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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

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

Zaterdag: 10u-17u

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

NIEUWE
COLLECTIE

BINNEN!
Kom snel een

kijkje bij ons nemen

    NIEUWE LENTECOLLECTIES

DS ACTION DIVER

03 633 12 34

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD

GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

Uw
stoffenwinkel !

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

UITGEBREIDE 
STOFFENMODE

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 40 jaar  -

ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

Paul Van der Auwera
(over de Post) - 

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

GRATIS
 VOETANALYSE 

BĲ AANKOOP 
LOOPSCHOENEN.

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

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

BOEK JE 
WINKELBEZOEK ONLINE

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

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

                      ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN                                 Wij brengen je in hogere sferen! Huislift of traplift?   
SERVICE DAG EN NACHT 

 

      BREDABAAN 469 Wuustwezel 03  66  999  60 
      van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 -18.00 u  

                                 Zaterdag 10.30-16.00u   of op afspraak bij u thuis 
 

                             want een beetje klasse                               10jr garantie*terugkoopoptie bij overlijden*subsidie €1250 
GEZOCHT: Oude emaille 
reclameborden in gelijk 
welke staat. Kijk eens op 
zolder in je tuin of kip-
penhok. Geef goede prijs. 
TEL 0479/70.91.58

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

Te huur garage in ga-
ragepark pastorijstraat 
(driehoek) €80. 

Te koop droog brandhout, 
thuisgebracht. 0495/914 

Te koop: 2de H. aan-
hangwagen, speciaal voor 
lichte moto-scooter of 
crossmotor. 2m lengte op 
90 cm br. Banden-lichten 
in orde met dubbel wer-
kende schockdempers. 

60 jarige man zoekt lieve 
vriendin, 
Zaa ien  van  n i euwe 
gazons, gratis offerte 

Woningopruiming regio 
Noorderkempen? Laat 
uw opruimingen met een 
gerust hart aan ons over. 
INBOEDELSERVICE.ES-
SEN@GMAIL.COM 

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

Gezond aan je gewicht 
werken, meer energie, 

Te huur kapsalon tel. 
-

Te huur: app. 1ste verd. 
met gar., voor en achter. 
klein terras. 2 slpks. in-
stapkl. zeer luxe afwer-
king. de Borrekenslei 20, 

712. €790 + provisie

Opritten, terrassen, na-
tuursteen en betonstenen. 

522
Te huur: autostaanplaats, 
hoek Bloemenlei-Breda-
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Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.be  24/7

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

WO-DO-VR-ZAT
10 -18u

Unieke
artikelen

Ondek veel meer in onze winkel

voor hem voor haar voor kids

Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer
met jarenlange ervaring

Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

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

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!
RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

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

MODERLIFE W1 EN T1

DE DROOGKAST DIE LUISTERT 
NAAR DE WASMACHINE

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

Zo simpel kan het zijn.

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

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

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

0475/31.33.95

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat

Enkel op afspraak

THUISPRAKTIJK
pedicurefriedalaurijssen.be

www.Bomenpatrickgeerts.be 
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863
Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & C . Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be
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ALGEMENE GLAZENWASSERIJ

REINIGEN VAN:

0483 024 457
aquamatt@outlook.be

20%
KORTING www.uitvaartzorg-delelie.be

VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u 

Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen 

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 
- Appelsiengemberwortelsoep (€4/0,5l of €8/1l)

Salades: 

- Freekeh met rode kool, sinaasappel, rucola, 
 krokante kikkererwten, geroosterde walnoten en 
 basilolie. (€12,50) (VEGAN)
- Kip met geroosterde pompoen, boontjes, broccoli 
 en avocadodressing. (€13,50)
Warme Gerechten:
- Gekarameliseerde kippendijen met rode kool, gebakken 
 appeltjes en ovenaardappeltjes. (€14)
- Macaroni met kaassaus, spekjes 
 en geroosterde bloemkool. (€10)
- Gevulde aubergine met orzo, paprika, granaatappel, 
 zwarte olijven, feta en tomatensaus. (€13,50)(VEGI)
- Kabeljauwhaasje met vadouvansaus, waterkerspuree, 
 prei en erwtjes. (€15,50)

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 23 februari t.e.m. Zaterdag 27 februari

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, 
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be

Graag vermelden van telefoonnummer, naam 
en dag van afhaling/levering. 

Voor leveringen graag bestellen voor 10u30.

Wij zijn op zoek naar een 

POETSHULP 

mail je cv naar info@patisseriecharlotte.be

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

Te huur 

Dakherstel, 

Aankoop antiek, brocan-

Vrouw zoekt werk: 

Goedk. leegruimen v. 

Man zoekt werk

Te Huur: 

Te koop gevraagd: 

@ rap moet gaan

Te koop gevraagd: 

Terras groen
ook niet te doen. Bel Klus 

Te huur: 

Goedkoop verwijderen 

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: 
& C

Snoeien en vellen van 
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DECORATION
Wemers

90
JAAR

Grote keuze uit behang: 
modern, klassiek en exclusief behang

SPECIALE ACTIE VOOR ZELF BEHANGERS!!!
Raamdecoratie; optreksystemen, panelen, waves

Zeer grote keuze uit gordijnstoffen
Zonwering; 

drapes, rollos, duo rollo, plissé, houten jaloezie
Tapijten op maat

GRATIS ADVIES EN OPMETEN

 

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

Filip Meyvis 

 
 maatwerk 

  

 stores
 

 
 

 

BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE

Bredabaan 753
2930 Brasschaat
03/651.68.87 

Search

www.orthovds.be

Schoenwinkel in je buurt

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

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

Gitaar beginners, geen 
muziekkennis vereist. 
0477/788 101
LP’s 45t, ik koop uw col-
lecties jazz, pop, ect. Ook 
cd’s, strips, boeken, pick-
ups. Beste prijs. 
0475/376 496
Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Duren t i j d le i  15  MtH

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
specialiteit appartemen-

ten, trapzalen, enz. 
Correcte uitvoering aan 
nog betaalbare prijzen. 
Nieuw-renovatiewerken 
in samenwerking met 

INLICHTINGEN 
Tel. 0477/696 478

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
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GEENSTORENDEDEEJAYS

PITO STABROEK
www.pitostabroek.be - 03 561 05 00
Laageind 19 - 2940 Stabroek

STEM-Technieken
STEM-Wetenschappen

Inschrijven
1ste JAAR

Kijkdagen

 registreer je via het formulier op
 de website of bel 03 561 05 00

Ken jij de campagne 'Allemaal VIB' al? Het is een verkeersvei-
ligheidscampagne waarbij VIB staat voor ‘Verkeersveilig in Bras-
schaat’ en ‘Very Important Brasschatenaar’. Deze gemeentelijke 
campagne kwam tot stand in samenwerking met de politie om 
verkeersveiligheid op een originele manier onder de aandacht 

te brengen. De lancering vond plaats 
bij de start van het nieuwe schooljaar 
in september 2020 en dit jaar staat ons 
parkeergedrag in de kijker. Asociaal par-
keergedrag is immers één van de meest 
voorkomende mobiliteitsknelpunten van onze 
inwoners.
De campagne, Allemaal VIB, werd onlangs genomineerd voor de Vlaam-
se Verkeersveiligheidsprijs 2021 en daar zijn we als gemeente heel trots 
op! De prijsuitreiking vind plaats op 16 maart 2020. We wachten in span-
ning af en hopen natuurlijk dat we winnen! 
Meer informatie vind je op de website van Vlaams Congres Verkeersvei-
ligheid:
www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be/vvp21. Daar kan je ook raad-
plegen tegen welke campagnes we het opnemen dit jaar. Spannend!

HOERA! CAMPAGNE 'ALLEMAAL VIB'
WERD GENOMINEERD VOOR DE VLAAMSE

VERKEERSVEILIGHEIDSPRIJS 2021!

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 huur: appartement: 
Merksem Sijsstraat 4. 
Grote living, 2 slaapka-
mers, apparte keuken, 
badk. Berging, kelder lift 
gar. Tel 0468/509 293 prijs 
€ 700
Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken ea Tel 
0494 160 412
Ik zoek dringend een 
studentenkamer te huur in 
Brasschaat. Contacteren 
op 0496 591 416 en op 
0478 070 058
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We’re back in Brasschaat

*Geldig t.e.m. 30/04/2021, enkel bij Veritas Brasschaat, 

Bredabaan 305, bij afgifte van deze bon met barcode.

Niet cumuleerbaar met andere promoties. Niet geldig op 

workshops, cadeaubonnen, boeken, magazines, patronen

en naaimachines. 1 bon per persoon.

Deze bon kan niet ingewisseld worden voor contant geld.

Happy to see    
          you too

Een leuke verrassing
en sokken voor elke
betalende klant tijdens
het openingsweekend

OP=OP

www.veritas.be
#veryveritas

€5
korting bij

aankoop vanaf € 15*

Veritas Brasschaat opent op
6 maart de deuren!

Bredabaan 305 • Brasschaat

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

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

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

www.goldcompany.be

Wij zoeken: Tandartsas-
sistente voor orthodon-
tiepraktijk Brasschaat / 

computerkennis vereist. 
Contact: 0495 207 141
Caravan te koop ge-
vraagd:  l iefst in gde 
s t .  M a g  o u d  z i j n .
 0495 529 527

Ik zoek werk, schilderen, 
tuin, bezetten. 
0487/566 652 Adrian
TUINPUZZELAAR alg. 
tuinwerken onderhoud , 
gras maaien , verticute-
ren, bij zaaien gras ,hagen 
snoeien .ook aanleg van 
tuinen , bel 0476 466 216 

Klusman inricht elektr. 
garagedeur rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561
Ophalen van oude elec-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031
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Koop
lokaal

Bestel online en krĳ g het thuis geleverd 
of kom gerust eens langs in onze winkel te Brasschaat

 Hopelijk tot snel

1 adres voor je Snoepjes, chocolade, popcorn, 
ontbijtgranen, snoeptaarten en zoveel meer. st
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L I N G E R I E

T. 03 651 49 71
www.lingeriean.be

Bredabaan 180, Brasschaat 

Het proteïnedieet dat écht werkt!
Bredabaan 453, Brasschaat  - Tel. 03 430 24 22

mu daeng Thai Take away Brasschaat

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

Openingsuren
woensdag-zondag 17.00-21.00 uur 
maandag en dinsdag

OPENINGSUREN
TAKE-AWAY

11u - 16u
11u - 18u
11u - 16u

donderdag 
vrijdag 
zaterdag

Spring binnen voor lekkers uit onze koeltoog! veel keuze om thuis snel op 
te warmen of stel zelf je Wurger samen. Ook koude en warme dranken, 
dessertjes of een overheerlijk broodje kan je bij ons komen uithalen. 

www.b-nut.com Bredabaan 275 Brasschaat 03 291 70 02

steunt startende handelaars
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Welkom bij Mater Dei
INSCHRIJVEN is altijd mogelijk na contact met de school: via mail of telefonisch.  
STEEDS VAN HARTE WELKOM! Ontdek onze scholen via onze openingspagina: https:// bsmaterdei.be

Hier start de ontdekking  
van de wereld

Mater Dei MTH: Bethanie
Dhr. Christophe Delen
Ploegsebaan 76 - 03 633 38 05
hallo@mater-dei.be

Mater Dei MTH: Maria-ter-Heide
Dhr. Christophe Delen
della Faillestraat 16 - 03 633 38 05
hallo@mater-dei.be

GVBS MATER DEI Driehoek
Mevr. Ann De Boeck
Heislag 35 - 03 651 69 56
driehoek@bsmaterdei.be

GVBS MATER DEI Centrum
Mevr. Marleen Van Pelt
Bredabaan 479 - 03 651 49 07
centrum@bsmaterdei.be

GVBS De Vlinder
a.i. Mevr. Katrijn Tassier
Lage Kaart 266 - 03 651 50 25
vlinder@bsmaterdei.be

GVBS MATER DEI Zegersdreef
Mevr. Inge Van Dongen
Zegersdreef 66 - 03 651 68 16
zegersdreef@bsmaterdei.be

zin in leren— 
zin in leven
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groene school

elk talent
een plaats

ruim
te om

te groeien

een knipoog

naar

het m
iddelbaar



parkbodeactueel
Vanaf nu mogen bijna alle plastic 
verpakkingen in de blauwe zak! 

Vorige week vond in Brasschaat de laatste ophaling plaats 
van pmd-zakken volgens de oude sorteerregels. Vanaf nu 
mag je zowat alle plastic verpakkingen in de blauwe zak 
verzamelen. Dat betekent een pak minder huisvuil en veel 
meer recyclage!

Yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic 
zakken ... Het mag vanaf nu allemaal 
mee in de blauwe zak. Alles samen 
goed voor ongeveer 8 kilogram minder 
huisvuil per inwoner per jaar. Een 
goede zaak voor het milieu én jouw 
portemonnee. 

Wat mag er EXTRA in? 

Is het een verpakking?  
Is het voor huishoudelijk gebruik?  
Is het gemaakt van plastic?  

Driemaal JA? Dan mag het in de 
blauwe zak!

In de sorteerwijzer hiernaast vind je 
concrete voorbeelden van wat we nu 
onder plastic verpakkingen verstaan.

Wat mag er nog steeds 
NIET in? 

Er zijn nog altijd zaken die niet in de 
blauwe zak mogen, omdat ze gevaar-
lijk zijn voor de verwerkers of omdat ze 
een ander recyclageproces volgen.
De sorteerwijzer geeft in het rood 
duidelijk aan wat nooit in de 
pmd-zak thuishoort, ook niet na deze 
wijziging.

Moet ik nieuwe 
zakken aankopen? 
En aan welke prijs? 

Geen zorgen. De oude zakken blijven 
onbeperkt geldig. En nieuwe zakken 
blijven aan dezelfde prijs te koop op 
de vertrouwde plekken. Ook aan de 
ophaling verandert niets.  
Onze dienstverlening blijft dus hetzelf-
de, het is nu aan jou om met hetzelfde 
comfort meer te recycleren. 

Een rol van 20 pmd-zakken (60 liter) 
kost 2,5 euro. Aan wie merkt dat de 
blauwe zak niet binnen de twee weken 
vol geraakt, bieden we binnenkort ook 
rollen van 20 pmd-zakken van 
30 liter aan (1,25 euro). 
Grote gezinnen krijgen de mogelijk-

heid rollen van 10 pmd-zakken van 
120 liter aan te schaffen aan 2,5 euro.

De nieuwe formaten zullen eerst 
beschikbaar zijn bij de gemeentelijke 
verkooppunten (gemeentehuis en 
lokale dienstencentra), nadien ook in 
de andere gekende verkooppunten.

  

Handige sticker 

Misschien heb je hem al aangekregen, 
en anders zeker voor 1 maart: de 
Afvalkrant van Igean. Alle info wordt in 
deze krant nog eens op een rijtje gezet 
én er zit een handige sticker bij om 
over de oude sorteerregels van pmd te 
kleven in je afvalkalender.  

Voor wie digitaal werkt, op 
brasschaat.be/afvalkalender en in 
onze app 2930 worden de sorteer-
regels in de loop van deze week 
aangepast. Tap of klik gewoon op het 
afvalsymbool in de kalender om de 
sorteerwijzer te zien. Handig toch? 

Hou je aan deze regels 

Om het recyclageproces zo 
efficiënt en zuiver mogelijk te krijgen, 
vragen we iedereen volgende regels te 
respecteren: 

• Steek verpakkingen niet in elkaar. 
• Haal folie van de schaaltjes. 
• Maak de verpakking altijd  

volledig leeg. 
• Duw plastic flessen plat langs de 

zijkant, niet langs boven. 
• Hang geen verpakkingen aan de 

buitenkant van de pmd-zak. 

Samen goed sorteren, 
beter recycleren! 

Is het een verpakking?  
Is het voor huishoudelijk gebruik?  
Is het gemaakt van plastic?
 
Driemaal JA? 
Dan mag het in de blauwe zak!

Brasschaatse Film,     Nr. 8,    24-02-2021  11
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Het gemeentebestuur en de 
cultuurraad willen de herop-
start van het verenigingsle-
ven na corona een boost ge-
ven. Daarom lanceren we een 
oproep naar onze culturele 
verenigingen en kunstenaars.

parkbodeactueel
Meewerken aan een groots cultuurfeest in het najaar?  

Tussen zaterdag 18 september 
en zondag 3 oktober plannen we een 
grootse campagne waar verenigin-
gen en kunstenaars hun activiteiten 
kunnen organiseren met de nodige 
ondersteuning van de gemeente 
(promotie, technisch, financieel).

Misschien heb jij of je vereniging 
al iets al gepland in die periode? 
Maak dan je activiteit of plan aan 
ons bekend. We vermelden je 
activiteit mee op een gezamen-
lijke affiche en nemen het op in 
een grootse promotiecampagne. 
Nog geen concrete plannen, maar 
wil je wel meedoen met een nog 
uit te werken activiteit? Of wil je 
meewerken met anderen aan een 
gezamenlijke activiteit? Laat het 
ons weten! Alle hulp is meer dan 
welkom. Streefdoel is om alle da-
gen activiteiten te plannen, met in 
de weekends ook grootschaligere 
evenementen. 

Inspiratie nodig?

Denk aan kleine optredens in de 
horeca, kerken of op pleintjes. 
Expo’s in winkels of leegstaande 
panden. Wandelingen of fietstoch-
ten, open repetities, voorstelling 
van jullie programma, free podia, 
lezingen, flash-mobs …  

Streefdoel is om alle dagen 
activiteiten te plannen, 
met in de weekends 
ook grootschaligere 
evenementen. 

Alle locaties kunnen. Het zou mooi 
zijn als de events niet alleen in het 
centrum van Brasschaat plaatsvin-
den, maar ook in de andere wijken. 
En zoals gezegd, het hoeft niet 
altijd in zalen te zijn. Maak afspra-
ken met winkels, horecazaken … 
Met alle ideeën die binnenkomen, 
stellen we samen met jullie een 
programma op.  

Wil jij of jouw vereniging hieraan 
meewerken, meld je aan vóór 
7 maart via T 03 650 03 43 of 
cultuurraad@brasschaat.be. 
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Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Onze winkel is 
compleet vernieuwd!

Met diverse nieuwe merken en producten van o.a. 
Dubarrry, Aigle, Dome Deco, etc.

www.rodenburghomeandgarden.com
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ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

DAVIDSFONDS 
BRASSCHAAT

De psychologie van de 
ouder wordende mens

Lezing door Luc Van de Ven
dinsdag 2 maart 2021  om 20 uur 
via livestream! Over senioren ho-
ren we gelukkig tal van optimisti-
sche, zelfs vrolijke verhalen. En 
inderdaad, buiten deze aansle-
pende coronatijd, genieten vele 
ouderen vandaag van een geluk-
kige en wijze tweede levenshelft. 
Helaas is dit niet voor iedereen 
weggelegd. De ouderdom heeft 
ook onmiskenbaar minder fraaie 
kanten: iedereen zal vroeg of 
laat een of andere vorm van 
verlies ervaren. Hoe leert men 
de ‘kunst’ beheersen om verlies 
te verwerken? Luc Van de Ven, 
lic. psychologie (KUL). Klinische 
ouderenpsycholoog aan het UZ 
Leuven. Verantwoordelijke voor 
het zorgprogramma bij de dienst 
Ouderenpsychiatrie. Coördinator 
van de werkgroep ‘Klinische 
Gerontopsychologie’. Meer info 
vind je op onze website www.
davidsfondsbrasschaat.be onder 
“Activiteiten”. Plaats: deze lezing 
is niet in Ons Middelheem, maar 
door de coronabeperkingen en-
kel via livestream naar je eigen 
pc, laptop, tv. Dit is heel een-
voudig, 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 “psych”)
Inschrijven verplicht per e-mail: 
via activiteiten@davidsfonds-
brasschaat.be  of  Annemie Jas-
perse (annemie@hupr.org). Na 
inschrijving krijg je kort vooraf via 
die e-mail de link doorgestuurd 
voor deelname.

Familiebedrijf gespe-
cialiseerd in bouw en 
renovatiewerken zoekt 
nog enkele opdrachten, 
wij realiseren met plezier u 
grote projecten maar ook 
kleine klusjes. Tel 0495 
752 320

MEDISCHE
PEDICURE / MANICURE
VOETREFLEXOLOGIE
Na afspraak bij u thuis. 

0486 02 66 02

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

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Bezoek onze website
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GROEIEN
HUMANIORAVERW

ONDEREN
VERBINDEN

VERDIEPEN

IK

WERELD

JIJ

CO
D

VERBREDEN

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

B E L G I S C H  VA K M A N S C H A P

Wij zijn dringend op zoek naar volgende functies
om ons Augustijns-team te versterken:

COMMERCIEEL ADVISEUR
(toonzaal Wuustwezel)

KEUKENPLAATSER MET ERVARING
(kan ook op zelfstandige basis)

MAGAZIJNIER

SCAN ME
Wens je een gedetailleerde beschrijving?
Scan de QR code voor meer info.

Heb je interesse of toch nog vragen?
Stuur ons je CV en motivatiebrief naar

Jobs@augustijnskeukens.be of bel 03/270.99.13
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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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Alle inwoners uit Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapel-
len en Wuustwezel kunnen terecht in het vaccinatiecentrum 
gelegen naast het Gunfi re Museum aan de Licht Vliegwezen-
laan. Het vaccinatiecentrum van de eerstelĳ nszone van deze 
vĳ f gemeenten werd op relatief korte tĳ d klaar gestoomd door 
een intense samenwerking van de vĳ f gemeenten. 
In eerste instantie worden de zorgprofessionals gevaccineerd. 
Dan komen de 65-plussers aan de beurt gevolgd door de rest 
van de bevolking. In het centrum maakt men zich sterk dat men 
eens op kruissnelheid tot 2400 vaccins per dag kan zetten. Dat 
is een beetje afhankelĳ k van de doelgroep die aan de beurt is. 
Voor de groep 65-plussers rekent men op iets minder inentin-
gen per uur om op die manier meer aandacht te kunnen beste-
den aan de mensen. Als de jongeren aan de beurt komen, kan 
het dan weer vlugger gaan.
Intussen hebben zich al meer dan 1500 vrĳ willigers aange-
boden om een handje toe te steken. Een klein deel daarvan 
stond al paraat tĳ dens het proefdraaien op donderdag 11 fe-
bruari. Onder het goedkeurend oog van de verschillende bur-
gemeesters werd het volledig traject doorlopen. 
Voor de Brasschatenaar zĳ n er verschillende mogelĳ khe-
den om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven. De 
gemakkelĳ kste manier is natuurlĳ k met de wagen. Aan het 
Gunfi re Museum is een ruime parking. De fi ets is natuurlĳ k 
een mooi alternatief. De gemeente Brasschaat heeft van de 
militaire overheid de toestemming gekregen om de ver-
bindingsweg tussen de Essensteenweg en het Gunfi re Mu-
seum open te stellen. Er wordt ook met De Lĳ n onderhan-
deld om een busverbinding naar het centrum te krĳ gen.
Waarnemend burgemeester Philip Cools is alvast zeer tevre-
den over de samenwerking tussen de vĳ f gemeenten. “Het is 
echt top . De verantwoordelĳ kheden werden netjes verdeeld. 
Het was niet eenvoudig om deze ruimte die toch 4000 vierkan-
te meter groot is helemaal klaar te krĳ gen”, zegt Philip Cools.

Foto: ELZ Noorderkempen

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

Gevraagd: 

FONOPLATEN. 

Oprit of parking

Kurt 0495 571 383
Franse les niveau se-
cundair. 
Verzamelaar koopt 

Afloop verstopt

Schilder/behangwerk 

Ik  zoek poetswerk, 

Aankoop antiek 

Ben je vlot in de om-
gang?

Ontruimingen van huis, 

Zoekt u een loodgieter, 

Inkoop oud goud en
juwelen:  

Gouden Callebout cho-
colade eieren. 

UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN? 

Opkopen inboedels, 

Vrouw zoekt werk, 

Verkoop of verhuurklaar 
zetten.

ELEKPRO 
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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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
Merksem: Akkerbouwstraat 59 - gerenoveerde rijwoning 
; glvl :  gang, WC, woonkamer, eetkamer, keuken, terras, 
tuin - 1ste V : 3 slaapkamers, badkamer + WC - 2de V :  
2 slaapkamers , douchekamer + WC
Merksem: Rietschoorvelden 285 - appartement 2de V : 
Inkomhal, ruime living met airco en zonnewering, keuken 
met toestellen, aparte WC, grote slaapkamer met airco, 
terras en rolluiken, kleine slaapkamer met rolluiken, 
vernieuwde badkamer met regendouche en sierradiator, 
nieuwe verwarmingsketel - inpandige garage met elek-
trische poort en wasplaats

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

zoekt wegens voortdurende expansie:

ERVAREN PLAATSERS  of  PLAATSERSPLOEG
voor plaatsen van ramen en veranda’s.

Meer info op onze website:

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

PROMO! Ramen & deu-
ren pvc, hout, alu incl. 
plaatsing en afwerking 
aan 30% korting. Inters-

GSM: 0488/46 87 72 MP 
Goldbouw bvba

Dakwerken, lekkages, go-

dakreiniging, algemene 
dakwerken. 0491/758 399. 
Kenny

www.edox.ch
Masterpieces of time
juwelier Denys & C

Bredabaan 426, Brasschaat
www.denys-co.be

Poetsen, strijken, baby-
sit. Tel. 0491/200 939 Spr 
btje NL, Spaans, Engels

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

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 
coniferen. Gratis offerte 
0487/715 534
Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 
zijn. 0499/103 000
Ik zoek werk als poets-
vrouw, ook zaterdag & 
zondag. 0486/430 828

Gratis opruimen van in-
boedels 0478 536 719

E l e k t r i s c h  m a k e n 
van rol luiken,  e lek-
t r i c i t e i t .  A l g e m e e n . 
tel. 0485/429 105

Ramen en deuren incl. 
plaatsen pvc, alu, hout. 
Poorten, zonnewering & 

0493/651 522
Rolluiken, Zonwering Re-
novatiewerken Donovan 
Info@donovan-tack.be
Ambachtelijke pralines, 
“La Praline”. Isabellalei 87, 
Ekeren, tussen 15u-17u.
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar via 
onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet noodzakelijk. 
Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen naast de dienst 
spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Is men te ziek om zich 
naar de wachtpost te verplaatsen, bel dan nummer 03/ 650.52.53. 
De arts bekijkt dan of een huisbezoek noodzakelijk is en komt in

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, 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  

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

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

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

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51 

Kantoor Brasschaat: 

Kantoor Antwerpen: 

Kwalitatief 
juridisch advies

    

    

MAANDAG    1
DINSDAG     2
WOENSDAG  3
DONDERDAG   4
VRIJDAG      5
ZATERDAG   6

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

MAANDAG    22
DINSDAG    23
WOENSDAG  24
DONDERDAG       25
VRIJDAG      26
ZATERDAG   27

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

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

GSM: 0476-940 567

UW WONING IN GOEDE HANDEN

WOLLAERT
VASTGOED

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234
Eventueel met inboedel

Bethaniëlei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

moeilijke tijden maar al te goed. Zo moest de Brasschaatse kin-
dergemeenteraad voor de derde keer op rij digitaal doorgaan. 

de vergadering vertelde ze ons het volgende: ‘Ik vond het heel 

-

duurzaamheidsdoelstellingen mee:

o Elke dag buitenspelen

-

voor elkaar kan ieder kindergemeenteraadslid zijn mening ge-
ven. Een voorbeeld van vergaderen voor de oudere generatie.”

DE BRASSCHAATSE KINDER-
GEMEENTERAAD: EEN VOOR-

BEELD VAN VERGADEREN!
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WIJ MAKEN GRAAG TIJD VOOR U

UW NIEUWE 
BADKAMER IN 
RUIM 1 WEEK

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

PAALSTRAAT 149    2900 SCHOTEN      03 680 19 50
INFO@BOUWCENTRALENV.BE  WWW.BOUWCENTRALENV.BE

MA - WO    9U TOT 18U
DI - DO OP AFSPRAAK
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 16U

OPENINGSUREN:

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

Centrale verwarming

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten
0486/484 333

info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 17u
www.denys-co.be

Dakwerken: nieuw, her-
stel roofing, dakgoten. 
0489/717 125
Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978


