RI   ' '

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

UIT DE HAND TE KOOP
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

Ik zoek gratis spullen
voor rommelmarkt.,NNRP
JUDWLVKDOHQ

Nelen Woondecoratie bvba
Residentiële schilderen behangwerken
zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60



Zoek niet verder. 6FKLO
GHUZHUNHQ ³'H 0DUFHO´
6SHFLDOLWHLW DSSDUWHPHQ
WHQWUDS]DOHQHQ]³&RU
UHFWH XLWYRHULQJ DDQ QRJ
EHWDDOEDUHSULM]HQ´,QOWHO




Aankoop antiek EHHOGHQ
OXVWHUV NORNNHQ ]LOYHU
ZHUN RXGH EHVWHNNHQ
SRUVHOHLQ DOOH SULMVNODV
VHQ7HO8
NDQ RRN ]DNHQ PHHEUHQ
JHQHQDDQELHGHQLQRQ]H
ZLQNHO$OOHLQIRRS
ZZZNULVYRHWHQEH

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
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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

Jolien Van Rossem, 8 december 2020, Wuustwezel
Zayn Thys, 3 januari 2021, Wuustwezel

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
Hubert Van Hooydonck, 84 jaar, echtgenoot van Gabrielle Clemens, Kapellen
Martina Blancke, 64 jaar, Brasschaat

'RNWHUYDQGLHQVW

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE
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

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIND
S

HAP
SC

KMAN
VA

S

1938

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

GROENE
DAKEN

DAKGOTEN

DAKISOLATIE

DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

Ophaling huisvuil februari
1
2
3
4
5
6

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

Papier

8
9
10
11
12
13

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



Te huur garage in garagepark pastorijstraat
GULHKRHN ¼
7HO



Ophaling huisvuil februari
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

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

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

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

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

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.

RestAfval
rode
straten

GFT

Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier Denys & Cz%UHGDEDDQ
%UDVVFKDDW
www.denys-co.be



Aanleg en onderhoud,
snoeien en vellen bomen,
JUDV]RGHQ

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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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

4GH

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

*(1(5$7,(

58,0(7221=$$/0ò

DAK - GEVEL - ISOLATIE

*5$7,6
02725

7221=$$/

RSDIVSUDDN

%HORIPDLOYRRUHHQ*5$7,6SULMVRႇHUWH

03/651 33 40

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

.RPODQJVLQRQ]H
VKRZURRPHQRQWGHN
RQVPRRLHJDPPDDDQ
]RQZHULQJYDQKHW
NZDOLWDWLHYHPHUN
9HUDQR
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

*60
LQIR#PLFKLHOVHGDNZHUNHQEH
ZZZPLFKLHOVHGDNZHUNHQEH

=(/):(5.(1'3$75221- 9ULMEOLMYHQGDGYLHVHQSULMVDDQYUDDJ
7&62&7(11,6
25*$1,6((57
PAASKAMP
TENNIS
OMNI SPORT van 12
tot 16 april, vrij 16 april
17h/18h:GRATIS initiatie
voor jeugd en volwassenen START TO TENNIS:
DOOH LQIR ]LH ZZZVRFWHQQLVEH
VRFMHXJG#OLYHEH


GEZOCHT: Oude emaille
UHFODPHERUGHQ LQ JHOLMN
ZHONHVWDDW.LMNHHQVRS
]ROGHU LQ MH WXLQ RI NLSSHQKRN*HHIJRHGHSULMV
7(/

Casa, escritura, nota
simple…..Zegt u niets?
Kopen of verkopen van
HHQZRQLQJDDQGH&RVWD
%ODQFD 'DQ EHQW X ELM
RQV RS KHW MXLVWH DGUHV
1HHPYULMEOLMYHQGPHWRQV
contact op promo@inYHVWIRUKRPHFRP7HO
648 654 403

352)(66,21((/
=$1'675$/(1
Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door ]DQGVWUDOHQ,

*200(1/2*(1

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

Twijfel zeker niet om ons
te contacteren,indien u
uw wagen wenst te verkoSHQ  6QHOOH HQ FRUUHFWH
DIKDQGHOLQJ  &RQWDQWH
EHWDOLQJ6WHHGVEHUHLNEDDU GHQK 7HO
0476 345 800

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



ELEKPRO HOHNWUZHUNHQ
NOXVMHVRQGHUKJHE
HHUOLMNHSU



Leegmaken van woning,
DSSDUWHPHQW NHOGHU ]ROGHU RSNRSHQ LQERHGHOV
DQWLHNHFW
Beste prijs



Ik geef ontspannings- en
relaxmassage. $VLDWLVFK
0484/574 559



Te koop GURRJEUDQGKRXW
WKXLVJHEUDFKW
0495/914 096



Te huur: ondergrondVH JDUDJH 9HOG  +RIVWUDDW ¼  $OO,QQ
0495/804 838

$$11(0(5.2237

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

%(67(35,-6
61(//($)+$1'(/,1*
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Metaal- en houtatelier StudioTank

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

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels
Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …
Siilg]]lbh^iΧbh^iΏmno\binXhdΥZ]ϗ>]dbcdihu]l]XebmXnb]mqqqΥmno\binXhdΥZ]
Volg en like ons op Instagram en Facebook
Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A, 2930 Brasschaat

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
YULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
Ook reinigen
en leegmaken
van dakgoten
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

QQQQQQQQQQQQ
Dakwerken: nieuw, herstel roofing, dakgoten.
0489/717 125


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

QQQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQQ

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

www.asluc.be

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

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

Centrale verwarming
'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

sĞƌŬŽŽƉͻ^ĞƌǀŝĐĞ
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

