Een nieuwe tv?

Teletechnics

natuurlijk!
BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

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

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

NIEUWE COLLECTIE
Kapelsesteenweg 394

|

Mariaburg - Brasschaat

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

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

Wij maken er
iets moois van!

OUTDOOR LIVING CONCEPTS
D[ BOURBON-SLEECKX

Openingsweek 6 t/m 14 maart

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera
$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

Turnhoutsebaan 217-221 | 2970 Schilde
+32(0)3 383 06 69 | info@bourbon-sleeckx.com
www.bourbon-sleeckx.com

Opening 4 maart: BBQ-Shop / Workshops
BRASSCHAAT
M E EST E R L I J K I N B I N N E N & BUITENVERLICHTING

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | M. 0496 544 744 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat
info@lichtmeester.com | lichtmeester.com |

artanddesignbrasschaat

Bourbon-Sleeckx Brasschaat
Bredabaan 948 A, 2930 Brasschaat
shop.bourbon-sleeckx.com

Brasschaatse Film,

Nr. 9,

3-03-2021

2

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Biometrisch
Multifocaal
Expert

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

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

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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

PRINSES GEZOCHT IN
MATER DEI DRIEHOEK



03/653 37 51

Dakherstel, nieuwe isolatie, dakgoten, karweien.
0489/717 125
Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u

www.facebook.com/mrboobrasschaat

mrboo_opticiens

mr-boo.be

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

Rijbewijs met L ???

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

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

L



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

Vrouw zoekt werk: poetsen, strijken en babysit.0465/754 471



Snoeien en vellen van
bomen, verwijderen coniferen, stronken, hagen,
klimwerk, hoogtewerker.
0491/758 399



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

Vlak voor de krokusvakantie kwam de prins van Assepoester
langs in Mater Dei Driehoek. Alle meisjes moesten het glazen
muiltje passen. En ja! De prins vond zijn prinses! Bij juf Tina,
alvast in bruidskleed, paste het schoentje perfect.

Woonzorgcentrum

Benader een ieder
zoals je zelf benaderd wil worden.

KENNISMAKINGSEN PRAATMOMENT
In een woonzorgcentrum gaan wonen is een ‘ingrijpende verandering’ in het
leven van elke senior én zijn/haar familie.

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

4

5

6

7

maart

maart

maart

maart

10u tot 18u

10u tot 18u

10u tot 17u

11u tot 15u

We hadden gehoopt de workshops terug op te starten in de lente,
maar Covid 19 steekt er alweer een stokje voor.

Overweegt u deze stap te zetten voor uzelf of uw mama en/of papa dan
nemen we hiervoor graag de tijd om u uit te nodigen voor een persoonlijk
(vrijblijvend) ‘kennismakings- en praatmoment’.
Volledig corona-proof kan u genieten van een rondleiding in Residentie
Koningshof gelegen in een prachtige en rustige groene omgeving én kan u
met al uw vragen bij ons terecht. (kamers vrij)
Een afspraak kan u reserveren via:
0492/722. 240 ź 03/294 18 00 ź admin@residentie-koningshof.be
Tot binnenkort ?

Om de lentesfeer toch tot bij jullie te krijgen, nodigt PUUR SFEER je
graag uit op de Lente Kijkdagen.
Tijdens deze dagen kan je
Ŷ een gemaakt lentestuk bestellen

Ŷ een materialenpakket bestellen om je lentecreatie thuis zelf te maken

Spring tijdens de kijkdagen dus zeker eens binnen om de stukken te
bekijken en je keuze te maken
Geniet van een korting op van 10% op alle decoratie in de winkel.
Bredabaan 153 – 2930 Brasschaat - Gsm: 0496/61 89 78 - www.kristaverwimp.be – www.puursfeer.be

Botermelkbaan 4 | 2900 Schoten | www.residentie-koningshof.be
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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

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Er is een wasmachine
die net zo veel om het
milieu geeft als jij!

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

ONTDEK NU

Wij beleggen voor hen.



Warmtepomp of zonnepanelen plaatsen door
YDNPDQ*UDWLVSULMVRႇHU
te. Tel. 0470/181 178


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


Zwembad nieuwbouw
alle systemen, aan betaalEDUH SULMV JUDWLV RႇHUWH
0470/181 178



Nu tot

€ 200
Actie geldig tot 13 juni 2021

Wij sparen
niet voor onze
kinderen.

cashback

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

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

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

VERWARMEND BERICHT TIJDENS CORONA

Ik woon in de Julialei. Op 10 februari ben ik 90 jaar geworden en
behoor nu tot de stockoudjes. Op deze dag zijn lieve geburen
komen zingen en heb ik bloemen, snoep en een kokardespeld als
90 jarige gekregen. Jongens, jongens wat een superleuke verrassing. Alles gebeurde op afstand en met mondmaskers waardoor ik
niet juist weet wie ik kan en mag bedanken. Ook veel dank voor de
vele kaartjes die ik heb mogen ontvangen (dankzij mijn dochter),
de bloemen, snoep en de berichtjes op fb. Zo fantastisch. Niet
tegenstaande de vele negatieve berichten en de beelden van
agressieve mensen blijf ik geloven in de vriendschap tussen en
goedheid van mensen.
Simeke

* 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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Ben jij
ook zo
ieuwsgierig?
DIGITALE INFOAVOND
donderdag 4 maart 19u30,
inschrijvingen via website

OPEN SCHOOL
zaterdag 24 april
14 - 18 uur
(als de coronamaatregelen dit toelaten)

NIEUWSGIERIG?
Benieuwd naar de toffe experimenten en
benodigdheden in onze gratis wetenschapsbox?
Ga dan naar onze website voor meer info.

Prins Kavellei 98 - 2930 Brasschaat
T 03 651 55 71 - www.ktabrasschaat.be
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Uw broodje
blijft gebakken.
Bakkerij Mortier is dit jaar 32 jaar geworden. Reeds 32 jaar zorgen Patrick
en Imelda voor kwaliteitsvolle ambachtsproducten, deze traditie zullen
ze nu met de kinderen samen verder zetten.
Het lang wit en grof heeft door de jaren heen alle trends overleefd, wat
niet wil zeggen dat we zijn blijven stiltaan in de tijd. We bieden vandaag
een uitgebreid gamma aan desemproducten. Door ons aangepast
productieproces voorzien wij verse pistoleetjes doorheen de dag,
soms kan u ze zelfs warm van de plaat kopen.
Stilstaan is achteruitgaan, dus wij blijven steeds innoveren met onze klant
als centraal vraagstuk, zo is ons nieuw winkelconcept geboren. De bakkerij
zal naast zijn standaard werking, uitbreiden naar een ontbijt/lunch boetiek.
Vanaf maart zal u gesmeerde boterhammen in onze toog vinden, want
niets gaat boven een goed belegd boke! Verder zullen we jullie kunnen
voorzien van warme dranken, salades en nog zoveel meer producten dat
uw ontbijt of lunch onvergetelijk maken. Al deze producten zijn
vervaardigd door ons of andere lokale leveranciers die allen met hart
HQ]LHOZHUNHQYRRUKHWD³HYHUHQYDQNZDOLWHLWVYROOHDPEDFKWHOLMNH
producten, bovendien zo natuurlijk mogelijk.
Benieuwd hoe het er allemaal uit zal zien? Vanaf dinsdag 9 maart kan u
terecht in onze nieuwe winkel om te ontdekken welk lekkers voor jullie
klaar staat. Helaas kunnen wij geen opendeurdag organiseren, waardoor
we jullie tijdens die feestelijke openingsweek zullen verwennen met
kortingen en smakelijke verwennerijen.

Tot dan! Jullie Mortier Team

Mortier Maria-Ter-Heide - Kerkedreef 2, 2930 Brasschaat - Tel.: 03/663.00.37 - info@bakkerijmortier.be
Mortier Kaart - Hoogboomsteenweg 28, 2930 Brasschaat - Tel.: 03/653.02.93 - www.bakkerijmortier.be
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EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

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

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



Dakwerken, lekkages, goWHQURR¿QJSDQQHQOHLHQ
dakreiniging, algemene
dakwerken. 0491/758 399.
Kenny



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



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



Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

0475/259 545
of 0472/233 044
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Zwembad aut. Dosering!
Plaatsen door vakman
aan betaalbare prijs. Tel.
0470/181 178



Gratis opruimen van inboedels 0478 536 719

Massage vanuit mijn hart
Verpleegkundige geeft professionele massage

De lockdown is nu ook voor ons voorbij.
We vliegen er weer veilig in.
Op afspraak tussen 9 uur en 21 uur.

www.massagevanuitmijnhart.com
praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be
Praktijk is rolstoeltoegankelijk



Zaaien van nieuwe
gazons, gratis offerte
0487/715 534



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

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

VERS BEREIDE PAELLA
EN CHILI CON CARNE
NIEUW!!! ZARZUELA

(enkel op bestelling en vanaf 2 pers.)

Bezoek ons op de markt:

SCHOTEN:
- zaterdag 6, 13, 20 en 27 maart
- zaterdag 3, 17 en 24 april
BRASSCHAAT:
- maandag 1, 15 en 29 maart
- maandag 19 en 26 april

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

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

t : 0476 88 78 93
f : whatscooking/paella
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Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
specialiteit appartementen, trapzalen, enz.
Correcte uitvoering aan
nog betaalbare prijzen.
Nieuw-renovatiewerken
in samenwerking met
5HQR¿[LW
INLICHTINGEN
7HO

7

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

MYRIAM VAN HONSTE



Zwembad renoveren
door vakman aan betaalbare prijs met gratis
prijsbestek.
Tel. 0470/181 178

T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32
GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be



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

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 2 maart t.e.m. Zaterdag 6 maart
Soep:
 6RHSYDQWRPDDWHQSRPSRHQ ½ORI½O
 6RHSYDQVDYRRLNRROHQVSLQD]LH ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Hummus van pastinaak met kleurrijke salade van
geroosterde bietjes, knolselder, wortel
 HQKD]HOQRRWMHV ½  9(*$1
- Kalfsgebraad met krieltjes, boontjes, groene aspergetips,
broccoli en een zachte dressing van mosterd
 HQGUDJRQ ½
Warme Gerechten:
 *URHQHODVDJQHPHW]DOPZDWHUNHUVVSLQD]LH
 EURFFROLHQULFRWWDPHWOLPRHQ ½
- Merguezworstjes met tabouleh, wortel- en pastinaakstokjes
 HQEDVLOLFXPPD\RQDLVH ½
- Kipspiesje met preistoemp, boerenkool
 HQHHQIULVFXUU\VDXVMH ½
- Ravioli van geitenkaas en honing met zoete aardappel
gele paprikasaus, gebakken pompoen, kerstomaatjes,
 JHLWHQNDDVHQZDOQRWHQ ½

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

Wij zijn op zoek naar een

POETSHULP
ÁH[LMRE
mail je cv naar info@patisseriecharlotte.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

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



Weerbarstige computer? *HHQ:L¿",NORVKHW
op, meer dan 30 jr ervaring. 0475/350.753



Wij zijn op zoek voor
naschoolse opvang voor
onze kindjes (2j-3j) - 3d
per week (ma/di/do), van
15h t/m 19h. Rijbewijs
noodzakelijk, regio Donk.
Telefonisch beschikbaar
voor kennismaking na 20u
0499 467 093

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

Bezoek onze website
EUDVVFKDDWVHÀOPFRP



Te huur: 1 slpk app. Bredabaan 460, huur €600+65
kost. 0492/076 191



Tuinman, schilderen,
snoeien bomen, loodgieterij. 0497/231 373



Ik zoek werk. Gypr.,
schild., lamin., bezetw.,
tuinw. m. erv. €14/u.
0492/148 886



Te koop Turbo Airfryer.
Nieuw in doos. 0486/756
203 na 18u.



Tuinonderhoud & aanleg. Btw aanwezig.
0465/993 577



Te koop: 2 kinder autostoelen merk Römer. 3
NLQGHUUHLVEHGMHVPHWH[tra matras. Alles zo goed
als nieuw. 03/653 20 10



www.edox.ch
Masterpieces of time
juwelier Denys & Cz
Bredabaan 426, Brasschaat
www.denys-co.be

VDV Luchthavenvervoer

0479 / 21 70 70
vanaf € 60

Bij afgifte
van deze bon

€ 5 korting

per boeking h/t
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KD Service bvba
Personenvervoer voor bedrijven
Wij zoeken voor indiensttreding

CHAUFFEURS

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

(m/v)

Chauffeur Full-time en chauffeur voor 1 tot 2 dagen per week

Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen
ƌŽƵǁĐĞŶƚƌƵŵƚĞƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͘

Functie - eisen:
- Geen 9 to 5 mentaliteit
- Flexibiliteit en beschikbaarheid tijdens weekends
- Je bent bij voorkeur liefst in het bezit van bestuurspas
alsook medische schifting voor bezoldigd personenvervoer

Wij bieden:
- Een eigen wagen met mooie verloning + maaltijdcheques
- Vooruitzicht op vast contract

INTERESSE?
mail: kds.md@telenet.be of bel 0475/716 874

tŝů Ƶ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽǀĞƌ ĂůůĞƐ ǁĂƚ ŵĞƚ ĞĞŶ
ƵŝƚǀĂĂƌƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͍
hŬĂŶŽŶƐƐƚĞĞĚƐŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘
tŝũǌŝũŶϮϰͬϳďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗ϬϯϰϯϰϯϯϯϮ͘

Te huur garage in garagepark pastorijstraat
(driehoek) €80.
Tel 0470/313 126

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

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Nu de lente zich al een keer heeft getoond, komen we
opnieuw met z’n allen meer naar buiten. In het Gemeentepark en het Peerdsbos vinden velen een favoriet wandelparcours. Anderen trekken naar De Inslag, dat bos tussen Pauwleslei en Kinderboerderĳ. Er is natuurlĳk ook het
domein De Uitlegger met het Fort en het Klein Schietveld
achter Perron Noord.
Minder bekend is het gebied aan de Hogesnelheidslĳn.
Naast het golfterrein kan je het bos aan de Driehoekjes
intrekken. Als je er aan de andere kant uitkomt, steek je
een groot grasveld over en je komt aan de Laarse Beek.
Langs deze beek die in Brecht ontspringt, loopt een wandelpad richting Elshoutbaan. Je kan kiezen aan welke kant
van de beek je wandelt, de Brasschaatse of de Schotense.
Want die beek vormt inderdaad de grens tussen de twee
gemeenten.
Aan de Watertoren wringt de Laarse Beek zich onder de
Elshoutbaan om in het gemeentepark terecht te komen.
Daar kan je de beek dan verder volgen tot je aan de bespeelbare vistrap van de Provincie Antwerpen. Deze bevindt zich naast het Boothuisje. Kinderen kunnen er met
“de schroef van Archimedes” water omhoog leiden. Ze
kunnen ook klimmen op een grote speelvis. Educatieve
infoborden maken hen wegwĳs in de geheimen van de
vispopulatie. Zo leren we dat er in de Laarse Beek rivierdonderpadden leven. In tegenstelling tot wat de naam
doet vermoeden, gaat het hier wel degelĳk om een vis.
De Provincie Antwerpen wil het leven van dit diertje een
beetje gemakkelĳker maken door visvriendelĳke trapjes
aan te leggen. Deze trapjes zĳn voor de rivierdonderpad
makkelĳk te overbruggen. Op deze manier kan hĳ verder
stroomopwaarts. In totaal zĳn er 15 vistrapjes aangelegd.
Eens voorbĳ de vistrap kom je op het zogenaamde vlonderpad terecht. Zo kan je de Laarse Beek verder volgen
richting Peerdsbos. Op de grens Brasschaat-Schoten-Ekeren-Merksem duikt de beek dan onder de Bredabaan om
zo haar weg te vervolgen richting Antwerpen.

www.uitvaartzorg-delelie.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
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Te koop moderne eetkamer 4 jaar oud na sterfgeval. 1 kast 1,90m hoog
x 1,05m breed, 1 dressoir
85cm hoog x 2,5m lang,
1 tv-meubel 50cm hoog
x 1,05 lang, 1 tafel 90cm
breed x 1,6m lang en 4
slede stoelen lichtkleurig.
€ 1200. 0486/482 974



Ik zoek werk als huishoudhulp. 0465/899 127



Schilderwerken en kleine renovaties. Gratis
RႇHUWH



Te huur: Ruime Studio
Nieuwpoort 4p +garage.
Zeezicht. Vlakbij winkelstraat & strand. Slaaphoek
2p, zetelbed 2p. 60-70€/n.
*VP



Werkaanbieding verpleegkundige praktijk
Dermatologie centrum
Brasschaat (deeltijds).
Info via
contact@Lopex.be
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‘Wist-je-datjes’ - wandeltocht voor het hele
gezin. De wandeling
vertrekt aan kinderboerderij ‘Mikerf’.

Door Corona blijft het voorlopig
niet mogelijk om gegidste wandelingen te organiseren.
De Natuurgidsen van Brasschaat/Schoten/Kapellen zitten
echter niet stil, en we hopen
van jullie hetzelfde. Daarom
hebben we een leuke ‘wist-jedatjes’ wandeltocht voor het
hele gezin uitgewerkt met enkele spelletjes, vragen en opdrachtjes voor de kinderen en
veel wetenswaardigheden voor
zowel kinderen als mama’s en
papa’s, oma’s en opa’s. Je
kan de wandeling doen met je
gezin of je vaste bubbel op een
moment dat het je best uitkomt.
Er is geen begeleiding door een
gids. De wandeling is gratis.
Je kan de brochure met alle
informatie downloaden via de
website van de natuurgidsen:
www.natuurgidsen-brasschaat.
be/activiteiten/
Alvast veel plezier gewenst.

mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLDwww.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



Te koop Zilvercros in goeGH VWDDW 7HO 
827 na 18 uur.

Ook last van een corona coupe?
Wil je niet lang wachten om naar de kapper te gaan!
Bij Salon Luxx kan je sneller terecht voor knipbeurt en/of kleuring.
Maak op tijd een afspraak met een ontspannende hoofdmassage!
.DSHOVHVWHHQZHJ%UDVVFKDDW7LQIR#VDORQOX[[EH
steunt startende handelaars

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking
Dakterrassen
Groendaken
Isolatiewerken

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

Voor onze grappige
tweeling, van 5 jaar, zoeken we een leuke oppas
die ze op di-woe en do
van de openluchtschool
in Brasschaat kan gaan
halen om er thuis met
ze spelen en voor te koken. Geïnteresseerde bel:
0472 900 110



Terras groen en je oprit is
ook niet te doen. Bel Klus
=R

TEMPELIERS MET PLICHT ZOEKEN PAASEITJES
VOOR MINDERBEDEELDE KINDEREN

De Orde van de Tempeliers met Plicht,
erkend door de kerk, heeft de hulp nodig
van onze inwoners. Met Kerstmis hebben
300 personen een driegangen maaltijd gekregen, waarvoor we zeer dankbaar zijn.
Graag zouden we met Pasen, paaseieren
uit delen aan de armere kinderen. Ook
deze kinderen zijn de toekomst van onze
natie en verdienen eveneens een goede
kindertijd. Wil je een kind zien stralen? Doneer paaseieren via de deelnemende bakkers/winkels. Er zal een poster hangen in
deze winkels, koop ze daar, laat ze daar
achter en dan komen ze terecht. Ook aan
de winkeliers doe ik een warme oproep om
deze actie te steunen. Voor vele kinderen
is deze chocolade broodbeleg en geen
snoepje.
Je kan ook Martine Smits contacteren om
af te spreken waar je de eitjes kan brengen.
Via mail: martine.smits2@telenet.be of telefonisch op het nummer 0475 809 206.
U kan ook doneren op de rekening van de
orde: BE 54 0004 6001 2897, dan gaan we
de paaseitjes zelf kopen. Uiteraard communiceren we het resultaat van deze actie
QDDÀRRS

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

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

0487 286 430
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parkbodeactueel
Financiële steun voor
cultuursector
Brasschaat wil met de Vlaamse noodsteun voor cultuur een hart onder de
riem steken van haar professionele
cultuurorganisaties en freelancers in
de cultuursector. Zij kunnen een premie krijgen voor gemaakte kosten of
gemiste inkomsten door geannuleerde
festivals, concerten, theatervoorstellingen, tentoonstellingen ...

Verkeersmaatregelen richting
vaccinatiecentrum
Binnenkort krijgen de eerste zorgverstrekkers en bewoners
uit de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen
en Wuustwezel hun prik tegen het coronavirus in het
vaccinatiecentrum aan de Licht Vliegwezenlaan.
Het verkeer van en naar het vaccinatiecentrum zal de
komende maanden toenemen.

Om de premie te ontvangen, vul je vóór
1 april het aanvraagformulier in op
brasschaat.be (zoekfunctie: toelagen
cultuur). Hier vind je ook het reglement
terug. Er zijn twee aanvraagrondes:
één voor geannuleerde activiteiten in
2020 en één voor geannuleerde activiteiten in 2021.

Vul vóór 1 april het
aanvraagformulier in op
brasschaat.be
(zoekfunctie: toelagen cultuur)

Om de verkeersleefbaarheid en -veiligheid van bewoners en schoolgaande
jeugd in wijk Bethanië te garanderen,
nemen we vanaf 2 maart maatregelen om
het verkeer richting vaccinatiecentrum uit
de wijk te houden. De maatregelen maken
dat ook bezoekers van het recyclagepark
een andere route moeten volgen.

Wijkcirculatieplan
Samen met de verkeerspolitie werkten
we een wijkcirculatieplan uit voor de periode dat het vaccinatiecentrum actief is.
Hierboven vind je een overzicht terug.
We zetten de maatregelen graag voor jou
op een rijtje:

Er bestaat geen enkele
mobiliteitsmaatregel die voor
alle gebruikers optimaal is.
Maar dat deze maatregelen
meer rust in de wijk
brengen, staat vast.

• algemene zone 30 voor de straten
gelegen tussen Guyotdreef, Lage Kaart
en Bethaniëlei
• knip Bethaniëlei ter hoogte van
Lage Kaart
• knip Ploegsebaan ter hoogte van
Lage Kaart
• knip Zilverberkenlei ter hoogte van
Ploegsebaan
• éénrichtingsverkeer Zilverberkenlei
(tussen Lage Kaart en Ploegsebaan) en
verplicht rechtsaf draaien
• opheffen éénrichtingsverkeer
Zilverberkenlei tussen Ploegsebaan en
Bethaniëlei
• Indien de verkeersintensiteit op de Lage
Kaart te hoog wordt, overwegen we in
een latere fase een parkeerverbod in te
stellen op de Lage Kaart tussen Guyotdreef en Ploegsebaan. Dat verbetert de
doorstroming en voorkomt mogelijke
schade aan voertuigen. We onderzoeken nog extra parkeermogelijkheden.
• In de Ploegsebaan (vanaf Lage Kaart)
en Licht Vliegwezenlaan komen
fietssuggestiestroken om de fietsers
een duidelijke plaats op de rijbaan te
geven. Er komt een parkeerverbod in
de Licht Vliegwezenlaan tot aan het
vaccinatiecentrum.
Er bestaat geen enkele mobiliteitsmaatregel die voor alle gebruikers optimaal
is. Maar dat deze maatregelen meer rust
in de wijk brengen, staat vast. Gemotoriseerd verkeer richting vaccinatiecentrum
en recyclagepark is immers alleen nog
mogelijk via ontsluitingswegen.
Na invoering van de nieuwe wijkcirculatie
monitoren we de situatie ter plaatse en
sturen bij als het nodig is.

Nog vragen? Stel je vraag bij voorkeur
via brasschaat.be/corona-vaccin .
Of telefonisch op 03 650 29 30

Beste vrijwilliger
Deze bloem is voor jou.
Een hepatica. Die bloeit
meestal in de schaduw.
Net zoals jij elke keer
weer onopvallend je
steentje bijdraagt.
Vandaag verdien jij het om een
oprechte dankjewel te krijgen
voor al je inzet als vrijwilliger.
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Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

Gouden Callebout chocolade eieren. Isabellalei
87, Ekeren tussen 15-17u.



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

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

F O N O P L AT E N. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prijs!
GSM 0475/768 188

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383
QQQQQQQQQQQQ
verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

+ +(+,&)+,),$)+,#+,+'$**%,),
!,&+ +(+(,&)+,),$)+#*&,%+' ,%+,)(&+(

Marie-Louise Bruyneil
weduwe van Staf Van Thillo
Geboren te Antwerpen op 22 maart 1928
en na een moedige strijd van ons heengegaan
in de palliatieve eenheid ‘De Lotus”
te Brasschaat op 20 februari 2021.
Het afscheidsmoment van Marie-Louise,
gevolgd door de asverstrooiing op de
begraafplaats van Brasschaat - Centrum,
heeft in intieme kring plaatsgevonden.
'+#%+,&*(,**(,#**',#)"*'%",
',)$&+,*+",+(,**(,)+&+'++(,*(,
*&+$)( ,+,!%",&)+,#**',+%,
$)+&+!$$+,!' +(,#++(,!')( &
     ,*,*')+!)"+,'(+)$,
*,+,++', )%**'%,
'+&***(, , ,'*""#**%
demeyeruitvaart.be

Verzamelaar koopt oude
munten en bankbiljetten.
0475/342 118


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

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


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


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
de vroege avond. Mail dan
naar krisjo@telenet.be

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

Zoekt u een loodgieter,
ook voor kleinigheden. Bel
Koen 03/663 60 79

Zembadrolluik boven of
onder water op bestaand
bad, alsook plaatsing.
Lage prijs, tel.
0470/181 178
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De glazenwasser bvba
Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be
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NAAI BOUTIQUE
B R A S S C H A A T

Heb je onze nieuwe locatie al gevonden
Op de Bredabaan 167 in Brasschaat ( naast Scarpim by Julie)
Naai-Boutique is een trendy naaiwinkel met mooie stoffen van bekende merken
die betaalbaar zijn voor iedereen, daarnaast vind je garen, ritsen, knopen
en zo veel meer. Je kan ook bij ons terecht voor alle retouches.
Onze vriendelijke persoonlijk aanpak en advies komt op de eerste plaats.
Kortom een locatie waar je je thuis voelt.
Wij geven ook naailessen aan Kids op zaterdag van 14.30 tot 17 u
dress your doll, en voor de grotere leuke handtasjes.
ben je tussen de 6 en 12 jaar schrijf je dan in via www.naaischool.be
De naailessen voor volwassenen gaan hopelijk weer snel van start.
Volg ons op instagram naai_boutique
steunt startende handelaars

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

Peter
De Cock

Piet
Tulkens

Advocaat in
België

Advocaat in
België

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

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be
Goedk. leegruimen v.
tuin. planten, stronken, bomen, hagen. 0487/715 534



Zwembad zelf plaatsen,
wij helpen graag! Tel.
0470/181 178


Ik zoek werk, poetsen,
strijken, babysit. Spr Sp
en btje Eng. 0488/459 304

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

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

We’re back in Brasschaat

Happy to see
you too

5

€

korting bij
aankoop vanaf € 15*

www.veritas.be
#veryveritas

*
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.

Slagerij De Deken
zoekt

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

Afspraak voor sollicitatie:

0477 469 972
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

4de

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

GENERATIE

58,0(7221=$$/0ò

DAK - GEVEL - ISOLATIE

GRATIS
MOTOR

TOONZAAL (op afspraak)

%HORIPDLOYRRUHHQ*5$7,6SULMVRႇHUWH

03/651 33 40

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

Kom langs in onze
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
zonwering van het
kwalitatieve merk
Verano
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

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

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!
Zwembad probleem! Wij
herstellen alles aan lage
prijs. 1e bezoek gratis. Tel.
0470/181 178 DAP Pools



Goedkoop verwijderen
van bomen, hagen en
coniferen. Gratis offerte
0487/715 534



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

Te koop: golfballen €30 v.
100 st., €50 v. 200 st. Tel.
0478/449 280



Ik zoek werk, poetsen,
strijken, babysit. Spr. Sp. &
btj Nl, Eng. 0485/663 939



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

*(9(/78,17-(6
VERDIENEN AANMOEDIGING
Op de gemeenteraad van 22 februari is beslist om de aanplanting van geveltuintjes een duwtje in de rug te geven.
Daarom werd het politiereglement aangepast zodat het
aanleggen van een mini-tuintje voor iedereen uniform kan
verlopen. Schepen van Groen en Natuur, Infrastructuur en
Duurzaamheid, Goele Fonteyn, kan dit alleen maar toejuichen: de tuintjes zijn belangrijk voor de aanblik van het
straatbeeld, brengen de broodnodige vergroening en verkoeling en zorgen voor meer opname van CO2.
Wil jij ook genieten van zo’n groene gevel?
Een geveltuintje plant je gemakkelijk zelf aan de voorkant
van je woning. Zorg wel steeds voor een doorgang van
1,2 m voor de zwakke weggebruiker. Op tijd snoeien dus!
Boven 2,20 m kunnen planten wel verder uitwaaien. Kies
voor gebruiksvriendelijke, niet-giftige planten zonder doornen of bessen.
Ben je ondertussen helemaal gewonnen voor het idee?
Je kan meteen starten: een vergunning is niet nodig! Meld
het wel even bij onze dienst Infrastructuur (infrastructuur@
brasschaat.be). Van hen krijg je enkele tips mee over de
juiste plantenkeuze.
“Met elke vierkante meter steen die je vandaag vervangt
door groen, draag je een steentje bij aan een beter klimaat
en meer biodiversiteit. De tuintjes vangen regenwater op
dat anders zomaar de riool in loopt en ze zorgen voor een
SRVLWLHIH௺HFWRSGHOXFKWNZDOLWHLW'RRUGH]HJURHQHJHvels wordt de straat mooier en leefbaarder”, stelt schepen
voor Groen en Natuur Goele Fonteyn.

Gevraagd: garage of
stelplaats gezocht in de
directe omg. van Café
Piepenol, Bredabn 136.
0478/31 70 31



Te koop 135-delig bestek
:0)  NRႇHU DOV QLHXZ
0471/337 481



6HUYLFHÀDWWHKXXUcentr.
Kapellen. Recent gerenoveerd glvl met terras, 1
slpk. Zicht op tuin! Eigenaar: 03/605 33 73



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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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN
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:

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

COMMERCIEEL ADVISEUR
(toonzaal Wuustwezel)

KEUKENPLAATSER MET ERVARING
(kan ook op zelfstandige basis)

MAGAZIJNIER

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

03 326 46 93 - 0474 988 690

Ivo De Cock BVBA
,QVWDOODWLH9HUZDUPLQJ VDQLWDLU
2QGHUKRXG KHUVWHOOLQJHQ
*HXUGHWHFWLH &DPHUD,QVSHFWLH
2QWVWRSSLQJHQ
/DJH.DDUW%UDVVFKDDW
%WZ%(LYRGHFRFN#RXWORRNFRP
7Y*92&HUJDQU1

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

UIT DE HAND TE KOOP
Merksem:$NNHUERXZVWUDDWJHUHQRYHHUGHULMZRQLQJ
JOYOJDQJ:&ZRRQNDPHUHHWNDPHUNHXNHQWHUUDV
WXLQVWH9VODDSNDPHUVEDGNDPHU:&GH9
VODDSNDPHUVGRXFKHNDPHU:&
Merksem:5LHWVFKRRUYHOGHQDSSDUWHPHQWGH9
,QNRPKDOUXLPHOLYLQJPHWDLUFRHQ]RQQHZHULQJNHXNHQ
PHWWRHVWHOOHQDSDUWH:&JURWHVODDSNDPHUPHWDLUFR
WHUUDV HQ UROOXLNHQ NOHLQH VODDSNDPHU PHW UROOXLNHQ
YHUQLHXZGHEDGNDPHUPHWUHJHQGRXFKHHQVLHUUDGLDWRU
nieuwe verwarmingsketel - inpandige garage met elektrische poort en wasplaats
=LHRQ]HEHVFKLNEDUHZRQLQJHQRS

ZZZQRWDULVGHIHUPEH

SCAN ME

Heb je interesse of toch nog vragen?
Stuur ons je CV en motivatiebrief naar
Jobs@augustijnskeukens.be of bel 03/270.99.13

GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP
Centrale verwarming

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

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
Gemeente Brasschaat
3ORHJVHEDDQ+2%*OYOKDONHXNHQHHWNEDGNYHUDQGDWXLQWXLQKXLV
$XWRVWDDQSOYHUGQDFKWKDOVOSNUV9HUZJDVNDFKHO$OXPLQLXPUDPHQ
HQNHOJODVUROOXLNHQ9ORHUHQYLQ\OWHJHOV.HOGHU*HYHOUHFHQWEHSOHLVWHUG
Rustige ligging. Goed bereikbaar. Bezichtiging : elke woe. en zat. van 14 tot
X9*:**02*9.5*99(3&

Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be

Voorbogt Peter
Alle schilder- en behangwerken | Decoratieve verftechnieken | Vloerbekleding

1927
3 generaties
oog voor
kwaliteit

VOORJAARSACTIE

GRATIS

professioneel kleuradvies
bij bestelling voor eind april.

03 666 26 96 | 0495 507 872 | info@voorbogtpeter.be | www.voorbogtpeter.be
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A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIND

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

S

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.

HAP
SC

KMAN
VA

S

1938

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

www.poortenhersteller.be
Ik zoek dringend een
studentenkamer te huur in
Brasschaat. Contacteren
op 0496 591 416 en op
0478 070 058


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

Klusman inricht elektr.
garagedeur rolluik, vliegraam. 0499/216 561

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

Opkopen inboedels,
stock, antiek, meubels,
verzamelingen. Leegmaken van uw woning. Beste
prijzen v.d. regio. Tom
0491/758 399

Verkoop of verhuurklaar
zetten.*UDWLVRႇHUWH%HO
Klus&Zo. 0499/ 103 000
ELEKPRO elektr. werken,
klusjes, onderh. geb. 24/7,
eerlijke pr. 0484/993 359


Activiteiten Casa Callenta

Casa Callenta is een warm (t)
huis voor en door lotgenoten
met kanker en hun omgeving.
Volgende ontmoetingsmomenten staan op de agenda
- Ma 8/3 – 10u30 – Gewoon
Welkom online
- Di 9/3 – 13u30 – Wandelen in
het Park van Brasschaat
- Ma 15/3 – 13u30 – Wandelen
in het Park van Brasschaat
- Do 18/3 – 13u30 – Wandelen
in het Park van Brasschaat
Meer info: www.casacallenta.be



Alle terrasreparaties zoals: uitslijpen van slechte
voegen van terrassen +
terug opvoegen. Vervangen van kapotte tegels,
putdeksels, enz. Gratis
RႇHUWH

Bekijk onze vernieuwde website !

Jan Eyking
Denk nu aan het ontwerp en aanleg van uw tuin of gazon
Snoeien van bomen



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



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

Vrouw zoekt werk, poetsen
en strijken. 0486/710 541

PLATTE
DAKEN

GROENE
DAKEN

DAKGOTEN

DAKISOLATIE

DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT S 03 652 18 09 S www.michielse.be
Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Nelen Woondecoratie bvba
Residentiële schilderen behangwerken

Leveren van zwarte
grond, aanvulgrond.
Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.
Uitgraven van opritten
en funderingen.
Bouwrijp maken van
terreinen.
Ontbossingswerken.

zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

0475/522 146
T/F 03/663 46 65



D&D Interieurs



Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren
Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

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

AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD
TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

5tJOGP!UVJOFOFZLJOHCF
XXXUVJOFOFZLJOHCF

HELLENDE
DAKEN

afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be

UVJOBBOOFNFS

Voor een klus groot of
klein moet je bij Klus & Zo
zijn. 0499/103 000

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF



Gepensioneerde aannemer bouw doet nog
klusjes zoals kleine verbouwingen, metsel -en
betonwerken, terrassen,
rioleringswerken ea Tel
0494 160 412

Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83
Facebook & Instagram: D&D Interieurs
E-mail: dend.interieurs@telenet.be

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

WEEK VAN DE GESCHIEDENIS

Sagen, legendes en andere volksverhalen aan de hand van plaatselijke voorbeelden. Lezing door
Paul Catteeuw. woensdag 10 maart 2021 om 20 uur via livestream! Worden parabels enkel in de
kerk voorgelezen? Waarom treden in fabels meestal dieren op? In deze lezing wordt ons op een
boeiende manier verteld wat het verschil is tussen een volks- en een kunstsprookje, wat mythen zijn,
fabels, parabels, legendes en sagen, en dit ook aan de hand van wat in onze regio (Brasschaat en
$QWZHUSHQ ZHUGRSJHWHNHQG3DXO&DWWHHXZ/LF*HUPDDQVH¿ORORJLH .8/ 7RWOHFWRUDDQGH
.DUHOGH*URWH+RJHVFKRRO$QWZHUSHQ6WRQGPHHDDQGHZLHJYDQ)$523XEOLFHHUGHRYHUWDOYDQ
onderwerpen. Meer info vind je op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”.
3ODDWVGH]HOH]LQJLVQLHWLQ2QV0LGGHOKHHPPDDUGRRUGHFRURQDEHSHUNLQJHQHQNHOYLDOLYHVWUHDP
naar je eigen pc, laptop, tv. Dit is heel eenvoudig, maar als je hiervoor nog geen ervaring hebt, neem
GDQJHUXVWFRQWDFWRSPHW$QQHPLH-DVSHUVH DQQHPLH#KXSURUJ7 RI5REHUW'H
/RJKW 7 'HHOQDPHSHUSHUVRRQ¼QLHWOHGHQ¼MDDU¼ RYHUVFKULMYHQ
RSUHNQU%(YDQ'DYLGVIRQGV%UDVVFKDDWPHWYHUPHOGLQJ³VDJHQ´
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.

ramen & deuren

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

rijf
miliebed
fa
r
a
ja
0
4
ductie
eigen pro naservice
de
uitsteken
www.groven-ramen.be

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

Brasschaatse Film,

Nr. 9,

3-03-2021

18

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.

Eliah Van Aken, 13 juli 2020, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE
STAND

Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op
ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek
“Burgerlijke Stand”, naast de wachtdiensten.
Op de startpagina van onze website is een opvallende
knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com
ƉŽƚŐƌŽŶĚĨĂďƌŝŬĂŶƚͻĐŽŵƉŽƐƚͻ
ŵŽůŵŵĞƐƚͻĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶŵĞƐƚͻ
ďŽŽŵƐĐŚŽƌƐͻƚƵƌĨͻ
ƐƚĂůŵĞƐƚͻ

ǁǁǁ͘ŵĞĞƵƐƐĞŶ͘ďĞ
Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31

ǌǁĂƌƚĞŐƌŽŶĚͻ
ďŝŐďĂŐƐͻďŝĞůǌĞŶͻ
ĚŽůŽŵŝĞƚͻ͘͘͘͘

ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

:ŽƐDĞĞƵƐƐĞŶΘŶ

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken,
vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen

erkende professionele plaatser van

1
2
3
4
5
6

RestAfval
oranje
straten

Ophaling
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

8
9
10
11
12
13

RestAfval
rode
straten

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



Te huur kapsalon WHO
9HUKRHYHQOHL%UDVVFKDDW



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

Te koop droog brandhout,
WKXLVJHEUDFKW


60 jarige man zoekt lieve
vriendin, 

Opritten, terrassen, naWXXUVWHHQHQEHWRQVWHQHQ
*UDWLVRႇHUWH


www.Bomenpatrickgeerts.be
9HOOHQHQVQRHLHQYDQJHvaarlijke bomen, coniferen
PHLJKRRJWHZHUNIUH]HQ
YDQVWURQN

Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier Denys & Cz%UHGDEDDQ
%UDVVFKDDW
ZZZGHQ\VFREH

03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG





vraag een vrijblijvende prijsofferte

Ophaling

Bijles wiskunde, fysica,
DOOHQLYMDUHQHUY#KXLV
0474/976 466

huisvuil
GFT

PMD

GFT

'RNWHUYDQGLHQVW
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
#%$#)"! 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

maar t

Papier

huisvuil

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

maar t

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

0468/116.116Lindenlei 55 - 2180 Ekeren
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TOYOTA
HYBRIDES

50% VAN UW REISTIJD ELEKTRISCH (1)
OPLADEN NIET NODIG
EN ECONOMISCH VOORDELIG
TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 – 2960 Brecht
Tel.: 03 313 05 79

1,3-6,0 L / 100 KM |

29-135 G / KM (WLTP) | www.toyota.be

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
Milieu-informatie (K.B. 19.03. 2004): toyota.be
(2)

Afgebeelde voertuigen met opties of accessoires. (1) Gemiddelde gebaseerd op een gemengd parcours (autostrade/stad), naargelang
rijstijl, lading en externe factoren. Percentage gebaseerd op een testritcampagne van het Hybride Toyota-gamma in Frankrijk: “Les essais
alternatifs” van Toyota Frankrijk (www.toyota.fr), cijfers vastgelegd op 15.03.2017: 48.503 testritten, 693.847 afgelegde kilometers, gemiddeld
54% van de reistijd afgelegd op elektriciteit i.e. zonder hulp van de benzinemotor. In het kader van deze testritten werd het voertuig uitgerust
met een systeem dat o.a. de rijafstand en reistijd in elektrische modus, de gemiddelde snelheid, enz. meet. (2) 5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks
onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde dekking van de Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijkse gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder voorwaarden.
Meer info op Toyota.be – Toyota.lu of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België of in het Groothertogdom Luxemburg.
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Metaal- en houtatelier StudioTank
Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

Terras klaar voor de lente?

Maak even een afspraak via info@studiotank.be en bespreek met ons uw wensen!
Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be
Volg en like ons op Instagram en Facebook
Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A, 2930 Brasschaat

www.denys-co.be


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


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


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


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


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

www.asluc.be

Frigo-Techniek
03 651 68 43

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

Warmtepompen

lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
Gascondensatieketels

Verkoop • Service
Onderhoud

Airconditioning

