BREDABAAN 358
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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.
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Februari actie

10 februari 2021

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394

,  - -
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Nieuwe openingsuren:
Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u
Zaterdag: 10u-17u

-25%
KORTING
op alles

U kan ook altijd bellen voor
een afspraak: 03/ 636 43 90
Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor
03/636 43 90
GRATIS PARKING 100m verder

www.kostuums.be
.HQMHKHWJHKHLPYDQHHQJHVODDJGH

VALENTIJN
Kom eens kijken,
het is de moeite
waard.

OPTIEK DE BEENHOUWER

Uw goudsmid - juwelier

P. Van der Auwera
$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

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

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD
GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK
interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

NIEUWE COLLECTIES
&
(LAATSTE WINTERSOLDEN -50 %)
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Gebit
gebroken?

ŝŬďůŝũĨƚŚƵŝƐ

͘ďĞ

Klaar terwijl U wacht

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN


VADER GAAT OP STAP…
Maar wel veilig en met stijl!
Rollators, Rolstoel of Scooters en met terugbetaling

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

03/653 37 51

BREDABAAN 469 te Wuustwezel
Ook Afspraak bij u thuis 03 66 999 60
Van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 -18.00u
Zaterdag 10.30-16.00u of op afspraak
…want een beetje klasse 

Met garantie

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

DIEN JE
BEZWAARSCHRIFT
NU IN!

Ǩ

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
GA JE MEE OP VIRTUELE UITSTAP RONDOM LONDEN?
Lezingen, opgeluisterd met prachtige foto’s, door Patricia Verhoestraete (Vlaamse professionele
gids in de UK met 20 jaar ervaring)
Dinsdagen 9 en 23 februari 2021 om 20 uur via livestream!
9/02: een virtueel bezoek aan het indrukwekkende Paleis van Hampton Court en zijn historische
tuinen, met het verhaal van de Tudor en Stuart koningen.
23/02: een blik op 500 jaar geschiedenis en de ontwikkeling van de bekendste Engelse tuinen.
Meer info vind je op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”. Deze
lezing is niet in Ons Middelheem, maar door de coronabeperkingen enkel via livestream naar je
eigen pc, laptop, tv. Dit is heel eenvoudig, maar als je hiervoor nog geen ervaring hebt, neem
dan gerust contact op met Annemie Jasperse (annemie@hupr.org; T. 03 650 10 01) of Robert De
Loght (T. 0494 54 27 08). Deelname per persoon en per lezing: € 8; niet-leden € 12; <25 jaar €
4. (overschrijven op rek.nr. BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat, met vermelding
“Londen”) Inschrijven verplicht per e-mail: via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of Annemie Jasperse (annemie@hupr.org). Na inschrijving krijg je kort vooraf via die e-mail de link
doorgestuurd voor deelname.

De gemeente is overgegaan tot openbaar onderzoek voor de
verkavelingsvergunning in het scholenproject Kaart. Iedere volwassene kan een bezwaarschrift indienen, dus ook elk familielid
apart. Hoe meer bezwaarschriften, hoe beter! Wij stelden zelf een
70-tal bezwaren op die als leidraad kunnen dienen bij het opstellen van een eigen bezwaarschrift.
Bezwaar kan je indienen op de volgende manieren:
- OF digitaal via het omgevingsloket:
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be
- OF op papier via de gemeente, geadresseerd aan: het College
van Burgemeester en Schepenen. Indienen bij de gemeente
kan per aangetekend schrijven of afgifte in het gemeentehuis
met ontvangstbevestiging.
Lukt dit niet dan dienen wij het ingevulde formulier voor je in!
Bus het dan op:
Hoge Kaart 118, bus 1
OF geef een seintje en dan komen we het ophalen!
Alle info en documenten vind je op: www.dekaartrondtafel.be
Hulp nodig? Mail ons: dekaartrondtafel@hotmail.com

Prachtig nieuws voor onze bewoners
én toekomstige bewoners van
RESIDENTIE KONINGSHOF SCHOTEN!
'HH3ƅ]HUYDFFLQDWLHWHJHQ&29,'LVDFKWHUGHUXJ
'LWLVHHQHQRUPHJHUXVWVWHOOLQJYRRURQ]HEHZRQHUVSHUVRQHHO
HQYRRUDOGHIDPLOLHOHGHQYDQRQ]H5HVLGHQWHQ
0DDUHYHQ]HHUŴ]REHODQJULMNŵQDDUQLHXZHEHZRQHUV

Woonzorgcentrum Residentie Koningshof is Coronavrij!
:HQVMHJUDDJPHHULQIRRYHURQ]H5HVLGHQWLH"
2IHHQYULMEOLMYHQGHURQGOHLGLQJHQNHQQLVPDNHQ"
1DWXXUOLMNNDQGDW
1HHPJHUXVWHYHQFRQWDFWPHWRQVRS
RI
NDPHUVYULM
8VWDDWQRRLWDOOHHQ:LM]LMQHUYRRUX
%RWHUPHONEDDQ_6FKRWHQ
ZZZUHVLGHQWLHNRQLQJVKRIEH

L A AT S T E W E K E N
sluiting 28 februari

50 kunstwerken op 370 m² : In alle rust en ruimte genieten.
Beklijvend BEELDHOUWWERK van Katrin Dekoninck, observator van de
mens. Tevens maakte zij het beeld van Martine TANGHE en ook “Joie de
Vivre”, een monumentaal werk dat zij maakte tijdens de 1ste lockdown.
Verstillende FOTOGRAFIE van Erwin Van den Brande, dat aanzet tot mijmeren en dagdromen.
Flamboyante schilderijen van Martine Fraeters, speelsheid, kleur, positivisme én de “Mantel der Liefde”.
Where Art meets Food : “Bunch” levert elke dag heerlijke verse en
originele gerechten om mee te nemen.
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
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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
Winkel: Dorpsplein 30 - Kapellen
Rouwcentrum: Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg
Snoeien en vellen van
bomen, hagen, verwijderen van coniferen en bij de
goedkoopste v.d. streek.
0491/758 399

78 jarige weduwnaar
zoekt gezelschap voor
een babbel en eventueel
relatie. Gsm 0486/482 974

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

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be



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


Klokkenspecialist J.
Bouten. 03/663 33 73.
Durentijdlei 15 MtH
QQQQQQQQQQQQ
MEDISCHE
PEDICURE / MANICURE
VOETREFLEXOLOGIE
Na afspraak bij u thuis.
0486 02 66 02
QQQQQQQQQQQQ
ZO FLEXIBEL.
ZO KRACHTIG. ZO SNEL.
#LifeBeyondOrdinary

PEDICURE
MEDICAL
THUISPRAKTIJK
pedicurefriedalaurijssen.be

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat
Enkel op afspraak

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

0475/31.33.95

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



* 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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ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be



Zoekt u een loodgieter,
ook voor kleinigheden. Bel
Koen 03/663 60 79
QQQQQQQQQQQQ
Ik zoek poetswerk,
en doe ook uw strijkwerk. 0465/181 840
QQQQQQQQQQQQ
Alle Terrasreparaties
zoals: uitslijpen van
slechte voegen en terug opvoegen, vervangen van kapotte tegels
en vervangen van slechte
putdeksels, enz. Gratis
offerte. 0491/883 597



Ik zoek gratis spullen
voor rommelmarkt. Ik kom
gratis halen 0485 300 437



Aankoop antiek beelden,
lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prijsklassen. Tel. 0495/574 852. U
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be
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NIEUWS VAN ONZE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Nieuw: Kruispunt in Brasschaat
voor eerste hulp bij psychische problemen
Philip Cools

Karina Hans

Onze schepen van Sociale Zaken Karina Hans
is trots op de recente opening van Kruispunt.

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

Heb je het gevoel de controle over dingen kwijt te raken? Dan kan je terecht bij het
Kruispunt, een centrum voor eerste hulp bij psychische en sociale problemen.
Niet altijd kan je bij familie of vrienden terecht. Met de huidige corona-perikelen is dat
nog minder vanzelfsprekend. De beschikbaarheid van een buitenstaander bij wie je
aanklopt biedt een uitkomst.
Kruispunt bekijkt wat iemand nodig heeft om het leven weer op te pikken en opnieuw
veerkracht te vinden.
Kruispunt luistert met aandacht naar je verhaal en geeft je vervolgens gericht advies.
Het aanbod is gratis en kortdurend.
Kruispunt Brasschaat is een samenwerking van CAW, OLO, Andante en Klina, met
blijvende ondersteuning van de gemeente Brasschaat. Alle informatie is terug te
vinden op www.kruispunten.be.
Kruispunt Brasschaat is te vinden op de Welzijnscampus, Bredabaan 399, boven de
bibliotheek. Je kan hen bereiken door te mailen, een telefonische boodschap in te
spreken, of langs te komen tijdens de openingsuren:
maandag van 12.00u tot 14.00u en
woensdag van 17.30u tot 19.30u.
brasschaat@kruispunten.be - 03 270 07 93.

Ben je vlot in de omgang? Wil je assistentie
bieden bij het bereiden
van maaltijden, licht huish.
taken en licht lich. verzorging? 3,5u/week tijdens
GHYURHJHDYRQG0DLOGDQ
naar krisjo@telenet.be


Vrouw zoekt werk: poetsen, strijken en babyVLW

Tuin mach. repa. onderh.
DOOHPHUNHQ

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
6&+(3(56',-.:(670$//(
Tel. 0473 370 280

˗˒ˎ˞ˠˎˠˎˋ˜˒˝ˎWWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

VERRAS JE LIEFSTE - ACTIE 3 VOOR 2
2B1CC3811D"&)2B541211>%&(=5B;C5=
D5<* #")!#!"%GGG:EG5<95BI?<1>4525D5<* #&$%# &%

tot 15 februari ontvang je bij aankoop van 3 Pandora items

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

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 9 februari t.e.m. Zaterdag 13 februari
Beste klanten,
Ter gelegenheid van Valentijn hebben we deze week
vrijdag 12/02 en zaterdag 13/02, een extra suggestie.
Vanaf zondag 14/02 tot en met maandag 22/02 zijn we
met vakantie, we verwelkomen jullie graag terug vanaf
dinsdag 23/02.
Geniet van Valentijn, geniet van elkaar, geniet van de
krokusvakantie en stay safe!
Soep:
- Bloemkoolkokossoep met tandoorikruiden
 ½ORI½O
 =RHWHDDUGDSSHOJHOHSDSULNDVRHS ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Quinoasalade met gerookte zalm, rode biet,
 ZLWORRIHQ\RJKXUWELHVORRNGUHVVLQJ ½
- Zoete aardappelsalade met honingmosterddressing,
boontjes, broccoli, rucola, geitenkaas en pijnboompitjes.
 ½  9(*,
Warme Gerechten:
- Kalfblanket met boschampignons en
 ZLQWHUJURHQWHQXLWGHRYHQ ½
- Tagliatelle met tomatensaus, gebakken aubergines, zwarte
olijven, verse oregano en crumble van pistachenoten.
 ½  9(*$1
 *HEDNNHQ]DOPLQHHQURGHFXUU\VDXVPHWJHJULOGHSDSULND
 VXJDUVQDSVHQMDVPLMQULMVW ½
Suggestie vrijdag 12/02 en zaterdag 13/02
9HUVHSDSSDUGHOOHPHWJHJULOGHNUHHIWHQVWDDUWHQ]RHWH
paprikapunten uit de oven, kreeftensaus en pecorino.
 ½
9DOHQWLMQVJHEDNMHRPWHGHOHQEURZQLHPHWHHQPRXVVH
van donkere madagascarchocolade en frambozen.
 $IJHZHUNWPHWJH]RXWHQFDUDPHOHQYHUVHIUDPERRVMHV
 ½SHUV

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be,
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be
*UDDJYHUPHOGHQYDQWHOHIRRQQXPPHUQDDP
en dag van afhaling/levering.
9RRUOHYHULQJHQJUDDJEHVWHOOHQYRRUX
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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

Te koop nieuw voederhuisje voor vogels. tel.
0493/586 827



Opritten, terrassen, natuursteen en betonstenen.
Gratis offerte. 0493/651
522



Vrouw zoekt werk, poetsen, strijken. 0485/223
543

Gevraagd:

STUDENTEN
voor zaterdag,
zondag
of weekdagen



Bakkerij van Hunsel




Ambachtelijke pralines,

Te koop: autostaanplaats,
hoek Bloemenlei-Bredabaan. 0472 393 183
Single man 44j zkt vrouw
voor latrel.of relatie 0486
065 285



Te koop Ford Fiësta,
1300cc, 61000km. goede
staat. 0497/284 395

03/645 04 47

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


Verzamelaar koopt oude
munten en bankbiljetten.
0475/342 118

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

tŝů Ƶ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽǀĞƌ ĂůůĞƐ ǁĂƚ ŵĞƚ ĞĞŶ
ƵŝƚǀĂĂƌƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͍
hŬĂŶŽŶƐƐƚĞĞĚƐŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘
tŝũǌŝũŶϮϰͬϳďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗ϬϯϰϯϰϯϯϯϮ͘
Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

QQQQQQQQQQQQ
GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

QQQQQQQQQQQQ

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

Ramen en deuren incl.
plaatsen pvc, alu, hout.
Poorten, zonnewering &
YOLHJHQUDPHQ *UDWLV Rႇ
0493/651 522



Rolluiken, Zonwering Renovatiewerken Donovan
Info@donovan-tack.be


Lieve dame geeft massage 0493 14 62 01



Te koop: VW Tiguan Sport
TSI, benzine, automaat,
07/2014, 1984 cc, panor.
dak, leder bekleding, zetelverwarming, trekhaak,
alu.velgen,... 53.600 km.
€ 19.500 Brasschaat
0496 544 140



Gr. & kl. handel Ledverl.
bespa. min. 50% duurz.
50.000 Brand uur. Tel.
0494/145 326

www.uitvaartzorg-delelie.be
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NIEUWE 500X

LAAT U VERLEIDEN DOOR

VERLENGDE

ZIJN POWER OF ATTRAXION.

PROLONGÉES

KLAAR OM DE HELE STAD TE VERLEIDEN MET DE NIEUWE 500X SPORT?
ZIJN SPORTIEVE LOOK MAAKT HEM ONWEERSTAANBAAR COOL,
ZIJN CARROSSERIEKLEUR ROSSO SEDUZIONE, 19” LICHTMETALEN
VELGEN,EXCLUSIEVE SPORT-BADGE EN DUBBELE VERCHROOMDE UITLAAT MAKEN HEM UITERMATE AANTREKKELIJK.

Geniet nu tot € 6.300 voordeel (2)

4,8 -7,3 L /100 KM



ﬁat.be

126 -164 G / KM CO2 ( WLTP)

(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.
Aanbod BTWI geldig van 01/02/ 2021 t.e.m. 28/02/ 2021 bij aankoop van een Fiat 500X op een gelimiteerde stocklijst van geïdentiﬁceerde wagens beschikbaar gedurende deze periode en ingeschreven voor 28/02/ 2021.
Aanbod geldig in het deelnemend netwerk U vindt het deelnemende netwerk terug op www.ﬁat.be.

(2)

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

RIBBENS
Bredabaan 347
2990 WUUSTWEZEL
T 03 669 60 58

VALENTIJN
14 FEBRUARI
Winkel open van
8u00 - 17u00

FLORENZA by Sylvie Van Gastel I Kapelsesteenweg 227 I 2180 Ekeren I 03 647 00 72 I ekeren@͆orenza.net | www.͆orenza.net
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Verwen
jouw Valentijn
met de
Brasschaatse Kadobon
www.brasschaat.be/kadobon
in samenwerking met Brasschaatse ondernemers
#ikkoopinbrasschaat

algemene bouwonderneming

GENIETEN VAN MUZIEK
IN JE EIGEN LIVING!

Verbouwen & Meer

WIJ ZOEKEN:

CALCULATOR  WERKVOORBEREIDER
METSERS  PLOEGBAAS  METSERSPLOEG
SCHRIJNWERKER  MONTEUR SERVICE
U bent op zoek naar een afwisselende job in een groeiend familiebedrijf,
binnen een leuke werksfeer waar kwaliteit belangrijk is.
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ

,QD\GM GTJGKF
) QGFGXGTNQPKPI
'ZVTCNGI CNGXQQTFGNGP
9 GTXGPKPRTQXKPEKG#PVY GTRGP
&QQTI TQGKO QI GNKLM JGFGP

Kwade Weide 6 - 2920 Kalmthout
03/685.21.11 - info@venm.be - www.venm.be

Zolang onze theaterzaal gesloten blijft voor publiek, blijven we
'CC Brasschaat On Air' concerten opnemen. Met deze streamingconcerten geven we broodnodige speelkansen aan muzikanten en kunnen we ons publiek cultuur aanbieden om deze
moeilijke tijden wat te verlichten.
concertplanning februari:
Vrijdag 5 februari: Tiny Legs Tim
Vrijdag 12 februari: Stoomboot
Vrijdag 19 februari: Gwen Cresens Quartet: Eclectica
9ULMGDJIHEUXDUL&RQÀXHQFH
Koop een combiticket voor slechts 15 euro en geniet 4
weekends op rij van mooie concerten uit diverse genres.
Elke vrijdag om 17u valt de videolink in je mailbox die je het
hele weekend kan blijven bekijken!
Tickets zijn te koop via onze webshop. Losse tickets kosten 5
euro per voorstelling. Je krijgt na aankoop van je ticket de link
steeds doorgemaild op vrijdag iets na 17 uur. Deze link gaat live
vrijdagavond om 17 uur en blijft zichtbaar tot zondagavond middernacht. Alle info via https://www.brasschaat.be/ccb-on-air
Tickets via:
https://webshopbrasschaat.recreatex.be/Tickets/Overview

Brasschaatse Film,

Nr. 6,

10-02-2021

9

VERLENGDE

SA LO N

CONDITIES

Jeep Renega
de
voor

€ 199,27
per maand (*)

HOU JE KLAAR OM VAN MENING TE VERANDEREN.
JEEP® RENEGADE BLACK STAR TOT € :336())03*:%2%*€  (onder voorwaarden)

(1)

Uconnect 8,4’’ met Navigatie & Apple CarPlay inbegrepen.

5,3 - 7,1 L /100 KM

141 -160 G / KM CO (WLTP)

•
2
(1) Totaal voordeel onder voorwaarden geldig bij aankoop van een Jeep® Renegade Black Star 1.0 T3 4x2 120pk MT (met optie 8,4’’ Uconnect) aan € 25.790 (2) en bestaande uit de Jeep®-korting van € 1.000, de gratis aangeboden 8,4’’ Uconnect twv € 900, de recyclagepremie van € 2.500 (3) en de registratiepremie van € 1.500 (4). (2) Aanbevollen
catalogusprijs BTWi van een Jeep® Renegade Black 1.0 T3 4x2 120pk MT aan € 24.890 met optie 8,4’’ Uconnect aan € 900. (3) De recyclagepremie is geldig bij aankoop van een Jeep® Renegade 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. (4) Registratiepremie geldig op een lijst van nieuwe voertuigen opgenomen in onze stock, ingeschreven en geleverd vóór 31/01/2021. Een lijst van de beschikbare voertuigen is beschikbaar bij uw deelnemende verdeler, die u kunt terugvinden op: jeep.be. (1 t.e.m 4) Deze aanbiedingen
zijn BTWi en gereserveerd voor particuliere klanten en geldig het deelnemende netwerk t.e.m '-$%'$'%'&. 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. Gedetailleerde aanbieding nieuwe JEEP Renegade Black Star 1.0 T3 4X2 120 pk MT. Catalogusprijs BTWi (2): € 25.790 jeep-korting - € 1.500. Gratis aangeboden 8,4" Uconnect:- € 900. Recyclagepremie (3): - €2.500.
Salonkorting (4): - € 1.000. Prijs BTWi (1) € 19.890. Totaal voordeel onder voorwaarden (1) : € 5.900.
* Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandelĳkse aﬂossing: € 19.890,00. Voorschot: 3.000,00 €. JKP : 3,39%. Vaste jaarlĳkse debetrente : 3,39%. 59 maandelĳkse aﬂossingen van € 199,27. Laatste verhoogde maandelĳkse aﬂossing: € 7.160,77. Totaal te betalen bedrag: € 18.917,70 . Onder voorbehoud van aanvaarding van uw
dossier door AlphaCredit NV, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, B-1210 Brussel, kredietgever, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel. Adverteerder: BUGA ANTWERPEN, concessiehouder, VENHOF, 1 mailbox A B-2110 WIJNEGEM BTW 417211450. Uw BUGA ANTWERPEN dealer treedt op als kredietbemiddelaar.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!
b

b

www.buga-auto.be

steunt startende handelaars

Wijnegem Krijgsbaan 3
Tel. 03 286 80 20 (Naast shopping center)
Geel Antwerpseweg 84
Tel. 014 57 55 00
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een fijne

VALEN Tij n S
DAg

KEURSLAGER DE MEULDER
GEZELLIG SFEERTAFELEN
GRILL D’AMOUR € 24,99 / pers
ALL-IN met groentjes, pastasla en aardappelsla € 30,99 / pers
7AGYU STEAKȩȩ3CHOTSEȩ!GNUSlȩLETȩȩSCAMPIȩBROCHETTEȩȩLAMSKOTELETȩȩ
PATAȩNEGRAȩMIGNONETTEȩȩGEMARINEERDEȩPARELHOENȩȩTRUFFELBURGER
KEURGRILL € 11,99 / pers.
ALL-INȩMETȩGROENTJES ȩPASTASLAȩENȩAARDAPPELSLAȩǒȩ ȩȩPERS
3TEAKȩȩVARKENSHAASȩȩKIPlȩLETȩȩMINISATǳȩȩMINIBURGERȩȩCORDONȩ
BLEUȩȩCHIPOLATA
GRILL DE LUXE € 16,99 / pers.
ALL-INȩMETȩGROENTJES ȩPASTASLAȩENȩAARDAPPELSLAȩǒȩ ȩȩPERS
,AMSKOTELETJEȩȩVARKENSHAASȩȩKALFSMEDAILLONȩȩKALKOENHAASJEȩȩ
STEAKȩVANȩ,IMOUSINȩȩSCAMPIBROCHETTE

MAANDMENU

12/13/14 februari + 19/20/21 februari + 26/27/28 februari
ASSORTIMENT BORRELGLAASJES van 3 stuks / pers.
- Gerookte zalm, zalmtartaar met dillecrème
- Tomaat pesto pasta
- Geitenkaas, paprika met tomatenkonﬁjt
(inclusief glaasjes, klaar om te smullen)
VOORGERECHT, keuze uit:
sȩ4HA¬ȩ"EEF
sȩ'EROOKTEȩZALMȩnȩ3CHOTSEȩZALMȩVERGEZELDȩVANȩMIERIKSWORTEL
SOEP, keuze uit:
sȩ4OMATENȩROOMSOEPȩMETȩBALLETJES
sȩ!SPERGEROOMSOEPȩnȩASPERGEPUNTENȩnȩPETERSELIE

BEEFDEGUSTATIE 420 g € 24,99 / pers.
7ITȩBLAUWȩDRYȩAGEDȩȩRIBEYEȩȩLIMOUSINENTRECOTEȩȩ
3CHOTSEȩlȩLETȩPUURȩȩlȩLETȩMIGNON

HOOFDGERECHT, keuze uit:
sȩ#HATEAUBRIANDȩnȩBǳARNAISESAUSȩnȩKRIELTJESȩnȩGROENTJES
sȩ4ONGROLLETJESȩOPȩ/OSTENDSEȩWÖȩZEȩ ȩGRÖȩZEȩNOORDZEEGARNALEN
nȩCHAMPIGNONSȩnȩWITTEȩWÖȩNSAUS

JUNIOR GRILL € 6,99 / pers.
ALL-IN € 10,99 / pers.
+IPlȩLETȩȩMINIBURGERȩȩMINIWORSTJEȩȩCORDONȩBLEU

DESSERT, keuze uit:
sȩ0ANNAȩCOTTAȩnȩPEERȩENȩPASSIEVRUCHTȩnȩCHOCOLADE
sȩ+AASBORDJE

ONZE GRILLSCHOTELS ZĲN ZOWEL GESCHIKT VOOR
GOURMET, STEENGRILL, TEPPAN YAKI EN TAFELBARBECUE

€55/pers.

FONDUE VAN DE CHEF € 10,99 / pers.
ALL-INȩMETȩGROENTJES ȩPASTASLAȩENȩAARDAPPELSLAȩǒȩ ȩȩPERS
#HATEAUBRIANDȩȩVARKENȩȩKIPlȩLETȩȩȩSPEKROLLETJESȩȩȩFONDUEBALLETJES
KEURFONDUE € 14,99 / pers.
ALL-INȩMETȩGROENTJES ȩPASTASLAȩENȩAARDAPPELSLAȩǒȩ ȩȩPERS
#HATEAUBRIANDȩȩKALFȩȩKIPlȩLET

0ERȩȩMENUSȩGRATISȩȩmȩESȩHUISWÖȩNȩROODȩ
&LEURȩDUȩ3UDȩ#ABERNET 3AUVIGNON
OFȩWITȩ&LEURȩDUȩ3UDȩ@#HARDONNAY ȩǳNȩȩmȩESȩCAVA
Menu’s te bestellen ten laatste op woensdag voor afhaling op:
Vrĳdag vanaf 16u tot 18u
Zaterdag vanaf 10u tot 17u
Zondag vanaf 10u tot 12u30

Fashion maat 34 t/m 52 & Shoes maat 35 t/m 42

VANAF 2 STUKS -50%
%UHGDEDDQ    %UDVVFKDDW ´ELM JHPHHQWHKXLVµ  7    
LQIR#JGIDVKLRQEHMRVHSK5LENRIIFRPRSHQGLWPYUXX]DWXX

Valentine’s
sharing plate

s.URNHWMHVYDQFKDPSLJQRQHQWUXႇHO
s “Americain” met zuurdesembrood
s Aubergine dip met rauwe groentjes
HQZDIHOWMHV
s%ODGHUGHHJKDSMHYDQSRPSRHQ
rode ajuin en feta
s Soepje
s2OLMIMHVHQFKLSV
s Trio van zoete
verrassingen

Are you ready for a
very veggie* valentine?

1 adres voor je
Valentijnssnoep.

Bestel via onze website de
speciale Valentijn tapas-sharing menu
Af te halen op zondag 14/02 tussen 10u en 12u.

Bestel online en krĳg het thuis
geleverd of kom gerust eens langs
in onze winkel te Brasschaat
Hopelijk tot snel

STEEDS OPEN OP
&Q\CVXCPW VQVW XTKLXCPW VQVW

BREDABAAN 275, 2930 BRASSCHAAT
   QH  Ŗ+PHQ"DPW VEQO ŖY Y Y DPW VEQO
steunt startende handelaars

Adres: Bredabaan 481 2930 Brasschaat
Website: www.sugarandsweets.be

*of vegan

Voor al uw geschenken
groot en klein,
moet u bij tkadooke zijn!
mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ

6ERSȩGEPOCHEERDEȩZALMȩȩKIPlȩLETȩȩASPERGESȩINȩEENȩJASJEȩVANȩBEENHAMȩȩ)TALIAANSEȩ0ARMAHAMȩMETȩMELOENȩȩ
GEVULDEȩTOMAATȩMETȩNOORDZEEGARNALENȩȩPǾCHEȩMETȩTONÖȩNȩȩVARKENSGEBRAADȩENȩROSBIEFȩȩGEROOKTEȩZALMȩȩAFGEWERKTȩMETȩGROENTEN
INBEGREPENȩȩGȩAARDAPPELSALADE ȩCOCKTAIL ȩENȩTARTAARSAUS

mail: info@keurslager-demeulder.be of telefoon 03/651 86 08

%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW7
ZZZOLQJHULHDQEH9ROJRQVRSIDFHERRN

€ 50,2 personen

GASTRONOMISCH BUFFETBORD (per 2 pers.) € 59,99 / bord

BESTELLEN:

Onze
hartverwarmende
nieuwe collectie
is binnen

Kapelsesteenweg 416
2930 Brasschaat-Mariaburg
Tel : 03/345 33 65
Webshop: www.tkadooke.com
Website: www.tkadooke.be

EXTRA VALENTIJNSOPENING OP ZATERDAG 13 FEB. VAN 10 TOT 20 UUR

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

steunt startende handelaars

Bredabaan 443 - 2930 Brasschaat
Tel 03 651 86 08 - www.keurslager-demeulder.be

LINGERIE
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parkbodeactueel
Vaccinatiecentrum Noorderkempen
operationeel vanaf half februari
Eerstelijnszone Noorderkempen is volop bezig met de
opbouw van het vaccinatiecentrum in Brasschaat. In
de tweede week van februari wordt het centrum getest.
Daarna starten de vaccinaties.

Brasschaat, Essen, Kalmthout,
Kapellen en Wuustwezel werken samen met Eerstelijnszone
Noorderkempen verder aan een
mobiliteitsplan om iedereen zo
vlot mogelijk aan het centrum te
krijgen.

In het mini-museum
Den Toren naast het vliegveld in
Maria-ter-Heide verwelkomen
we tijdens de weekends heel
wat bezoekers. En daar kan jij
een belangrijke rol spelen!
Brasschaat is een groene gemeente met vele
troeven en die zet vzw toerisme samen met
35 vrijwilligers graag in de kijker: toeristen ontvangen in het infopunt, kinderen gelukkig maken met
een vertelwandeling in park De Mik, rondleiding
met gids op het Mariadomein ...
Nu zoeken we vrijwillige torenwachters. Die zorgen
voor het openen en sluiten van Den Toren. Maar
verwelkomen ook de bezoekers, geven hen de
juiste info en zorgen voor de registratie.

© ELZ Noorderkempen

In de eerste fase komt de
eerstelijnsgezondheidszorg
(huisdokters, thuisverplegers,
tandartsen ...) aan de beurt.
Vanaf maart verwelkomen we de
65-plussers uit de regio.

Den Toren zoekt
torenwachters

Er is ook een website in ontwikkeling met daarop alle info over het
vaccinatiecentrum, het vaccineren
zelf en de bereikbaarheid.

De werken zijn ingedeeld in drie fases.
• Fase 1: 1 tot 26 maart
vak Bredabaan - Door Verstraetenlei
• Fase 2: 26 maart tot 7 mei
vak Door Verstraetenlei - Elshoutbaan
• Fase 3: 7 mei tot 2 juli
vak Elshoutbaan - Beemdenstraat

Zorg je voor een ander?
Dan is het belangrijk om ook
goed voor jezelf te zorgen.
We gaan in op jouw rol als mantelzorger, hoe je je veerkracht op
peil kan houden en welke hulpbronnen je kan aanspreken.
Op zaterdag 20 februari van 10 tot 11.30 uur kan je
als mantelzorger deze interessante webinar gratis
volgen. Het is een organisatie van Zorgsamen in
samenwerking met Coponcho, OKRA-Zorgrecht,
Steunpunt Mantelzorg, Ons Zorgnetwerk, Samana,
Liever Thuis LM en het Vlaams Instituut voor de
Eerste Lijn (VIVEL).

Omleidingen

Aanmelden als vrijwilliger?
eerstelijnszone.be/
Eerstelijnszone-Noorderkempen

Vraag onze gratis brochure aan op
brasschaat.be/toerisme.
Of haal je exemplaar op het
Infopunt (Oude Gemeentehuis),
Bredabaan 182.

Op 1 maart starten er
ingrijpende werken aan de
Miksebaan. Belangrijke
nutsleidingen worden vervangen. De werken geven
enige tijd hinder voor bewoners, lokale handelaars
en scholen in de buurt.

Webinar mantelzorgers,
schrijf je snel in

Deze werken geven enige tijd
hinder voor bewoners, lokale
handelaars en scholen.

Meer weten?
laatjevaccineren.be

Ontdek Brasschaat!

Vanaf 1 maart
nutswerken
Miksebaan

Ben jij een Brasschatenaar of woon je in de directe
omgeving? Ben je op zoek naar een zinvolle bezigheid in het weekend? Hou je van sociale contacten
en geeft mensen helpen je extra energie? Kan je
op een zelfstandige manier werken en je makkelijk
verplaatsen tot aan het vliegveld van Brasschaat?
Kan je minimaal één keer per maand een permanentiebeurt voor jouw rekening nemen?
Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken.
Als vrijwilliger ontvang je een onkostenvergoeding
van 6 euro per uur. En we nodigen je uit voor het
jaarlijkse ontmoetingsmoment voor vrijwilligers
van de vzw toerisme.
Maak vrijblijvend kennis met onze werking. Stuur
een mailtje naar toerisme@brasschaat.be.

Uiteraard zijn er voor de verschillende
fases de nodige omleidingen voorzien,
ook specifiek voor fietsers.

Veiligheid
We vragen met aandrang om alle
richtlijnen en snelheidsbeperkingen
tijdens de werken nauwlettend te
volgen. En dit in het belang van alle
betrokkenen: arbeiders, bewoners,
kinderen …

Meer weten?
brasschaat.be/Miksebaan

Wat is een mantelzorger?
• Je zorgt op regelmatige basis voor een
familielid, buur, vriend, kennis … thuis of in een
voorziening.
• Je geeft meer dan gebruikelijke zorg aan een
zieke, een persoon met beperking, een persoon
met psychische moeilijkheden … waarmee je
een affectieve band hebt.

Meer weten en inschrijven?
dezorgsamen.be/webinar/mantelzorg-met-veerkracht
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parkbodeactueel
Laat van je horen op
vrouwendag

Een kwestie van
leven of dood

Op 8 maart, internationale vrouwendag, verspreidt de
bib persoonlijke teksten van onze inwoners over de
positie van de vrouw in onze maatschappij. En daar
kan de jouwe bij zijn. Doe mee, deel jouw ervaringen!

Met een artikel in de
Parkbode (september 2020),
voorzien van deze beladen
titel, hoopten we iedereen
te overtuigen dat het Groot
Schietveld écht wel gevaarlijk
is. Helaas.

Er komt een dag dat we het
gelijk-maar-anders-zijn van vrouw
en man als een basiswaarde van
onze cultuur zullen ervaren en
beleven. Dat zich dat weerspiegelt
in wat we lezen en bekijken en
hoe we ons gedragen. Dat we een
speelse en ontspannen manier
gevonden hebben om met elkaar
om te gaan.
Maar zover zijn we nog niet.
Uit cijfers blijkt dat er nog een
verschil is tussen droom en
werkelijkheid, tussen theorie en
praktijk. De verdeling van de betaalde en niet-betaalde werklast,
de kans om door te stoten naar
kaderfuncties, de verloning, het
verschillend percentage in werk
vinden volgens je diploma ...
Ze wijzen er allemaal op dat er
nog steeds werk aan de winkel
is. Het succes van #metoo is een
trieste barometer.

Stuur ons een persoonlijke
tekst, en op 8 maart laten
wij het uit onze luidsprekers
rollen.

Laat van je horen!
Stuur ons via
brasschaat.be/tekst-vrouwendag
een tekst waarin je (V/M/X) iets
persoonlijks vertelt. Om je inspiratie te geven, zetten volgende
vragen je misschien op weg:
• Hoe is het voor jou om vrouw te
zijn vandaag?
• Waarin zit de ongelijkheid tussen man en vrouw ingebakken:
taal, instellingen …
• Hoe was het vroeger?
• Hoe verleg jij een steen of waar
maak jij een verschil?
• Hoe klinkt voor jou op dit gebied
de blijde boodschap?

Op 8 maart mag
iedereen het horen
Vanuit de bib laten we op 8 maart
de ingezonden teksten uit de luidsprekers rollen zodat marktbezoekers en voorbijgangers ze kunnen
beluisteren. Wandel ook even
langs. Misschien weerklinken jouw
woorden wel, weten ze mensen te
raken of wekken ze meer bewustzijn op!

We zijn blij dat de Brasschatenaar
- mede door Corona - massaal de
weg naar de fiets en de wandelschoenen gevonden heeft. Maar we zijn
ook teleurgesteld dat te veel van die
wandelaars en fietsers gespot worden
in het Groot Schietveld. Vooral omdat
we nog niet zo lang geleden heel duidelijk hebben gemaakt dat dat strikt
verboden en levensgevaarlijk is.

De militairen stellen ook meer dan
ooit vast dat de omgangsregels over
het gebruik van het Klein Schietveld
niet gerespecteerd worden. Die staan
nochtans duidelijk op meerdere infoborden op het terrein.
Defensie laat hier zachte recreatie
toe, op voorwaarde dat de regels
nagevolgd worden. Maar, honden
worden niet aan de leiband gehouden, mountainbikers volgen de paden
niet, ruiters draven waar ze goesting
hebben ... En wat voor Defensie nog
het ergste is, militaire oefeningen
worden steeds vaker verstoord.
Als het zo verder gaat, zal Defensie
ongetwijfeld ingrijpen. Hou je dus
alsjeblief aan de regels. Zorg er mee
voor dat dit prachtige gebied toegankelijk blijft!
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Schoenwinkel in je buurt

Search

Bredabaan 753
2930 Brasschaat
03/651.68.87

www.orthovds.be

Weekendvieringen
parochies van de pastorale eenheid

HH. Jacobus & Antonius Brasschaat/Kapellen
1. Wegens maximum 15 personen is inschrijving verplicht
2. Bel het centraal inschrijvingsnummer: 03/ 651 83 61
3. Doe dit op donderdagavond tussen 18.30 en 21.00 uur

Dakherstellingen,
URRILQJ SDQQHQ OHLHQ
VFKRXZHQ GDNJRWHQ YROOHGLJQLHXZ
7RP .HQQ\


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


Te huur: RQGHUJURQGVH JDUDJH 9HOG  +RIVWUDDW ¼  $OO,QQ




Poolse mannen doen
renovatiew.: EH]HWW
J\SURF EHWHJ SDUNHW
VFKLOGDIEUDDNZ1/WDOLJ
JU SULMVRႇ UHI 
   

4. Geef uw kerk naar keuze op
5. Geef uw zaterdag of zondag naar keuze op

AL[LSILKYPQM

6. U kan slechts één viering per kalendermaand bijwonen

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

7. Annuleer wanneer u niet aanwezig kan zijn
8. Meld u op de gereserveerde dag aan bij de onthaalmedewerker
 OLYZ[VќLYPUN
 maatwerk

Te huur JDUDJH LQ JDUDJHSDUN SDVWRULMVWUDDW
GULHKRHN ¼
7HO



1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ/HLSDQQHQ
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

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

YDNPDQVFKDS VLQGV

Filip Meyvis

Herstellingen en eigen
ontwerpen:-XZHOLHU'HQ\V &z%UHGDEDDQ
%UDVVFKDDW
ZZZGHQ\VFREH

 NVYKPQULU
 stores
 IPUULUaVU^LYPUN

Aanleg en onderhoud,
VQRHLHQHQYHOOHQERPHQ
JUDV]RGHQ


 [HWPQ[UHHYTHH[ YDQDI KHGHQ HQNHO WHUHFKW QD DIVSUDDNú



ì9RRU XZ FRPIRUW HQ JH]RQGKHLG NDQ X

3DXZHOVOHL  ÷  %UDVVFKDDW ÷ 7HO    

www.HERFIL.be
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Stil en eenvoudig
ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig
zal je in onze harten
blijven voortbestaan.

de Heer

Jozef Vandamme
Dr. in de Bio-Ingenieurswetenschappen, spec. Bodemkunde
Ere-Wetenschappelijk medewerker van de KU Leuven
Ere-Gastprofessor van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
Ere-Schepen van Brasschaat
Gewezen Ondervoorzitter van de Beschuttende Werkplaats Aralea
van Aralea-Tehuizen en van de Kinderboerderij Mikerf
Stichter van het Oudercomité van Mater Dei Maria-ter-Heide
Reserve-Commandant o.r.
Ridder in de Kroonorde

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)

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

weduwnaar van Mevrouw Yolande Van Eeckhoven

echtgenoot van Mevrouw Mia Rijcken
Geboren te Geluwe op 1 maart 1926 en
van ons heengegaan in het AZ Klina te Brasschaat op 28 januari 2021,
gesterkt door het sacrament van de zieken.
Dit melden u:
De families Vandamme-Rots en Rijcken-Spaas.
In navolging van de coronamaatregelen heeft het afscheid plaatsgevonden
in intieme kring op vrijdag 5 februari 2021.
Bijzondere dank aan dr. Schippers, de Thuisverzorging Huize Maria
en het voltallige team van het az Klina voor hun goede en toegewijde zorgen.
Condoleren:
Leopoldslei 25/1002 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/jozefvandamme
03 650 15 15 · SERENI.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

Iedereen is al wel eens gaan wandelen in park De Mik in het
noorden van onze gemeente. Dat park is 25 hectaren groot
en één van de mooiste in de regio. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent 241.796 euro toe
voor de restauratie van het domein. Met die centen kan de
vĳver worden geruimd. Op die manier wordt de sliblaag verwĳderd en ontstaat er een betere doorstroming.
De vĳverrand krĳgt een nieuwe beschoeiing waarin ook eendentrappen verwerkt worden. Bomen die dreigen om te vallen, worden gekapt.
De totale kostprĳs voor deze werken bedraagt 370.000 euro.
De Vlaamse subsidies zĳn dus meer dan welkom.
Het park beschikt over een rĳk arboretum en dat is te danken
aan Joseph-Henri Stier. Hĳ kocht in de 18de eeuw een aantal
gronden op de Miksebaan die hĳ samenvoegde tot een domein. In 1794 vluchtte Stier via Texel naar de Verenigde Staten. Hĳ deed dit uit schrik voor de Franse Revolutie die het de
adel in Frankrĳk zeer moeilĳk maakte. In 1802 was de toestand
gekalmeerd en Stier keerde terug. Hĳ moest toen eerst wel
40.000 pond in de Franse schatkist storten. Stier bracht eiken
mee uit de Verenigde Staten. Het park is aangelegd volgens
een geometrisch patroon. Vandaag wordt het beheerd door
het Agentschap Natuur en Bos.
De toegangspoort is gemaakt in middeleeuwse stĳl. Hĳ omvat
twee torens en een ophaalbrug. Het oorspronkelĳke kasteel
brandde af in 1875. Het werd herbouwd volgens plannen van
de toestand in 1830.
Naast het park bevindt zich de Kinderboerderĳ waar het in
deze coronatĳden uitzonderlĳk stil is. Bĳ een rondwandeling
komt men via het Golempad tot bĳ het Golembeeld. In de
buurt van de toegangspoort staat de Woudloper van Winke
Besard. Deze merkwaardige houten constructie stond vroeger
in de buurt van Sportoase. Winke heeft haar atelier achter de
conciërgewoning naast het kasteel. Daar woonde vroeger die
andere kunstenaar, de beeldhouwer Leo Nelen. Hĳ fungeerde
als parkwachter.

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

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN
Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
*UDWLVRႇHUWH
en plaatsbezoek
info@air-concept.be
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welzijnsvereniging

zoekt

POETSVROUW
of

KOPPEL
5 dagen per week van 8 tot 12 uur
voor het poetsen van brasserie in Schoten.
graag cv doosturen: naar info@brasserie-ciconia.be
T. 0475 62 31 04

Als verpleegkundige heb je waarschijnlijk al een job gevonden. Dan is de stap om te veranderen soms groot. Maar
misschien ben je het beu om elke dag ﬁles te trotseren en ben je toch toe aan een nieuwe uitdaging?
Voor onze woonzorggroep zijn wij op zoek naar:

VERPLEEGKUNDIGEN
Een animatieve grondhouding is de basis van waaruit wij onze zorg aanbieden. Het aanbieden van de hoogste kwaliteit
staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan. Dit betekent dat de bewoner centraal staat in de
relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige zorg.
Als verpleegkundige ben je mee verantwoordelijk voor de integratie van de somatische en niet-somatische zorg van de
bewoner met de belevingswereld van de bewoner als uitgangspunt. Door je deelname aan het ‘naadloos zorgsysteem’
draag je bij tot een aangenaam woon- en leefklimaat voor de bewoners.
Interesse? Stel je kandidaat per e-mail: sollicitatie@wzgvoorkempen.be. Dan kan er een afspraak gemaakt
worden voor een sollicitatiegesprek.













Met haar twee woonzorgcentra, Verbert-Verrijdt te Schoten en Rustenborg te Wijnegem, en dagverzorgingscentrum
’t Dorp te Schoten, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle
dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen. Ons streefdoel is om de ouderen een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat aan te bieden. Onze bewonersgerichte houding geven we mee vorm door een respectvolle houding en
aandacht voor het behoud van de waardigheid van de ouderen.
Voor de maanden juli, augustus en september is de woonzorggroep voor haar beide campussen
op zoek naar:




Met droefheid melden wij u het heengaan van

Denis Totté

JOBSTUDENTEN IN DE ZORG,
SCHOONMAAK OF HOTELDIENST
Voor tewerkstelling als zorgkundige: Je bent minimum 18 jaar bij de start van je tewerkstelling en je volgt een
opleiding als zorgkundige of verpleegkundige.
Voor tewerkstelling in schoonmaak of hoteldienst: Je bent minimum 17 jaar op 31 december 2021

"#"!#%$!

Augusta Van De Genachte
° Brasschaat 5 augustus 1939
† Antwerpen 28 januari 2021
In intieme kring hebben wij afscheid genomen
van Denis op donderdag 4 februari 2021.
Zijn asse werd uitgestrooid op de
begraafplaats van Brasschaat - Rustoord.
     %$%"!%##%
$%"%"" %#$$ #%
 "$$$!% % % $$$#%

%

Interesse? Stel je kandidaat ten laatste op 31 maart 2021 per e-mail: sollicitatie@wzgvoorkempen.be
(met in het onderwerp kandidaat jobstudent)

Meer informatie nodig?
Contacteer de personeelsdienst op hetzelfde mailadres of bel naar 03/288.20.05 - 03/288.20.06 03/288.20.07

ZKBM

Zakenkantoor Magerman bvba

Ruim 20 jaar ervaring in:

demeyeruitvaart.be

Leningen en beleggingen

ƉŽƚŐƌŽŶĚĨĂďƌŝŬĂŶƚͻĐŽŵƉŽƐƚͻ
ŵŽůŵŵĞƐƚͻĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶŵĞƐƚͻ
ďŽŽŵƐĐŚŽƌƐͻƚƵƌĨͻ
ƐƚĂůŵĞƐƚͻ

ǌǁĂƌƚĞŐƌŽŶĚͻ
ďŝŐďĂŐƐͻďŝĞůǌĞŶͻ
ĚŽůŽŵŝĞƚͻ͘͘͘͘

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

:ŽƐDĞĞƵƐƐĞŶΘŶ

Groepsverzekering
Brandverzekering
Fiscaal sparen
Ondernemingsverzekering
en meer

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO
AUDI
BMW
CITROEN
FORD
MERCEDES
OPEL
VW

A3-A4 1.6
A3-A4 DI
316 I
520 D
C1 1.4D
C3 1.4
Fiesta 1.2I
KA 1.3
C-E 220D
E 200
Astra 1.4
Corsa 1.3
Golf 1.4
Passat

74 kw
66 kw
90 kw
120 kw
40 kw
54 kw
60 kw
44 kw
85 kw
110 kw
81 kw
55 kw
77 kw
100 kw

ΦϮϰϲ͕ϳϱ
ΦϮϯϵ͕Ϯϭ
ΦϮϲϭ͕ϴϰ
ΦϮϵϬ͕Ϯϰ
Φϭϴϴ͕ϭϳ
ΦϮϮϳ͕ϲϲ
ΦϮϯϯ͕ϰϯ
ΦϮϬϬ͕ϲϬ
ΦϮϱϲ͕ϵϱ
ΦϮϴϬ͕ϵϭ
ΦϮϱϯ͕ϰϭ
ΦϮϮϴ͕ϱϱ
ΦϮϰϵ͕ϰϭ
ΦϮϳϭ͕ϭϲ

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN
/E>h^/&͕DϬͳϮd^͘ϮϰͳϳϬ:ZΎ
ΎŽŶĚĞƌǀŽŽƌďĞŚŽƵĚǀĂŶĂĐĐĞƉƚĂƟĞʹŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉǀƌĂĂŐďĂĂƌǀŝĂŬĂŶƚŽŽƌ

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
LQIR#]NEPEHZZZ]NEPEH
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ĚĨŃĹŧƑŃŠôŰúŠÒĮĮúúĹĎúŝŠÒÒŰÒĮŧĕúŰúŠĎúĹŧŃƐúŠĎÒÒŰȦ
Aankoop inboedels, de
beste prijzen. Leegmaken van woning, magazijn, winkel. opkopingen.
0491/758 399


Nieuwe collectie Foulards Christian Lacroix:
Juwelier Denys & Cz .
Bredabaan 246, Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

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

Specialiteit:
Leegmaken van woning,
hoogglanslak.
appartement, kelder, zolGratis prijsopgave.
der, opkopen inboedels,
Tel. 03/663 32 92
antiek, ect. 0491/758 399
QQQQQQQQQQQQ
Beste prijs

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Kwaliteitsvolle
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

Toonzaal en werkhuis:

de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be
Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Snoeien en vellen van
bomen, verwijderen hagen, coniferen. Klimwerk
of hoogtewerker. 0491/758
399 Tom



Te huur: Prins Kavelhof, 2
slk gelijkvloers, veel speelruimte voor kleinkinderen,
luxe-afwerking, ledverlichting, gordijnen. €800
+ ass. kosten. 03/652 02
42 - 0477/983 275



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

Liefste kleindochtertje
een gelukkige “elfde”
verjaardag,...
houden van jou
en je zus, met héél
ons hart...
misschien jullie zo erg.
:DUPHNQXႇHOV
Vava en moemoe
de geest
Botermelkdijk 524,
Schoten

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383
QQQQQQQQQQQQ
www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van gevaarlijke bomen, coniferen
m. eig. hoogtewerk, frezen
van stronk. 0495/223 863
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WOLLAERT
VASTGOED

U wenst de verkoop
of verhuur van uw eigendom
uit handen te geven?

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

BEL ONS
0476 940 567

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Mail ons info@wollaertvastgoed.be
Bezoek ons: www.wollaertvastgoed.be

UW WONING
IN GOEDE HANDEN

Dakterrassen
Groendaken
Isolatiewerken

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

Goedkoop snoeien en
YHOOHQYDQERPHQYHUZLM
GHUHQ YDQ FRQLIHUHQ HQ
ODXULHU
7HO

Gouden Callebout chocolade eieren. Isabellalei
(NHUHQWXVVHQX

GEZOCHT: Oude emaille
UHFODPHERUGHQ LQ JHOLMN
ZHONHVWDDW.LMNHHQVRS
 ]ROGHU LQ MH WXLQ RI NLS
Gevraagd: alle wagens SHQKRN*HHIJRHGHSULMV
 MRQJ  RXG RQJHDFKW 7(/
Klusman LQULFKW HOHNWU ZHONH VWDDW &RUUHFWH 
JDUDJHGHXU UROOXLN YOLHJ HQ YORWWH DIKDQGHOLQJ Twijfel zeker niet om ons
te contacteren,indien u
UDDP
7
  XZZDJHQZHQVWWHYHUNR
Schilder/behangwerk F O N O P L AT E N. Koop SHQ  6QHOOH HQ FRUUHFWH
aan goede prijs met goede /3¶V PD[LVLQJOHV GLVFR DIKDQGHOLQJ  &RQWDQWH
YHUI KXLV DSS WUDS]DDO VRXOURFNMD]]KRXVH EHWDOLQJ6WHHGVEHUHLN
UDPHQGHXUHQ
%HWDDOEHVWHSULMV EDDU GHQK 7HO

*60


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

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
=21:(5,1*52//8,.(16&5((165$$0'(&25$7,(
7(55$629(5.$33,1*(1/$0(//(1'$.(1

UIT DE HAND TE KOOP

58,0(7221=$$/0ò

Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

*5$7,6
02725

Centrale verwarming

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

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

%HORIPDLOYRRUHHQ*5$7,6SULMVRႇHUWH

03/651 33 40

.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

623+,(=2(.7
:21,1*2)$33$57(0(17
7(.22392255(129$7,(
Eventueel met inboedel

0477 701 234
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Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

zoekt wegens voortdurende expansie:

ERVAREN PLAATSERS

of

PLAATSERSPLOEG

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

voor plaatsen van ramen en veranda’s.

www.poortenhersteller.be

=HOIVWDQGLJNXQQHQZHUNHQPHWRRJYRRUGHWDLOVLVQRRG]DNHOLMN
5LMEHZLMV%RI%(QRRG]DNHOLMN
%LMNRPHQGHRSOHLGLQJHQVSHFLDOLVDWLHLQKHWEHGULMIPRJHOLMN
*RHGHYHUORQLQJYRRUEHNZDPHYDNPHQVHQLQMRQJHQG\QDPLVFKWHDP
$DQJHQDPHZHUNVIHHULQHHQJURHLHQGEHGULMI

VTB KULTUUR SCHENT
€ 1.000 AAN CASA CALLENTA

Meer info op onze website:
ZZZDGUFRQVWUXFWEHGLU#DGUFRQVWUXFWEHWHO

LOKALE POLITIE BRASSCHAAT
VAT 2 INBREKERS OP HETERDAAD
Zaterdagavond, 30 januari, kon de lokale politie Brasschaat, met de hulp van een speurhond
en bijstand van de omringende politiezones, twee verdachten inrekenen die in verband gebracht
konden worden met twee woninginbraken die even voordien gebeurden in de Kasteellei en de
Vriesdonklei. De twee werden door het Antwerpse Parket onder aanhoudingsmandaat geplaatst.
Omstreeks 20u30 kreeg de lokale politie Brasschaat de melding over een inbraakalarm in de
Kasteellei. Ter plaatse stelden de inspecteurs vast dat een ladder tegen de gevel werd geplaatst
en een raam werd ingeslagen. In de woning werden verschillende kamers doorzocht. Achteraf
bleek dat er een aantal kostbare zaken werden gestolen. Tegelijkertijd kwam er een oproep binnen voor verdachte handelingen in de Reintjesbeek. Tien minuten later kwam een derde melding
binnen voor een woninginbraak in de Vriesdonklei. Ook hier werd een venster beschadigd, werden
verschillende kamers doorzocht en bleken kostbare zaken ontvreemd te zijn. De bewoners waren
aanwezig op het moment van de feiten. Aangezien de inbraken nog maar net plaats gevonden
hebben en de inbrekers mogelijk nog in de buurt waren, werd een speurhond ter plaatse gevraagd.
In de nabij gelegen Parklaan detecteerde de hond een eerste verdachte (°1989) die kon worden inJHUHNHQG'HWZHHGHYHUGDFKWH  ZHUGHYHQODWHURRNDDQJHWUR௺HQLQGHGLUHFWHRPJHYLQJ
Een van de twee ging meteen over tot bekentenissen. Beide verdachten werden voorgeleid voor
het Antwerpse Parket dat hun aanhouding bevestigde.
Dankzij een uitgebreide zoekactie met bijstand van politiezones Antwerpen, Schoten, Noord en
Voorkompen konden de verdachten ingerekend worden en werd een deel van de buit van de twee
LQEUDNHQWHUXJJHYRQGHQ9HUGHUZHUGHQRRNQRJZDDUGHYROOH]DNHQDDQJHWUR௺HQGLHPRJHOLMNEXLW
werden gemaakt bij eerdere diefstallen, dit wordt momenteel nog verder onderzocht. Er werd ook
een BIN-bericht verstuurd.
Hierbij ook nog enkele preventietips om het dieven nét iets moelijker te maken om hun slag te
slaan:
'RQNHUHGDJHQ]LMQKHWLGHDOHPRPHQWRPWRHWHVODDQZHNGHLQGUXNGDWHULHPDQGWKXLVLVHQ
zorg voor goede verlichting rondom je huis, eventueel met een bewegingsdetector.
=RUJGDWMHZRQLQJ]LFKWEDDULVYDQDIGHVWUDDWVQRHLVWUXLNHQHQKDJHQ
%HUJODGGHUVHQDQGHUPDWHULDDOGDWWRHJDQJWRWMHZRQLQJNDQYHUJHPDNNHOLMNHQRS]RGDWLQEUH
kers er geen gebruik van kunnen maken.
:HHVDOHUWZDQQHHUMHEXUHQDIZH]LJ]LMQHQPHOGYHUGDFKWHVLWXDWLHVELMGHORNDOHSROLWLH
9UDDJZRQLQJWRH]LFKWDDQELMGHORNDOHSROLWLHZDQQHHUMHYRRUODQJHUHWLMGXLWKXL]LJEHQW
Je kan ook steeds terecht bij de lokale politie Brasschaat voor diefstalpreventieadvies. Iemand van
de buurtpolitie komt dan bij je langs met tips hoe je je woning beter kan beschermen tegen inbrekers:
www.politie.be/5352/vragen/preventie/diefstalpreventieadvies-aanvragen.

tvm
Badkamer renovatie
volledig van A tot Z

VTB Kultuur Brasschaat slaagde er afgelopen jaar toch in om
een aantal (coronaveilige) activiteiten te plannen. Voor hun 50e
jubileumjaar wilden ze er eigenlijk iets bijzonder van maken. Dit
ook door een deel van de inkomsten te schenken aan een plaatselijk initiatief die ze met plezier willen ondersteunen.
Zo mocht Casa Callenta vorige week uit handen van de voorzitter en een bestuurslid een cheque ontvangen met het heel
mooie bedrag van € 1.000. Zo zullen we er zeker in slagen om
onze Pipowagen verder in te richten en onze gasten daar ook
te verwelkomen tijdens onze ontmoetingsmomenten. Hartelijk
dank aan allen om dit mee te ondersteunen!!
Intussen heeft VTB Kultuur Brasschaat opnieuw een wandelzoektocht uitgestippeld. Wil je hier ook nog aan deelnemen, dit
kan nog tot eind februari. Trouwens, je passeert tijdens deze
wandeling langs de locatie waar Casa Callenta actief is. Meer
informatie alvast op hun website.

Franse les niveau secundair. 0477/788 101



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



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

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

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende

Tom Van Meel

Vriendelijke en verzorgde uitstraling,
teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

0475/94.27.29

Afspraak voor sollicitatie:

tvm@telenet.be

0477 469 972
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

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



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



Te koop gevraagd: 2de
H. aanhangwagen mag
werk aan zijn. Geen geremde 0492/263 118

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

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

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

TC SOC TENNIS ORGANISEERT: PAASKAMP
TENNIS OMNI SPORT
van 12 tot 16 april, vrij
16 april 17h/18h:GRATIS
initiatie voor jeugd en
volwassenen
START
TO TENNIS: alle info
zie
www.soctennis.be,
0496/71.69.91,
socjeugd@live.be

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

DARMOISE R.

Ik zoek werk, schilderen,
tuin, bezetten.
0487/566 652 Adrian


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

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

Gitaar beginners, geen
muziekkennis
vereist.
0477/788 101

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

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat
T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

I

0497/71 19 79

Bezoek onze toonzaal:
di, do, vr: 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00 - 14:00
Zo - Ma: Gesloten
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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.

Rosalie Vermeylen, 28 december 2020, Brasschaat

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
Ik zoek werk als poetsvrouw, ook zaterdag &
]RQGDJ



Man zoek werk, klusjes, schilderen en tuin
¼SX  

Te koop gevraagd: postzegelverzameling, alles
welkom. Contante betaling. tel.


Ik zoek huishoudelijk
ZHUN,NVSUHHN(QJ)U
6S

Gezocht: halftijdse winkelbediende voor slagerij
Maes met ervaring en
ÀH[LMREPHWHUYDULQJYRRU
]DWZHUNYDQXWRWX




Gratis opruimen van inERHGHOV   

Te koop gevraagd: schilderijen, spullen van zolder.




Bijles wiskunde, fysica,
alle niv., jaren erv., @huis.




Te
huur
DSS H
YHUG 0HHVODDQ 
%UDVVFKDDW  VOSN
WHUUDVJDUDJH YULM ¼ 
7HO

Ophaling huisvuil februari
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

8
9
10
11
12
13

RestAfval
rode
straten

GFT

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
'RNWHUYDQGLHQVW
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
#%$#)"! 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

Dakherstel, nieuwe isolatie, dakgoten, karweien.


Schilderw., gypr, lamin.,
all. sorten , bezet. schilderNO*USURႇ

Aankoop antiek, brocante, munten en verzamelinJHQ

Poetsen, strijken, babyVLW7HO6SU
EWMH1/6SDDQV(QJHOV





Ophaling huisvuil februari
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

15
16
17
18
19
20

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be
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Bent u benieuwd naar de huidige
waarde van uw eigendom?
Wij komen graag langs voor
een vrijblijvende schatting!

 +32 3 653 01 01
 brasschaat@deboerenpartners.be
J Dr. Roosensplein 47· Brasschaat

IN 2020 KENDEN WIJ

In 2020 een record van 1.278 transacties
18 kantoren | 41 jaar ervaring

EEN RECORD
AAN TRANSACTIES

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

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

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

DAAR BLOEIT
IETS MOOIS


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

Oh’Green Ekeren - Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren
AARSCHOT | EKEREN | GOUVY | HOGNOUL | LOUVAIN-LA-NEUVE
NANINNE | NINOVE | OLEN | SAINT-GEORGES
SINT-KATELIJNE-WAVER | TOURNAI | ZWIJNDRECHT

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

ohgreen.be

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

