19 MAART - VADERDAG!
GESCHENKIDEEËN

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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ZONNEGLAZEN OP STERKTE - 50 %

Uw
stoffenwinkel !

DE NIEUWE COLLECTIE
Kapelsesteenweg 394

|

Mariaburg - Brasschaat

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

Dr. Roosensplein 19 - 2930 Brasschaat

Wij maken er
iets moois van!

Tel 03 651 84 45

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

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD
GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

Opening 4 maart: BBQ-Shop / Workshops
BRASSCHAAT

interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO
AUDI

Zakenkantoor Magerman bvba

BMW
CITROEN

Ruim 20 jaar ervaring in:
Leningen en beleggingen

FORD

Groepsverzekering
Brandverzekering

MERCEDES

Fiscaal sparen
Ondernemingsverzekering
en meer

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

Klaar terwijl U wacht

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
LQIR#]NEPEHZZZ]NEPEH

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

PEDICURE
MEDICAL
THUISPRAKTIJK
pedicurefriedalaurijssen.be

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat
Enkel op afspraak

0475/31.33.95



Poetsvrouw zoekt werk.
Spreekt Frans.
0488/251 815



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

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

met advies
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badmintonen squashschoenen

TENNIS:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:

VOETANALYSE
BĲ AANKOOP
LOOPSCHOENEN.

BOEK JE
WINKELBEZOEK ONLINE
https://www.shop2run.com/afspraken.html

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.

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

LOPEN:

GRATIS

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.



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

NAAI BOUTIQUE

kleding & accessoires

KINDERAFDELING
THERMISCH ONDERGOED
SPORTVOEDING
<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯ
KWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ
'^>KdEŽƉǌŽŶĚĂŐΘĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ

Volg ons op instagram naai_boutique
steunt startende handelaars

KƉŽŵĞŝŶŝŬĞŶĚĂĞů͕ŐĞůĞŐĞŶĂĂŶĚĞƌĞĚĂďĂĂŶϰϰƚĞƌĂƐƐĐŚĂĂƚ
ŝƐŚĞƚĂĂŶŐĞŶĂĂŵĞŶŵŽŽŝǁŽŶĞŶ͘
ĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐǀĂŶŵĞĚĞͲĞŝŐĞŶĂĂƌƐŝƐŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌ͗

CONCIËRGE / HUISMEESTER
sĂƐƚĞ:ŽďͲƌďĞŝĚĞƌͻsŽůƟũĚƐŽĨŵŝŶŝŵƵŵϯϮƵƌĞŶ
ŽŶƚƌĂĐƚǀŽŽƌŽŶďĞƉĂĂůĚĞĚƵƵƌ
ͻ:ĞǌĂůŝŶƚĞĂŵǀĞƌďĂŶĚǁĞƌŬĞŶĂůƐĐŽŶĐŝģƌŐĞǀĂŶŚĞƚƉƌĂĐŚƟŐĞĚŽŵĞŝŶ
Eikendael,
ͻ:ĞďĞŶƚŚĞƚĂĂŶƐƉƌĞĞŬƉƵŶƚǀŽŽƌďĞǁŽŶĞƌƐ͕ƐǇŶĚŝĐƵƐ͕ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ
ͻ:ĞǀŽĞƌƚĚŝǀĞƌƐĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶƵŝƚŝŶĚĞŐĞďŽƵǁĞŶ
 ĞŶŽƉŚĞƚĚŽŵĞŝŶ͘
ͻũĞǀŽĞƌƚǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐŐƌŽŶĚŝŐĞŐĞďŽƵǁƌŽŶĚĞƐƵŝƚĞŶǀŽŽƌǌŝĞƚĐŽŶƚƌŽůĞĞŶ
 ŽƉǀŽůŐŝŶŐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ
ͻ:ĞǌŝĞƚƚŽĞŽƉĚĞŶĂůĞǀŝŶŐǀĂŶŚĞƚŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬƌĞŐůĞŵĞŶƚ͘
ͻ:ĞǀŽŽƌǌŝĞƚĚĞĂůŐĞŵĞŶĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞʹƉůĂŶŶŝŶŐĞŶŽƉǀŽůŐŝŶŐǀĂŶĚĞ
 ũĂĂƌůŝũŬƐƚĞƌƵŐŬĞƌĞŶĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ;ǀŝĂĚĞƌĚĞƉĂƌƟũĞŶͿ
ͻ:ĞŚŽƵĚƚƚŽĞǌŝĐŚƚŽƉĚĞƉŽĞƚƐǀƌŽƵǁĞŶǀĂŶĚĞŐĞďŽƵǁĞŶ
ͻ:ĞǀŽŽƌǌŝĞƚƉĞƌŵĂŶĞŶƟĞ͕ǁĂĂƌŶŽĚŝŐĚƌŝŶŐĞŶĚĞĞŶďĞǁĂƌĞŶĚĞŚĞƌƐƚĞůǁĞƌŬĞŶ
ͻŽŶƚĂĐƚŵĞƚĚĞďĞǁŽŶĞƌƐͬƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶďĞŐĞůĞŝĚĞŶĂĂŶĚĞ
 ƉƌŝǀĂƟĞǀĞĚĞůĞŶ
ĂŶďŽĚ͗
ͻŽŶĐŝģƌŐĞǁŽŶŝŶŐŝƐƚĞƌďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ;ǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚ͊ͿŝŶĚĞĐĞŶƚƌĂůĞǀŝůůĂŽƉŚĞƚ
 ĚŽŵĞŝŶ͘
ͻsŽůƟũĚƐĞƚĞǁĞƌŬƐƚĞůůŝŶŐďŝŶŶĞŶWϮϯϮ;ďĞŚĞĞƌǀĂŶŐĞďŽƵǁĞŶͿĂůƐĂƌďĞŝĚ;ƐƚͿĞƌ
ͻĂŐǁĞƌŬͲKŽŬďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌǀŽŽƌƵƌŐĞŶƟĞƐďƵŝƚĞŶĚĞǁĞƌŬƵƌĞŶ
tĞƌŬĞƌǀĂƌŝŶŐ͗
tĞƌŬĞƌǀĂƌŝŶŐĂůƐĐŽŶĐŝģƌŐĞŝƐĞĞŶƉůƵƐ
^ƚƵĚŝĞƐ͗
ƐĞĐƵŶĚĂŝƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ
dĂůĞŶ͗
EĞĚĞƌůĂŶĚƐʹǌĞĞƌŐŽĞĚ
ǆƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗
ĞǁŝũƐǀĂŶŐŽĞĚŐĞĚƌĂŐĞŶǌĞĚĞŶǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚ͊
ůŐĞŵĞŶĞǀĞƌĞŝƐƚĞŶ͗ dĞĐŚŶŝƐĐŚŽŶĚĞƌůĞŐĚǌŝũŶ͕ƉƌŽĂĐƟĞĨǌŝũŶ͕ƐƚƌĞƐƐďĞƐƚĞŶĚŝŐ

ǌŝũŶ͕ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǌŝũŶ͕ŇĞǆŝďŝůŝƚĞŝƚƚŽŶĞŶ͕ŐĞĚŝĞŶƐƟŐǌŝũŶ͕

ŝƐĐƌĞƟĞŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘

ZŝũďĞǁŝũƐŝƐŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ
^ŽůůŝĐŝƚĞƌĞŶ͗
 
 

ĞǀĞŬŽs
ĞůůĞŶƐWŚŝůŝƉƉĞͻĞƌĐŚĞŵďŽƐůĂĂŶϮϴͻĞƌĐŚĞŵ
dĞůϬϯͬϰϰϬϯϴϰϰͻƉŚŝůŝƉƉĞ͘ďĞůůĞŶƐΛďĞǀĞŬŽ͘ďĞ
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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
Opritten, terrassen, natuursteen en betonstenen.
*UDWLVRႇHUWH

Tuinonderhoud & aanleg. Btw aanwezig.


Te koop: golfballen €30 v.
100 st., €50 v. 200 st. Tel.


Zwembad zelf plaatsen,
wij helpen graag! Tel.




Ik zoek werk, poetsen,
strijken, babysit. Spr. Sp. &
EWM1O(QJ




Ik zoek werk, poetsen,
strijken, babysit. Spr Sp
HQEWMH(QJ

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



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

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.



Actie geldig tot 16 mei 2021

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

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van gevaarlijke bomen, coniferen
m. eig. hoogtewerk, frezen
YDQVWURQN
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. PaardenPDUNW  7HO  
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be
QQQQQQQQQQQQ

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

Brasschaatse Film,

Nr. 10,

10-03-2021

4

We’re back in Brasschaat

Happy to see
you too

5

€

*

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.

korting bij
aankoop vanaf € 15*

www.veritas.be
#veryveritas

Veel te vroeg en veel te plots
is van ons heengegaan

Walter Wuyts
‘bompie’

Echtgenoot van Myriam Wellens
Geboren te Brasschaat op 15 maart 1959 en overleden
te Avignon (Frankrijk) op 26 februari 2021.

Wij zijn op zoek voor
naschoolse opvang voor
onze kindjes (2j-3j) - 3d
per week (ma/di/do), van
K WP K 5LMEHZLMV
QRRG]DNHOLMNUHJLR'RQN
Telefonisch beschikbaar
voor kennismaking na 20u
0499 467 093

Klusman LQULFKW HOHNWU
garagedeur rolluik, vliegUDDP

Opkopen inboedels,
 stock, antiek, meubels,
Weerbarstige compu- YHU]DPHOLQJHQ /HHJPD
ter? *HHQ:L¿",NORVKHW NHQYDQXZZRQLQJ%HVWH
op, meer dan 30 jr erva- SULM]HQ YG UHJLR 7RP
ULQJ

Zwembad renoveren
door vakman aan betaalbare prijs met gratis
SULMVEHVWHN
7HO

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
Dit melden u met grote verslagenheid
en onuitsprekelijk verdriet:
Myriam Wellens

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

58,0(7221=$$/0ò

zijn echtgenote;

Kristof en Margaux Gestels - Wuyts
Catherine Wuyts en Simon Cleemput
zijn dochters en schoonzonen;

Emma Gestels

zijn kleindochter.

*5$7,6
02725

Door de huidige omstandigheden nemen wij
in strikt intieme kring afscheid.
Correspondentieadres: Familie Wuyts - Wellens
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.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
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ende
Zelfwerk
ers
zaakvoerd

VOORJAARSACTIE
bij het reinigen dak
GRATIS ANTI-MOS BEHANDELING
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte
Reinigen en ontmossen van daken

Reinigen van buitenmeubilair

Anti-mos behandeling

Reinigen van poorten

Reinigen van gevels
Reinigen van opritten

Reinigen van eiken bijgebouwen
drukloos met 140° stoom

Reinigen van terrassen

enz.

www.gevelendakreinigen.be
   2 
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LORE GRIMON WINT DE
STIFTENGEDICHTENWEDSTRIJD
VAN HET GIB

Uw Mazda-verdelers in de regio

GARAGE DE MEYER

ANTWERP AUTOMOTIVE

Miksebaan 132
2930 BRASSCHAAT
Tel. 03 651 59 31

Eikenlei 102
2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR
Tel. 03 611 01 99

www.garagedemeyer.be

www.mazda-antwerpautomotive.be

Slagerij De Deken
zoekt

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

Afspraak voor sollicitatie:

0477 469 972

WIN

EEN
LINGERIE
SETJE

8 t.e.m. 13 maart
Lingerieweek bij
Lingerie An. Voor elke
klant een geschenkje
bij aankoop. Doe ook mee
aan onze win
actie en maak kans
op een
lingeriesetje

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



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

In het kader van de poëzieweek bedachten ze bij het GIB
een instagrampagina met stiftgedichten of black-out poetry:
@freshgeverst.gib.
Je maakt zulke gedichten door een bestaand blad uit een boek
of tijdschrift te scheuren en alles in stift te bedekken behalve
enkele woorden die dan een gedicht vormen. Ze deden dit niet
in het zwart, maar in kleur! Dat kunnen mensen wel gebruiken in
deze tijden, dachten ze en gelijk hebben ze!. Het thema dit jaar
was toepasselijk: "samen".
De leerlingen sprongen op de taak en volgden een aantal weken met veel goesting de instagrampagina. Het gedicht met de
meeste likes vindt u hier onder, de top-20 hangt verschijnt in
de komende dagen op verschillende plaatsen in het dorp om
mensen een hart onder de riem te steken terwijl ze bijvoorbeeld
staan aan te schuiven bij de bakker.
De winnaar is intussen bekend: Lore Grimon (6HWa). Zij had het
geluk dat de columniste op wiens werk ze tekende, haar gedicht
deelde via haar kanalen. Het is dan ook heel knap!
Deze lessen krijgen nog een staartje, de leerkrachten Nederlands gaan nu leerlingen een activiteitenmap laten opstellen om
af te leveren bij woonzorgcentra. Zo kunnen zij ook gedichtjes
maken en die eventueel naar de school terug sturen.
DAT IK LEEF
Vriendin, mijn leven gaat slechter
Wéét dat de kleine dingen belangrijk en onbetaalbaar
zijn
Nog even. De waarheid :
Toxische mensen, therapie, pijnen
Dat ik leef.
2020, een jaar ouder
De wereld heeft stilgestaan
Veel dankbaarheid en veel hoop
Één weg vóór ons
2021
Ik hoop niet
Simpel ga ik
In het moment leven
Lore Grimon
9RRUGHWRS]LHZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP

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
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RUIME GRATIS PARKING
In open lucht met wachtzone om social distance te verzekeren.
4_cd_bURbQccSXQQd

4_µcCd_bU

WIJ RUIMEN ONS MAGAZIJN OP!

GROTE STOCKVERKOOP
SUPER KOR TINGEN OP WOL & KLEDING
ZATERDAG 13 & ZONDAG 14 MAART 10u-17u
7YVdcG_\4_µc@Qdb_^U^2bUY^QQ\TU^3_6QcXY_^IQ^[UU3Q^T\U

G9>;5<35>DBE=@1D9?4?>;
4?>;C5CD55>G57"!$"!&")# 2B1CC3811D #&$'!$"%GGG4?CD?B525

BRASSCHAAT DAAGT INWONERS UIT
MET DE WATERCHALLENGE@HOME
De gemeente Brasschaat
gaat de uitdaging van Join For
Water aan om haar inwoners
bewust te maken van hun
waterverbruik. De campagne
‘Waterchallenge@home’ start
op 22 maart, maar gezinnen
en inwoners kunnen zich nu
al inschrijven. Gedurende 12
weken krijgen deelnemers ludieke opdrachten om hun waterverbruik te verminderen.
Verspilling verminderen
Vandaag wordt er nog steeds heel veel water verspild, terwijl water een heel kostbare grondstof is. Om die reden lanceerde ngo
Join For Water de Waterchallenge@home. Het initiatief wil mensen bewust maken van hun eigen waterverbruik. Met creatieve
opdrachten, zoals vegetarisch koken en hemelwater gebruiken,
worden deelnemers bovendien uitgedaagd om hun waterverbruik
te verminderen. Zo dragen ze hun steentje bij voor een duurzamere samenleving.

Duurzame campagne
De gemeente Brasschaat is een van de vier gemeenten die deelneemt aan de campagne. Vanaf 22 maart mogen deelnemende
Brasschatenaars zich dus wekelijks verwachten aan een ludieke
opdracht. Inwoners leren zo op een leuke manier hoe ze hun waterverbruik kunnen verminderen. De gemeente hoopt natuurlijk
dat deze campagne impact heeft op lange termijn. Als enige van
de vier gemeenten werken ze daarvoor samen met lokale ambassadeurs. Deze ambassadeurs voeren alle opdrachten uit en
maken er een leuke video’s van om te verspreiden via de sociale
media van de gemeente. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners
te bereiken met tips en tricks over duurzaam waterverbruik.
“In tijden van droogte en waterschaarste draag ik graag mijn
steentje bij tot reductie van ons watergebruik! Of moet ik zeggen
‘mijn druppeltje minder’? Laten we samen zuinig omspringen met
dit kostbare goed.” , zegt Goele Fonteyn, schepen van duurzaamheid.
Inschrijven als inwoner kan via de website:
www.waterchallenge.be/waterchallengeathome/

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

Brasschaatse Film,

Nr. 10,

10-03-2021

8

2021, JAAR VAN DE OTTER
GROENE DUIM

ŝŬďůŝũĨƚŚƵŝƐ

͘ďĞ

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN


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

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

Ǩ

Zwembad aut. Dosering!
Plaatsen door vakman
aan betaalbare prijs. Tel.




Gratis opruimen van inERHGHOV   



@ rap moet gaan bel:
.OXV =R

Uurwerkbatterijtjes vervangen: Juwelier Denys
& Cz %UHGDEDDQ 
%UDVVFKDDW
www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ

KD Service bvba
Personenvervoer voor bedrijven
Wij zoeken voor indiensttreding

CHAUFFEURS

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

QQQQQQQQQQQQ
(m/v)

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

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

Familiebedrijf gespecialiseerd in bouw en
renovatiewerken zoekt
QRJ HQNHOH RSGUDFKWHQ
wij realiseren met plezier u
grote projecten maar ook
kleine klusjes.
7HO



Dakwerken, OHNNDJHVJR
WHQURR¿QJSDQQHQOHLHQ
GDNUHLQLJLQJ DOJHPHQH
GDNZHUNHQ
Kenny



Ramen en deuren incl.
SODDWVHQ SYF DOX KRXW
3RRUWHQ ]RQQHZHULQJ 
YOLHJHQUDPHQ *UDWLV Rႇ


Elk jaar schenkt natuurvereniging GroenRand de groene duim
aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt aan het Antitankgrachtproject. GroenRand heeft als kleine vereniging (231
leden) het doel om alle natuur- en bosgebieden langsheen de
Antitankgracht met elkaar te verbinden. Op die manier vormt de
Antitankgracht de hefboom om te komen tot één aaneengesloten gebied van 11.000 hectare.
Soortenbeschermingsprogramma
GroenRand is Natuurpunt dankbaar voor hun inzet voor het soortenbeschermingsprogramma 'otter'. De Otter vereist uitgestrekte
waterrijke gebieden met een goede waterkwaliteit, voldoende vis
en mogelijkheden om zich te verbergen en zich voort te planten.
In onze regio is, buiten de Schelde, de Antitankgracht zowat de
enige waterweg die aan deze eisen kan voldoen én tegelijk potentiële natuurgebieden met elkaar kan verbinden. De gracht is
meer dan 30 km lang, bevat water van vrij goede kwaliteit en is
op vele plaatsen voldoende visrijk. Daarnaast kruist de gracht
tal van visrijke laaglandbeken als de Laarse Beek en het Schijn,
biedt ze een natuurverbinding tussen de Beneden-Schelde en
de valleien van de Kleine en de Grote Nete, en via de Schietvelden en de Kalmthoutse Heide ook met het Maasbekken in
Nederland. Maatregelen rond de problematiek van bijvoorbeeld
waterkwaliteit, versnippering en verstoring zijn daarin een belangrijk onderdeel.
Ottersporen: Sinds begin 2018 speurt Natuurpunt intensief naar
mogelijke sporen van otters in het Antitankgrachtgebied. Vrijwilligers hebben een meetnet opgestart om ottersporen op het terrein in kaart te brengen.
De vondst van een (verkeers)dode otter in Kalmthout, niet ver
van de Antitankgracht en het Fort van Ertbrand, was één van de
aanleidingen om op zoek te gaan naar meer sporen langsheen
de gracht.
En die werden gevonden: pootafdrukken, wissels en glijbanen,
uitwerpselen - de zogenaamde spraints… en ook ottergeil, een
geleiachtige substantie die zowel mannetjes als vrouwtjes gebruiken om hun territorium te markeren.
Het project 'dieren onder wielen' illustreert de grootste bedreiging voor de otter: de versnippering van zijn habitat door, onder
andere, drukke verkeerswegen. Een beheer gericht op ontsnipperingsmaatregelen om deze verbindingen te herstellen, is dus
belangrijk als we deze soort willen behouden. En vooral van
belang zijn de talrijke rustgebieden langs de oevers. De twee
regionale Natuurpunt-afdelingen, Natuurpunt Antwerpen Noord
& Kempen en Natuurpunt Schijnbeemden, kochten hiervoor
verschillende gebieden aan zoals het Fort van Ertband en het
Ertbrandbos, het Wolvenbos, Gravinnenbos, Verbrand Bos ...,
andere gebieden langs de gracht, zoals de Opstalvallei, worden
als natuurgebied beheerd.
Groene Duim tijdens week van de vrijwilliger
GroenRand schenkt dit jaar de groene duim aan John Maes
(aankoopbeleid) en Johan Neegers (medewerking aan het soortenbeschermingsprogramma) en wil hiermee alle vrijwilligers
van Natuurpunt symbolisch een dik verdiende pluim geven! Verschillende actievelingen van Natuurpunt die meegewerkt hebben aan dit soortenbeschermingsprogramma zijn: Geert Steel,
Michiel Cornelis, Walter Verryckt, Lotte Gielis en Jan Gielis.

Luc geeft reeds 20 jaar de

Uw tuinonderhoud

BESTE PRĲS

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

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

0475/259 545
of 0472/233 044

0487 286 430

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Voor al uw tuinwerken
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HORTA
KIPPENDAGEN
10 MAART T.E.M.
ZATERDAG 13 MAART
WOENSDAG

 Kom langs om je favoriete
KIPPEN te BESTELLEN:
vraag naar een bestelbon
in de winkel!
 GRATIS BROCHURE om
je kip te verzorgen
 TIPS van onze
Horta EXPERTS
 Ontdek de vele
VOORDELEN
van kippen
houden:
verse eitjes,
minder
*
etensresten,
leven in je
op alle kippen
tuin,...
accessoires

10%

KORTING

*Actie enkel geldig van woensdag 10 tot en met zaterdag 13 maart 2021.
Niet cumuleerbaar met andere acties. Zie voorwaarden in de winkel.

Kom alles te weten op
www.horta.org/horta-kippendagen

HORTA BRASSCHAAT • De Winter
Miksebaan 195 • 2930 Brasschaat
Tel 03 651 80 60 • brasschaat@horta.org
OPENINGSUREN: maandag tot vrijdag: van 9u tot 18.30u.
zaterdag: van 9u tot 18.00u - Gesloten op zon- en feestdagen.

www.horta.org
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parkbodeactueel
Waterchallenge
@home
Duurzaam omgaan met
water leer je met de
Waterchallenge@home!
Ga de uitdaging aan en
schrijf je nu in!

ALLES maakt
jou gelukkig
Afwisselend eten, Leuk bewegen,
Lief zijn voor jezelf, Emoties hanteren, Slapen ... Kortweg ALLES.
We geven tips en inspiratie hoe je
gezond in het leven kan staan.

Water is een kostbare grondstof, maar wordt helaas nog
veel te veel verspild.
Daarom lanceerde ngo Join for
Water een leuke uitdaging: de
Waterchallenge@home. De
actie start op 22 maart, maar
je kan nu al inschrijven. Wees
er snel bij, want de plaatsen
zijn beperkt. En wie meedoet
maakt kans op leuke prijzen!

Water is kostbaar, maar
wordt helaas nog te veel
verspild.
Als je inschrijft, krijg je twaalf
weken lang elke week een
leuke opdracht om je waterverbruik in kaart te brengen,
of te verminderen. Denk
maar aan vegetarisch koken
of hemelwater gebruiken in
het huishouden. Voer je de
opdrachten succesvol uit?
Dan maak je kans op volgende prijzen:
• Boekenpakket
• Meerbeurtenkaart voor het
zwembad
• Kortingtickets voor het
waterbelevingscentrum
Hidrodoe

Meer weten en
inschrijven?
waterchallenge.be

om gelukkig(er) te worden. Op die
manier stimuleert de Geluksdriehoek
ons om aan mentaal welbevinden te
werken.
Binnen het bouwblok Jezelf kunnen zijn
focussen we op Lief zijn voor jezelf. Het
fijne van lief zijn voor jezelf, is dat je je
niet hoeft te vergelijken met anderen.
Jezelf aanvaarden is een belangrijk
aspect van gelukkig zijn. Jezelf de
moeite waard vinden is een belangrijk
aspect van zelfvertrouwen. Door lief
te zijn voor jezelf hanteer je ook beter
je emoties, en dat brengt ons bij een
volgend bouwblok.
In het bouwblok Je goed voelen zetten
we in op Emoties hanteren. Hoe jij omgaat met emoties kies je zelf. Negatieve gevoelens moeten we ook ervaren,
accepteren en ermee leren omgaan.
Werken aan je veerkracht helpt je om
je beter aan te passen aan situaties
die die negatieve emoties met zich
meebrengen.

Brasschaat, Essen, Kalmthout,
Kapellen en Wuustwezel slaan de
handen in elkaar. We werken in de
loop van 2021 samen tal van acties
uit voor iedereen die in onze regio
woont, werkt en naar school gaat.
Om de twee maanden zoomen we in
op een specifiek thema. Een gezonde
leefstijl beet in januari de spits af, nu
focussen we op Lief zijn voor jezelf en
Emoties hanteren.

De Geluksdriehoek
De Geluksdriehoek toont de drie
bouwblokken van geluk en bundelt
de zaken die je zélf in de hand hebt

Fleur je gevel op met
een geveltuintje
Geveltuintjes verfraaien
het straatbeeld, fleuren
je woning op en zorgen
voor de opname van
CO2. In de zomer brengen ze de nodige verkoeling en stimuleren ze
sociaal contact.
Een geveltuintje plant je
gemakkelijk aan de voorgevel
van je woning. Boven 2,20 m
kunnen planten wel verder
uitwaaien. Je staat zelf in voor
het onderhoud en eventuele
afbraak van je geveltuintje.

Ook Goed omringd zijn is een belangrijk bouwblok. De warme relaties met
mensen om je heen, weten dat je op
hen kan rekenen en dat jij hen ook
steunt als ze je nodig hebben.

Perfect geluk
bestaat niet
De driehoek staat bewust een beetje
wankel. Een oranje bol haalt haar uit
evenwicht net zoals tegenslagen ons
soms uit evenwicht halen. Het symbool dat perfect geluk niet bestaat.
Soms ben je uit balans en dat is oké.
Op geluksdriehoek.be staan tal van
oefeningen, filmpjes en andere materialen waarmee je aan de slag kan gaan.
Neem zeker ook geregeld een kijkje op
eerstelijnszone.be (zoekterm emotie).

Beter ondernemen
start met informeren
Brasschaat wil een gemeente zijn waar
ondernemen kan en waar de ondernemer
zich thuis voelt. Waar hij zich klant voelt
en het lokaal bestuur als een partner ziet
om activiteiten te ontplooien.
Het huidige ondernemersklimaat in Brasschaat is
zeker niet slecht, integendeel. Maar het kan
natuurlijk altijd beter. Het
gemeentebestuur wil daarom de ondernemingsvriendelijkheid in Brasschaat
verder optimaliseren.
Het is dan ook een doelbewuste keuze om voortaan
elke beleidsbeslissing te
onderwerpen aan een
ondernemerstoets die de
impact op onze ondernemers vooraf in kaart brengt
en er rekening mee houdt.
Het gaat niet alleen om
grote projecten maar
ook over onze dagelijkse
werking.

Kies voor gebruiksvriendelijke
planten zonder doornen of
bessen. Giftige planten laat je
ook beter achterwege. Je geveltuin snoei je zelf zodat de
doorgang, 1,5 m voor voetgangers, steeds gewaarborgd is.
Ben je helemaal gewonnen
voor het idee? Neem dan een
kijkje op brasschaat.be
(zoekterm geveltuin) voor
tips, het reglement en de
registratie van je geveltuintje.

Schrijf nu in?
brasschaat.be/ondernemen/e-nieuwsbrief

We gaan deze uitdaging
voluit aan. We behouden
wat goed is, we verbeteren
waar mogelijk en voeren
de nodige processen door
om te zorgen dat de ondernemer in onze dienstverlening en besluitvorming
mee centraal staat.

Blijf op de
hoogte
Een eerste heel belangrijke stap is dat ondernemers altijd beschikken
over de meest recente
info over ontwikkelingen
binnen Brasschaat wat
ondernemen betreft. Zo
kunnen ondernemers er rekening mee houden, tijdig
bijkomende info opvragen
of feedback geven.
Elke Brasschaatse ondernemer schrijft zich daarom
best in op de nieuwsbrief,
specifiek gericht naar
Brasschaatse ondernemers. Je krijgt de meest
recente info over nakende
wegenwerken, evenementen (bv. koopdagen), tips
& tricks en momenteel
uiteraard alles rond de
Coronamaatregelen.
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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: 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 elektrische poort en wasplaats
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.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
Leegruimen van woning,
appartement, garage.
0487/715 534



Gratis ringmappen, opbergdozen, hangmappen
en pootbakjes.
0476/973 667



60 jarige man zoekt lieven
vriendin. 0472/641 207



Aankoop alle soorten
wagens benzine, diesel,
alle merken en jaartallen
directe betaling.
0494/861 850


Te koop droog brandhout,
thuisgebracht.
0495/914 096

I

0497/71 19 79
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

VERNIEUWD CENTRUM VOOR REPRODUCTIEVE
GENEESKUNDE AZ KLINA KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Nieuwe artsen, enthousiaste medewerkers, up-todate labo: het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van AZ Klina is klaar voor de
toekomst. Ons CRG helpt vrouwen en koppels met
een verminderde vruchtbaarheid bij het vervullen
van hun kinderwens. Onze troeven? “Naast de
beste medische zorg, bieden we elke patiënt een
behandeling op maat”, zeggen fertiliteitsartsen
Olena Zemtsova en Alessa Sugihara.
Het CRG van AZ Klina biedt een waaier aan
vruchtbaarheidsbehandelingen, zoals ovulatie-inductie, inseminatie met gecapaciteerd sperma van
de partner, IVF/ICSI en kunstmatige inseminatie
met donorsperma.
Daarnaast kunnen onze specialisten helpen met
VSHFL¿HNHYUDJHQ]RDOVKHWSUHYHQWLHILQYULH]HQYDQHLFHOOHQ VRFLDOIUHH]LQJ KHWSUHYHQWLHILQ
vriezen van geslachtscellen voorafgaand aan een oncologische behandeling (oncologische cryopreservatie) of het opsporen van eventuele genetische afwijkingen in IVF-embryo’s (PGT of preimplantatie genetische testing). Enkele van deze behandelingen verlopen in samenwerking met
het CRG van het UZA. Alle patiënten met een vruchtbaarheidsprobleem kunnen, binnen wettelijke
bepalingen, bij het CRG van AZ Klina aankloppen. In een eerste gesprek met de arts wordt de individuele situatie besproken. Daarna volgen doorgaans een bloedonderzoek, een vruchtbaarheidsonderzoek (Hyfosy) en een sperma-analyse. De resultaten komen aan bod in een tweede gesprek
met de arts, waarbij ook de start en het praktische verloop van de behandeling uitgebreid worden
besproken. Behalve diverse vruchtbaarheidsbehandelingen, voeren de artsen van ons CRG ook
chirurgische ingrepen uit. Deze ingrepen kunnen in sommige gevallen ook ambulant uitvoeren.

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

www.poortenhersteller.be

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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Filip Meyvis

BEZOEK
ONZE
WEBSITE
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3DXZHOVOHL  ÷  %UDVVFKDDW ÷ 7HO    

www.HERFIL.be

n
te e
Gro assen!
er
klein

Bezoek onze website
EUDVVFKDDWVHÀOPFRP
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:
 7RPDWHQVRHSPHWEDOOHWMHV ½ORI½O
 .QROVHOGHUNHUYHOVRHS ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Pokébowl met sushirijst, edamame, komkommer,
avocado, granaatappel, sojascheuten
 HQPDQJR ½  9(*$1
- Mediterraanse salade met buffelmozzarella, gegrilde
 JURHQWMHVNULHOWMHVHQSDSULNDWDSHQDGH ½  9(*,
Warme Gerechten:
 *URHQHZDWHU]RRLYDQVSLQD]LHHQZDWHUNHUVPHW
zeebaars, kabeljauw, groene groentjes
 HQQDWXXUDDUGDSSHOHQ ½
- Tagliatelle met pesto, spinazie, broccoli, courgette,
 SLMQERRPSLWMHVHQSDUPHVDQ ½  9(*,
- Kiptagine met wortel, amandelen, gedroogde abrikozen,
 JURHQHROLMYHQHQFRXVFRXV ½
 9DUNHQVKDDVMHPHWVDOVDYHUGHRYHQDDUGDSSHOWMHV
 ERRQWMHVSHXOWMHVHQHUZWMHV ½

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




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

x hŐĞĞĨƚŵĞƵďĞůĂĚǀŝĞƐĂĂŶŽŶǌĞŬůĂŶƚĞŶŝŶŽŶǌĞƚŽŽŶǌĂĂů
x hďĞŶƚŽŵƚĞǁĞƌŬĞŶƚŝũĚĞŶƐŚĞƚǁĞĞŬĞŶĚŝŶĞĞŶ
ďĞƵƌƚƌŽůƐǇƐƚĞĞŵ
x hďĞŶƚǀůŽƚŝŶŽŵŐĂŶŐŵĞƚŬůĂŶƚĞŶ
x hďĞŶƚĞĞŶĞĐŚƚĞƚĞĂŵƉůĂǇĞƌĞŶǀĞƌŬŽƉĞŶǌŝƚŝŶũĞďůŽĞĚ
x tŝũďŝĞĚĞŶĞĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞǀĞƌůŽŶŝŶŐĞŶĞĞŶ
ĂĂŶŐĞŶĂŵĞǁĞƌŬƐĨĞĞƌŵĞƚƚŽĨĨĞĐŽůůĞŐĂ͛Ɛ

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ

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

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
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AANNEMER KOOPT

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

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

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

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

0487/286 430

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



Zembadrolluik boven of
onder water op bestaand
bad, alsook plaatsing. Lage
prijs, tel. 0470/181 178

Werkaanbieding verpleegkundige praktijk
Dermatologie centrum
Brasschaat (deeltijds).
Info via contact@Lopex.be

Te koop gevraagd: 2de
H. aanhangwagen, mag
werk aan zijn. Geen geUHPGH

Te huur gelijkvloers appartement Rerum Novarumlei 18 Brasschaat 2
slpk. Terras- garage onm.
YULM¼WHO



Ontruimingen van huis,
app., magazijnen, enz. Bel
.OXV =R

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



Ik zoek tuinwerk, snoeien
HQRSNXLVHQ



Aanleg en onderhoud
van uw tuin, snoeien en
vellen van bomen, graszode. Mol en hondvriendelijk.


BEZOEK ONZE

WEBSITE

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


Verzamelaar koopt oude
munten en bankbiljetten.


Ben je vlot in de omgang? Wil je assistentie
bieden bij het bereiden
van maaltijden, licht huish.
taken en licht lich. verzorJLQJ" XZHHN WLMGHQV
de vroege avond. Mail dan
naar krisjo@telenet.be

Zoekt u een loodgieter,
ook voor kleinigheden. Bel
.RHQ

Zwembad probleem! Wij
herstellen alles aan lage
prijs. 1e bezoek gratis. Tel.
0470/181 178 DAP Pools



Te huur appartement 2e
verd. Pastorijstraat 20
Brasschaat. 2 slpk. – garage – onm. vrij € 750 tel




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

GOMMEN, LOGEN.

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

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

Dakwerken vakwerk
aan eerlijke prijzen E-DK
0494/861 850


Te koop: wasautomaat
Miele, goede staat €50. T.


Te huur app. Schansstraat
HYHUG

7HNRRSHOHNWULVFKH¿HWV
1,5 jaar oud. Merk Oxford.


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

Single man van 45 zkt
lieve vr voor relatie of
lat-relatie. 0486 065 285



Goedk. leegruimen v.
tuin. planten, stronken, boPHQKDJHQ



Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier Denys & Cz. Bredabaan 246
%UDVVFKDDW
www.denys-co.be



Zwembad warmtepomp of zonnepanelen plaatsen door vakman. Gratis prijsofferte.
Tel. 0470/181 178

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Tuinman, schilderen,
snoeien bomen, loodgieWHULM

Te huur paardenweide
Brasschaat, op een domein van 7500m². Elektriciteit en water aanwe]LJ PHW  VWDOOHQ *VP
0475/541 027



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


Klokkenspecialist J.
%RXWHQ   
Durentijdlei 15 MtH
QQQQQQQQQQQQ
MEDISCHE
PEDICURE / MANICURE
VOETREFLEXOLOGIE
Na afspraak bij u thuis.
0486 02 66 02
QQQQQQQQQQQQ
Te koopGHOLJEHVWHN
:0)  NRႇHU DOV QLHXZ




Tuinman met ervaring
gezocht. Tel. na 20u.




Te koop: dubbele wastafel, spiegelkast, 2 kolomk., verl., kranen. Tel.
0475/505 014 Brasschaat



Inboedelopruiming. Alles
leeg van kelder tot zolder.
Ook losse stukken. Gratis
SULMVRႇHUWH
7HO
QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken Ronny Ka nora Aanleg, onderhoud,
6HUYLFHÀDWWHKXXUcentr. snoeiwerken, ontmossen
Kapellen. Recent geren- gazon. Vrijblijvende prijsoveerd glvl met terras, 1 RႇHUWH
slpk. Zicht op tuin! Eige- ronny.kanora@telenet.be
QDDU
QQQQQQQQQQQQ

Verkoop of verhuurklaar Te huur: 1 slpk app. Brezetten.*UDWLVRႇHUWH%HO dabaan 460, huur €600 +
.OXV =R
65 kost. 0492/076 191
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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

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

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

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

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

Verwijderen van asbest
golfplaten en vernieuwen
dak.0487/715 534





Te huur kapsalon tel.
03/651 72 23. Verhoevenlei 103, Brasschaat.

Zoek niet verder

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


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


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


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


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


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

JACOB’S ART GALLERY
BREDABAAN 224, BRASSCHAAT

Open: wo. t.e.m. vr.: 10u - 12u30 & 14u30 -18u. zat.: 10 tot 18 uur. Zo., ma. en di. gesloten.

Tentoonstelling van abstracte kunst en CoBrA-kunst
Kandinsky en de Bauhaus-kunstenaars lagen
mee aan de basis van de geometrische
abstracte kunst. Een geometrische vorm is
een meetkundige vorm, zoals een rechthoek,
vierkant of driehoek. Het kubisme is een
avant-gardistische richting binnen de
abstracte kunst, hoewel de kubistische
kunstenaars uitgingen van een onderwerp
dat meestal ook herkenbaar bleef.
In de galerij vind je een mooi aanbod aan
litho’s van Kandinsky, Josef Albers, George
Braque, Picasso, Matisse, Leger, Domela,
Vasarely, Calder, Arp, Moore, Magnelli,
Dorazio, Guy Vandenbranden, Dan
Van Severen, Luc Peirre, Pol Bury, Ado, ...

Na de tweede wereldoorlog ontwikkelde zich ook
een abstract expressionisme dat wordt
gekarakteriseerd door een willekeurige toepassing
van vorm en kleur en kan worden gezien als de
uitdrukking van de onbewuste indrukken en
gevoelens van de kunstenaar. In de galerij vind je
een mooi aanbod aan litho’s van Poliakoff, Hartung,
Bram Van Velde, Fiedler, Ubac, Pallut, Tal-Coat,
Zao Wou-Ki, Dubuffet, Estève, Sam Francis, ...
CoBrA wordt gezien als een latere intuïtieve voortzetting van de abstracte kunst. De Cobra-groep was
van 1948 tot 1951 een avant-gardebeweging van
kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland.
In de galerij vind je betaalbare litho’s en zeefdrukken
van Alechinsky, Appel, Corneille en Cobbaert.

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


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


Snoeiwerken hagen,
bomen, aanleg grasperken, zaaien grasmatten
en algemene tuinwerken.
0491/758 399


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

Kom geheel vrijblijvend kijken en genieten van mooie, originele en betaalbare litho’s en zeefdrukken!
Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88
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GRATIS SCHATTING

IMMO POINT
NOORDRAND

Vrijwilligerslei 1 - Brasschaat

03 535 12 75

verkocht via de
TO THE POINT
VERKOOPFORMULE!
BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

Buitenkans! Stijlvolle op te frissen vrijstaande woning in gewilde wijk. Op 1074 m²:
living 39 m², gesloten kkn, 4 slpk, badk,
douchek, 2 gar, tuin en terras.

Charmante villa gelegen in een uiterst
groene omgeving. Op 777 m²: living 44
m², ruim kkn, 3 slpk, badk, douchek, 2 gar,
tuin en terras.

In gewilde omg. Gelegen halfopen woning te mariaburg. Op 226 m²: living 26 m²,
kkn, 2 slpk, badk, mogelijkheid 1 gar bij te
kopen, tuin en terras.

Handelspand met woonst en garage
op 810 m²: handelsruimte, living 28 m²,
gesloten kkn, 6 slpk, badk, 1 gar en tuin.

Ref. 310539, 532kWh/m² ,Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Vv.

Ref. 310529, 486 kWh/m², Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

Ref. 310540, 342 kWh/m², Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

Ref. 49916, 255Kwh/m², Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

03 535 12 75

€ 535.000

03 535 12 75

BRASSCHAAT

€ 579.000

verkocht via de
TO THE POINT
VERKOOPFORMULE!
BRECHT

HOEVENEN

Energiezuinige & recente villa voorzien
van alle LUXE! Op 1307 m²: living 33,6 m²,
bureau, Hyper-geïnstalleerd kkn, 5 slpk,
2 badk, tuin en terras.
Ref. 18, 159kWh/m², Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Vv.

03 535 12 75

€ 698.000

03 535 12 75

€ 330.000

03 535 12 75

€ 660.000

DE KRACHT VAN
EEN NETWERK.
Samen staan we sterk voor de
verkoop van uw woning.
GRATIS SCHATTING

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

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

COMMERCIEEL ADVISEUR
(toonzaal Wuustwezel)

KEUKENPLAATSER MET ERVARING
(kan ook op zelfstandige basis)

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

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
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Het vaccinatiecentrum van de Eerstelĳnszone BrasschaatEssen-Kalmthout-Kapellen-Wuustwezel is in gang geschoten. Het werd wel een voorzichtige opstart. De verwachting is dat er tegen 15 maart 2000 prikjes zĳn gezet.
Daarna zou het in een stroomversnelling moeten geraken.
De praktische uitwerking is wel helemaal klaar. Belangrĳk
is dat de mensen de signalisatie goed opvolgen. Dat betekent dat wie van Kalmthout en Essen komt aan de Essensteenweg mag afslaan om de weg langs de aëroclub te
nemen. Let wel, dat mag alleen na 15u. De reden hiervoor
is dat er tot 15u militaire voertuigen over deze weg kunnen rĳden.
In de zone tussen de Guyotdreef, Lage Kaart en Behtanielei geldt een snelheidsbeperking tot 30 km per uur.
Het autoverkeer naar het vaccinatiecentrum wordt omgeleid langs de Guyotdreef en de Lage Kaart. Op die manier
wil men de Ploegsebaan ontlasten.
Het gemeentebestuur hoopt uiteraard dat zo veel mogelĳk Brasschatenaren met de ﬁets naar het vaccinatiecentrum zullen gaan. Daarom werden er op de Ploegsebaan
vanaf de Lage Kaart al ﬁetssuggestiestroken aangebracht.
Aan het centrum zelf is een ruime ﬁetsparking voorzien.
Automobilisten kunnen de parking van het Gunﬁre Museum gebruiken. Daar is een nieuwe belĳning aangebracht
zodat de aankomers en de vertrekkers netjes van elkaar
worden gescheiden. Wie moeilĳk te been is, kan worden
afgezet op de kiss & ride vlak voor het centrum.
Intussen werd de grote loods waar de prikjes worden
gezet mooi opgesmukt met kunstwerken gemaakt door
de leerlingen van een aantal basisscholen van de vĳf gemeenten.
Brasschaats waarnemend burgemeester Philip Cools volgt
de evolutie op de voet. “Hopelĳk kunnen we snel op volle
kracht vaccineren. Dat betekent meer dan 2000 prikjes per
dag”, zegt Cools.

PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN
03 680 19 50

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

INFO@BOUWCENTRALENV.BE  WWW.BOUWCENTRALENV.BE

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris,
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
Gemeente Brasschaat
Ploegsebaan 159: HOB. Glvl.: hal, keuken, eetk., badk., veranda, tuin, tuinhuis.
Autostaanpl. 1° verd.: nachthal, 2 slpkrs. Verw.: gaskachel. Aluminium ramen,
enkel glas, rolluiken. Vloeren : vinyl, tegels. Kelder. Gevel recent bepleisterd.
Rustige ligging. Goed bereikbaar. Bezichtiging : elke woe. en zat. van 14 tot
16u. VG, WG, GMO, GVKR, GVV. EPC 797

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

UW BADKAMER
RENOVEREN?
Ga voor kwaliteit zonder zorgen met Bouwcentrale
ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!
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PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
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

De familie meldt u het overlijden van

José Wouters
Weduwe van Alfons Cox
Oud-Leerkracht Maria-Instituut Maria-ter-Heide
Geboren te Meerhout op 18 december 1921
en zachtjes ingeslapen te Wuustwezel in
het WZC Amandina op 27 februari 2021.

Naschoolse oppas gezocht YRRU  NLQGHUHQ
YDQ  HQ M 2SKDOHQ
YDQ VFKRRO KXLVZHUNEHJHOHLGLQJ EUHQJHQ QDDU
VSRUWDFWLYLWHLWHQ HQ NRNHQ  GDJHQ SHU ZHHN
YDQ XX %HVFKLNNHQG RYHU HLJHQ YHUYRHU
7HO



Gezocht: MRQJJHSHQVLRQHHUGH RI VWXGHQW YRRU
WXLQZHUN

Het afscheid heeft in beperkte familiekring
plaatsgevonden op zaterdag 6 maart 2021.



Correspondentieadres: Familie José Wouters
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

Te huur DSSVWH YHUG
'LVWHOKRHN  0HUNVHP
VOSN JUOLY EGNNNQ WHUUUDV ¼ NRVW LQEHJ




Wij zijn een team van
vrouwen & mannen en
maken uw huis leeg voor
YHUNRRSRIYHUKXXU:LMODWHQDOOHVJHSRHWVWDFKWHU
0HHULQIR

&HQWUDOHYHUZDUPLQJ

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen



/DJH.DDUW%UDVVFKDDW
%WZ%(LYRGHFRFN#RXWORRNFRP
7Y*92&HUJDQU1

Dame 86 jaar is op zoek
naar haar eerste lief
(QJHOEHUW JHERUHQ URQG
7H'HXUHQ5LYLHUHQKRIKDG]XVOHJHUGLHQVW
:LHKHHIWLQIR"%HO
:RRQGHLQ
µLQ0HUNVHP



Gratis brandhout ]HOI
DIGRHQ ZLOJ YRJHONHUV 




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

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
Ophaling
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

8
9
10
11
12
13

RestAfval
rode
straten

Ophaling
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

15
16
17
18
19
20

RestAfval
oranje
straten

Kuisvrouw gevraagd:
 XXU RP GH  HNHQ 9O
VSUHNHQ0HUNVHPDSSDUWHPHQWLQGHYRRUPLGGDJ




Tuinman zoekt werk.


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



Z a a i e n v a n  Q L H X Z H
JD]RQV JUDWLV RIIHUWH


huisvuil

maar t

Kwalitatief
juridisch advies

GFT

ŤĞƭĞĞŦĞȆĐŃĪŦƭĞĞŦ
ƖĞƙơŲŲŦśŃŕŘĞėŲơơŃĞƙŲƖǍŲśķŃŦķ

huisvuil
GFT

PMD

maar t

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51
Kantoor Brasschaat:
(Ğ!óƭĞƙơśĞŃȑȏɍ ƙóơơĐľóóƭ
Kantoor Antwerpen:
jĞŲƖŲśėƖśóóƭơȐȏɍŦƭǎĞƙƖĞŦ

ɍ!ŲŦƭƙóĐƭĞŦ
ɍPóŦėĞśơƙĞĐľƭ
ɍPƵƵƙķĞơĐľŃśśĞŦ
ɍ ƵƙķĞƙśŃŕŘƙĞĐľƭ
ɍÝĞƙŘĞĞƙơƙĞĐľƭ
ɦƖŲśŃƭŃĞƙĞĐľƭďóŦŘɚƙĞĐľƭơďŃŕơƭóŦėɧ

ɍUŦǍŲƙėĞƙŃŦķŲŦďĞƭóóśėĞĶóĐƭƵƙĞŦ
ɍ±ĐľƵśėďĞŤŃėėĞśŃŦķ
ɍóŦŦĞŤŃŦķơɲďŲƵǎƙĞĐľƭ
ɍÝóơƭķŲĞėƙĞĐľƭ
ɍ¦ĞƙơŲŦĞŦɲĞŦĶóŤŃśŃĞƙĞĐľƭ
ɦŲɔóɔĞĐľƭơĐľĞŃėŃŦķĞŦŲŤķóŦķơƙĞķĞśŃŦķɧ
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SOPHIE ZOEKT
WONING OF APPARTEMENT
TE KOOP VOOR RENOVATIE

WOLLAERT
VASTGOED

Eventueel met inboedel

UW WONING IN GOEDE HANDEN

0477 701 234
INSPRAAK VIA FELIX’
MONSTERPOSTBUS

GSM: 0476-940 567

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



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

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.



Kwaliteitsvolle
grafzerken



op een verticale
en horizontale
fundering

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

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
De Brasschaatse kindergemeenteraad verzamelt ideeën en opmerkingen van de Brasschaatse kinderen via de ‘Mijn gedachtebriefjes’. Ieder kindergemeenteraadslid verzamelt in zijn eigen
school de briefjes en brengt ze ter bespreking mee naar de kindergemeenteraad. Voor schepen van Jeugd Adinda Van Gerven
is deze inspraak van de kinderen zeer belangrijk. ‘Ideeën die van
onderuit ontstaan en verder groeien zijn dikwijls zeer waardevol
én genieten een stevig draagvlak.’
Omdat de brievenbus een echte blikvanger moest zijn, ontwierp
vice-kinderburgemeester Felix Van de Weyer eigenhandig een
brievenbus voor zijn school Gibo Driehoek. Als thema koos hij
voor een grappig monster. Nadat alles op de computer uitgetekend was begon Felix te knutselen met een schoendoos. Voor
GHDFKHPDDNWHKLMHHQGLJLWDOHWHNHQLQJHQNRRVYRRUGH%UDV
schaatse kleuren. Samen met een vriendin ging Felix de ‘Mijn
gedachte-briefjes’ in iedere klas voorstellen. De kinderen waren
erg enthousiast. In elke klas van Gibo Driehoek hangt er nu een
DFKH]RGDWLHGHUNLQGHUDDQGHQNWRPLGHHsQYLDGH0RQVWHU
Postbus- door te geven aan de Kindergemeenteraad. Voor Felix
is zijn missie geslaagd.

WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

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.

GARAGE

DE MEYER

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

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking
Dakterrassen
Groendaken

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

Isolatiewerken

0478 02 72 40
info@dakambacht.be
Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat
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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
ELEKPRO elektr. werken,
klusjes, onderh. geb. 24/7,
eerlijke pr. 0484/993 359

KLAAR VOOR DE ZON?


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

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

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

www.asluc.be

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

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

Centrale verwarming
'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

sĞƌŬŽŽƉͻ^ĞƌǀŝĐĞ
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

