BELGIAN DESIGN - SWISS MOVEMENT

VA D E R D A G A C T I E
Bij aankoop van een Raidillon
horloge ontvangt u een in België
met de hand vervaardigde
lederen Raidillon travel kit

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

66e Jaargang

nr. 11

Raidillon Curve
ontworpen door
Brasschatenaar
Axel Enthoven
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ZONNEGLASACTIE
50% KORTING OP ALLE ZONNEGLAZEN

Uw
stoffenwinkel !

OP STERKTE T.E.M. 31/08/2021

ITALIAANSE JERSEYSTOFFEN

Kapelsesteenweg 394

|

Mariaburg - Brasschaat

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

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

2

JAAR BORG
WAAR

KLOKKENSERVICE
- reeds meer dan 40 jaar ]RZHOVWDDQGHKDQJDOVDQWLHNALLE merken

Klok stuk? Bel ons!

OUTDOOR LIVING CONCEPTS
b y BOURBON-SLEECKX

0497 62 15 62
GRATISRSJHKDDOGHQWHUXJJHSODDWVW

Nieuwe collectie te Schilde

Ook alle goudsmederij
2XGJRXGYHUZHUNLQJ ]RQGHU VPHOWYHUOLHV

Paul Van der Auwera

$XJXVWLMQVOHL(over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

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

BBQ-SHOP / WORKSHOPS
M E EST E R L I J K I N B I N N E N & BUITENVERLICHTING

LEER KOKEN MET VUUR
Nieuwsgierig? Schrijf je alvast in voor
een workshop op www.bbqatelier.be

NIEUW te Brasschaat

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
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Zoek niet verder

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

Gebit
gebroken?

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, QDELM NUXLVSXQW %RWHUPHON



,QH]9HQ6FKHSHQYDQ2QGHUZLMVWH%UDVVFKDDWPRFKWRFLHHOGHQLHXZH
VFKRROYLVLH YDQ EDVLVVFKRRO 0DWHU 'HL 07+ LQ RQWYDQJVW QHPHQ HQ GH
QLHXZHJURHQHWXLQYDQ&DPSXV0DULDWHU
+HLGHLQKXOGLJHQ
%DVLVVFKRRO 0DWHU 'HL 07+ PHW FDPSXVVHQ LQ GH ZLMNHQ %HWKDQLH HQ
0DULDWHU+HLGH OLHW ]LFK KHW YRRUELMH MDDU QLHW DIUHPPHQ GRRU KHW FRUR
QDYLUXV HQ RQWZLNNHOGH HHQ YHUIULVVHQGH VFKRROYLVLH LQ GULHYRXG 1DDVW
HHQXLWJHEUHLGHYHUVLHYRRURXGHUVHQV\PSDWKLVDQWHQGLHPHHULQIRUPDWLH
ZHQVHQRQWVWRQGHHQVDPHQYDWWLQJLQDFKWNUDFKWWHUPHQHQHHQNLQGHU
YHUVLHLQGHYRUPYDQHHQNLMNSODDW
,QGHJHHVWYDQGHIDPLOLDOHVFKRROYLVLHZHUGGHNLMNSODDWHQGHOD\RXW
YDQGHYLVLHRQWZRUSHQGRRU.DUROLHQ%H\HUVGHPDPDYDQ0D[LPYDQ
KHWYLMIGHOHHUMDDU
'HNLMNSODDWZHUGGRRU/XFLD'HOFURL[YDQKHW]HVGHOHHUMDDUHQRRNNLQ
GHUEXUJHPHHVWHUYDQ%UDVVFKDDWDDQ,QH]9HQRYHUKDQGLJG,QH]9HQHQ
6\OYLD9LDHQHRQGHUZLMVGHVNXQGLJHYDQ%UDVVFKDDWNRQGHQWLMGHQVHHQ
SHUVRRQOLMN URQGOHLGLQJ RS GH WZHH FDPSXVVHQ YDQ 0DWHU 'HL 07+ GH
YLVLHYDQGHVFKRRORQWGHNNHQ
'ULH MDDU JHOHGHQ VWDUWWH 0DWHU 'HL 07+ RS ]LMQ EHLGH FDPSXVVHQ PHW
KHWKHUEHNLMNHQYDQGHHLJHQRQGHUZLMVYLVLHHQVWUXFWXUHQ'LWRPGDWGH
PDDWVFKDSSLM]RVQHOHYROXHHUWGDWNLQGHUHQQDDVWNHQQLVRRNVWHHGVPHHU
EHJHOHLGPRHWHQZRUGHQLQGHRQWZLNNHOLQJYDQSHUVRRQOLMNKHLGVFDSDFLWHL
WHQRPNODDUWH]LMQYRRUGHXLWGDJLQJHQYDQGHWRHNRPVW+LHUGRRUEHJRQ
GHVFKRROVWHHGVPHHULQWH]HWWHQRS]HOIVWXULQJYDQNLQGHUHQDOVWUDMHFW
YRRUSHUVRRQOLMNHJURHL
0HW GH VWHXQ YDQ RQGHUZLMVYHUVWHUNHUV &(*2 NUHJHQ GH OHUDUHQ KDQG
YDWHQRPVWHHGVPHHUNHX]HPRJHOLMNKHGHQDDQNLQGHUHQDDQWHELHGHQ
'RRU KHW QHPHQ YDQ EHVOLVVLQJHQ ELQQHQ KHW HLJHQ OHHUSURFHV OHUHQ GH
NLQGHUHQYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGGUDJHQYRRUKHWHLJHQNXQQHQ'HOHUDDU
FRDFKWGHNLQGHUHQLQGH]HVWDSSHQGRRUKHQWHOHUHQVXFFHVVHQKHUNHQ
QHQHQWHODWHQRQWGHNNHQGDWXLWGDJLQJHQNDQVHQELHGHQ'RRUGDWNLQGH
UHQ]LFKOHUHQLQVFKDWWHQ]LMQ]HQLHWPHHUHQNHODIKDQNHOLMNYDQHHQOHUDDU
RPWHEHSDOHQZDW]HNXQQHQRIZDDU]HH[WUDYRRUPRHWHQLQ]HWWHQ=H
NULMJHQ WHYHQV GH NDQV RP ]LFK]HOI ELQQHQ HQ EXLWHQ GH NODVPXUHQ WH
RQWGHNNHQLQFRQWDFWPHWNLQGHUHQYDQYHUVFKLOOHQGHOHHIWLMGHQ1HW]RDOV
KHWLQHHQJH]LQPHWYHUVFKLOOHQGHNLQGHUHQ]RXORSHQ
'H OHHUOLQJHQ YDQ &DPSXV 0DULDWHU+HLGH HQ &DPSXV %HWKDQLH ]XOOHQ
NRPHQGHMDUHQLQJURHLHQGHPDWHKHHOZDWNHX]HVOHUHQPDNHQ+HWNLH
]HQYDQHHQORNDDORIHHQSODDWVLQHHQORNDDOKHWEHSDOHQYDQKHWQLYHDX
YDQRHIHQLQJHQGLHMHPDDNWKHWNLH]HQYRRUH[WUDXLWOHJYDQGHOHUDDULQ
HHQNOHLQHJURHSGLJLWDDOZHUNHQRIPHWSHQHQSDSLHUKHWYROJHQYDQHHQ
OHVRI]HOIVWDQGLJYHUZHUNHQYDQOHHUVWRI«HQGLWDOOHPDDORQGHUEHJHOHL
GLQJYDQHHQOHUDDUGLH]RVWHHGVEHWHUGHOHHUOLQJHQOHHUWNHQQHQ2XGHUV
NULMJHQRSGH]HZLM]HWLMGHQVRXGHUFRQWDFWHQHQRSUDSSRUWHQQDDVWNHQQLV
RRNYHUVODJYDQGHSHUVRRQOLMNKHLGVJURHLYDQKXQNLQGHUHQRSZHJQDDU
KHWVHFXQGDLU(HQPRRLYRRUEHHOGKLHUYDQLVKHWQLHXZHEHZHJLQJVUDS
SRUWGDWELQQHQGHVFKROHQJHPHHQVFKDSYDQ0DWHU'HLRQWZRUSHQZHUG
HQGDWWLMGHQVGHOHVVHQEHZHJLQJVRSYRHGLQJGHNLQGHUHQGHNDQVELHGW
RPHONRSHLJHQRQWZLNNHOLQJVQLYHDXRHIHQLQJHQYRRUWHEHUHLGHQ
2S 0DWHU 'HL 07+ &DPSXV 0DULDWHU+HLGH ZHUG RQGHU OHLGLQJ YDQ GH
RXGHUUDDGHXURHQYHOHXUHQPDQNUDFKWYDQRXGHUVNLQGHUHQHQ
OHUDUHQJHwQYHVWHHUGLQKHWYHUQLHXZHQYDQGHJURHQHWXLQYDQGHVFKRRO
6LQGVGLHQNXQQHQGHOHHUOLQJHQNLH]HQZDDU]HJDDQVSHOHQRSGHDFWLHYH
VSRUWHQVSHOVSHHOSODDWVLQGHJURHQHIDPLOLHWXLQRILQGHJH]HOOLJHUXVW
]RQH'H]HYHUQLHXZLQJLVPHWDQGHUHZRRUGHQHHQPRRLYRRUEHHOGYDQ
GHQLHXZHVFKRROYLVLHZDDUGHEHLGHFDPSXVVHQYRRUVWDDQ
2SGHZHEVLWHYDQGHVFKRROPDWHUGHLEHNDQLHGHUHHQGHYLVLHLQGULH
OXLNWHUXJYLQGHQ&KULVWRSKH'HOHQGLUHFWHXUYDQ0DWHU'HL07+ZHQVW
PHWGHNRPVWYDQ,QH]9HQHQ6\OYLD9LDHQHGHGHXUHQWHRSHQHQYRRUDQ
GHUHJHwQWHUHVVHHUGHEDVLVVFKROHQHQVHFXQGDLUHVFKROHQ+HWGHOHQYDQ
ULMNHHUYDULQJHQELQQHQKHWRQGHUZLMVYDQ%UDVVFKDDWNDQHQNHOWHQJRHGH
NRPHQYDQGHRQWZLNNHOLQJYDQGHVFKRRONLQGHUHQYDQGHJHPHHQWH

=ZHPEDG UHQRYHUHQ
door vakman aan betaalbare prijs met gratis
prijsbestek.
Tel. 0470/181 178


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


2SNRSHQ LQERHGHOV
stock, antiek, meubels,
verzamelingen. Leegmaken van uw woning. Beste
prijzen v.d. regio. Tom
0491/758 399



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



Zaaien van nieuwe
gazons, gratis offerte
0487/715 534

VDV Luchthavenvervoer

0479 / 21 70 70
vanaf € 60

Bij afgifte
van deze bon

€ 5 korting

per boeking h/t

Op zoek naar een leuke uitstap
in Brasschaat?
In het infopunt aan het oud gemeentehuis
vind je het magazine toerisme vol ideetjes
RPHHQWRႇHGDJWHEHOHYHQ

GRATIS
magazine toerisme
BESTELLEN:

ZZZEUDVVFKDDWEHWRHULVPH

Je kan ook bij ons terecht
YRRUZDQGHOHQ¿HWVNDDUWHQ
VWUHHNELHUHQOHXNHJDGJHWVKRQLQJ«
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Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg
Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.
Onafhankelijk begrafenisondernemer
met jarenlange ervaring
Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

Rijbewijs met L ???

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

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

L

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

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 sparen
niet voor onze
kinderen.
Wij beleggen voor hen.



Gezocht:Dame wnst 1
à 2 dagen/week admin.
tedoen. Ervaring als MaQDJHPHQW DVVLVW  2ႈFH
0DQDJHUHQ,&7)LQ2ႈ

cer. Zeergoede PC skills,
Ned., Frans, Engels. Regio Antw. en ruime omgeving. Vrij vanaf 1mei 2021.
Gsm 0496/877 093



Goedk. leegruimen v.
tuin. planten, stronken, bomen, hagen. 0487/715 534

Nu tot

€ 200
Actie geldig tot 13 juni 2021

cashback

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

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

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

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

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

Zo simpel kan het zijn.



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

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen

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

Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

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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We’re back in Brasschaat

Happy to see
you too

5

€

korting bij
aankoop vanaf € 15*

*
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.

www.veritas.be
#veryveritas

BUBBELS T.V.V. KABAS EN
DE SOCIALE KRUIDENIER

Hoge Akkersbloei vzw, de wijkwerking van de wijk Kaart, zet zich
al jaren in voor de kansarmen in onze gemeente. Dit doen we naar
jaarlijkse gewoonte door de werking van Kabas en de Sociale
Kruidenier te sponsoren. Hiermee kunnen zij met bijvoorbeeld
de Kerstdagen en de Paasdagen het leven van deze groep een
EHHWMH RSÀHXUHQ 'LW MDDU VWHXQHQ ZLM YDQXLW GH ZLMNZHUNLQJ GH
Paasbrunch, die is opgezet voor de kansarmen. We dachten
“iedereen heeft het toch altijd over bubbels” dus waarom doen
we niets met bubbels?
:HKHEEHQGHKDQGZHWHQWHOHJJHQRSHHQEHSHUNWDDQWDOÀHV
sen Cuvee Antoinette – Crémant de Luxembourg die wij aan een
democratische prijs willen doorverkopen ten voordele van Kabas
en Sociale Kruinenier. Even een woordje uitleg of de inhoud van
GH ÀHV 9RRU GH EHVFKULMYLQJ YDQ GH]H KHHUOLMN URQGH  IUXLWLJH
VFKXLPZLMQODWHQZHGHVRPPHOLHUYDQ9LOOD/RUUDLQH  PLFKH
lin) aan het woord: “Heel mooie crémant met veel klasse. Mooi
citroengeel, met een zachte amberkleurige glans, uitbundige én
¿MQHSDUHOLQJHQOLFKWHPRXVVH8LWJHVSURNHQDURPD¶VYDQJURHQH
DSSHOHQ¿MQ YDQKRJHNZDOLWHLW1DHQNHOHRJHQEOLNNHQZRUGWKHW
aroma complexer: bovenop de groene appelen komt mandarijn,
WRDVWHQHHQYOHXJMHEULRFKH$DQJHQDDPHOHJDQW IULV%LMKHW
GULQNHQLVGHDDQ]HWIRUV SLWWLJPHWHHQDDQJHQDPHURQGHWRHWV
HQ¿MQHDFLGLWHLW'RUVWOHVVHQGpQYHUIULVVHQG´
:LMQKXLV'RPDLQHV9LQVPRVHOOHV$SSHODWLH&UpPDQWGH/X[HP
bourg; AOP Moselle Luxembourgeoise. Druiven: Riesling, Pinot
%ODQF$X[HUURLV9LQL¿FDWLH0pWKRGHWUDGLWLRQHOOHPDDQGHQ
µVXU ODWWHV¶ 2SYRHGLQJ  PDDQGHQ µVXU ODWWHV¶ *DVWURQRPLH
DSHULWLHIRHVWHUV,QKRXGFO$OFRKRO
+RH NDQ MH GH]H SUDFKWLJH ÀHVVHQ EHNRPHQ HQ ZDW PRHW GLW
NRVWHQ":HYUDJHQ¼ÀHVPDDUELMDDQNRRSYDQÀHVVHQNULMJ
MHGHGHJUDWLV ¼YRRUÀHVVHQGXV -HVWXXUWKLHUYRRUEHVW
eerst een mailtje naar onze penningmeester grisjo_vercammen@
yahoo.co.uk
Hij heeft een zicht op de voorraad en hij zal je berichten of je het
verschuldigde bedrag kan storten op onze kansarmenrekening
.%&%(%,&.5('%(%% 
/(7233DVEHWDOHQQDGDWMHHHQEHYHVWLJLQJYDQEHVFKLNEDDU
KHLGYDQ*ULVMRKHEWRQWYDQJHQ%LMRQWYDQJVWYDQMHEHWDOLQJZRUG
MHGDQJHwQIRUPHHUGZDDUGHDDQJHNRFKWHÀHVVHQ&RURQDSURRI
kunnen worden afgehaald en zal je worden gecontacteerd om
verder af te spreken.
Ik zou zeggen wacht niet te lang want de voorraad is beperkt, “Oep
LV2HS´LQµW$QWZDHUSVHQZHKDQWHUHQKHWPRWR³¿UVWFRPH¿UVW
serve”. Alvast wederom bedankt voor de steun aan de goede zaak.
*URHWHQ+HW%HVWXXU+RJH$NNHUEORHLY]ZZZZKRJHDNNHUVEORHLEH
9ROJRQVRRNRS)DFHERRN
ZZZIDFHERRNFRPJURXSVKRJHDNNHUVEORHL

Te huur: Ruime Studio
Nieuwpoort 4p +garage.
Zeezicht. Vlakbij winkelstraat & strand. Slaaphoek
2p, zetelbed 2p. 60-70€/n.
Gsm 0486 361 995


Verzamelaar koopt oude
munten en bankbiljetten.
0475/342 118

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


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
0470/313126


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 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

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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NIEUWS VAN ONZE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Philip Cools
Wnd. Burgemeester

Steun vanuit Vlaanderen
voor Brasschaatse vereningingen

Bruno Heirman
Schepen van Financiën

Schepen van ﬁnanciën, Bruno Heirman,
is bijzonder tevreden dat 270.000 euro van het
Vlaamse coronasteunfonds toegekend wordt aan
onze lokale vrijetijdsverenigingen. Na overleg met
collega-schepenen Adinda Van Gerven en Carla
Pantens werd door het gemeentebestuur goedgekeurd dat 30.000 euro gaat naar de aankoop van
gemeenschappelijk materiaal. Het resterende bedrag van 240.000 euro verdelen we in verhouding
tot het ledenaantal onder de verschillende verenigingen van cultuur, jeugd en sport.

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



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

ONLINE KRISKRAS DOOR DE SCHOLEN
VAN INVENTO GO!
Met nieuwe tool ook zelf afspraak inplannen met directie
Het coronavirus gooit de traditionele opendeurdagen van de Inventoscholen dit jaar rigoureus om. De secundaire scholen introduceren een unieke tool waarmee belangstellende
ouders en kinderen een virtueel kijkje achter de schermen krijgen.
Geïnteresseerden kunnen dus thuis vanachter hun laptop of tablet met de scholen kenQLVPDNHQ ,Q KHW ¿OPSMH QHPHQ HQNHOH OHHUOLQJHQ MH PHH RS WRFKW GRRU GH VFKRRO +HW
innovatieve aan de tool is volgens algemeen directeur Patrick Hennes dat iedereen zijn
HLJHQ URXWH GRRU GH YLGHR NDQ XLWVWLSSHOHQ  ³*DDQGHZHJ KHW ¿OPSMH NXQ MH ]HOI NLH]HQ
welke informatie je wilt zien. Op een gegeven moment krijg je bijvoorbeeld de keuze om
meer te weten te komen over de ene of de andere studierichting.”
Atheneum Brasschaat, onderdeel van Invento GO! Scholengroep, heeft de primeur van
KHWSURPRWLH¿OPSMH(QNHOHDQGHUH,QYHQWRVFKROHQYROJHQVQHO2XGHUVNXQQHQDDQKHW
einde van de introductievideo desgewenst ook een afspraak via een online platform maken voor een verkennend gesprek met de schoolleiding. Deze afspraak kunnen ze zelf
inplannen in de agenda van de directie. De eerste resultaten zijn alvast positief aangezien
de agenda van de directie al aardig vol begint te lopen.
(LJHQWLMGVHQHLJHQZLMV
De interactieve videotool onderstreept volgens Hennes het eigentijdse en eigenwijze
karakter van de scholengroep, twee termen die onder het logo prijken. “Niet alleen op
communicatief gebied komt dit tot uiting, ook onderwijskundig en -inhoudelijk. We geven
kinderen onderwijs met de modernste technologische middelen en integreren nieuwe wetenschappelijke didactische inzichten in ons onderwijsconcept.”
De nieuw geïntroduceerde online tool is het resultaat van een samenwerking met Face IT
Smart Video Consultancy uit Rijkevorsel.
De video is te zien op www.atheneumbrasschaat.be.
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VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u
ŽŽŬŵĞƚĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŶĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͘

Bij boeking heen en terug:
GRATIS fles cava Gran Baron!

Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen
ƌŽƵǁĐĞŶƚƌƵŵƚĞƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͘

T: 03 288 95 54 | G: 0468 20 54 78 | gds-info@telenet.be
www.gdstransservice | Noorderlaan 111 | 2030 Antwerpen

ALEX VAN HAECKE
PRESENTEERDE ZIJN NIEUW BOEK
tŝů Ƶ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽǀĞƌ ĂůůĞƐ ǁĂƚ ŵĞƚ ĞĞŶ
ƵŝƚǀĂĂƌƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͍
hŬĂŶŽŶƐƐƚĞĞĚƐŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘
tŝũǌŝũŶϮϰͬϳďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗ϬϯϰϯϰϯϯϯϮ͘
Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

Zaterdag 6 maart stelde Alex Van Haecke zijn nieuw boek "Ja,
Ik Ben Suzanne" op een nogal originele manier voor. Hij organiseerde bij hem thuis een "boeken-take-away". Wie het boek
al had besteld (en betaald) kon het aan de Hulshout 44 komen
afhalen of men kon het die dag bij Alex komen kopen.
Bijzonder daarbij was dat de op 24 maart a.s. 89 jaar wordende
Arnold Willems, bekend van zijn diverse TV-personages zoals
dat van de burgemeester van Wittekerke, Alex kwam verrassen.
Het deed wat met hem, want Arnold was begin jaren '70 Alex zijn
eerste theaterleermeester. Veel jaren later werden ze dan zowel
in het theater als op TV collega's.
"Ja, Ik Ben Suzanne" is intussen te koop bij de gevestigde boekhandels waaronder uiteraard De Standaard Boekhandel in Brasschaat-Centrum.

www.uitvaartzorg-delelie.be

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

Slagerij De Deken
zoekt

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

Afspraak voor sollicitatie:

0477 469 972

Inboedelopruiming. Alles
OHHJYDQNHOGHUWRW]ROGHU
2RNORVVHVWXNNHQ*UDWLV
SULMVRႇHUWH
7HO
QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken Ronny Kanora Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken, ontmossen
JD]RQ 9ULMEOLMYHQGH SULMV
RႇHUWH
URQQ\NDQRUD#WHOHQHWEH
QQQQQQQQQQQQ
Voor een klus groot of
klein moet je bij Klus & Zo
]LMQ

Caravan te koop gevraagd: OLHIVW LQ JGH
VW 0DJ RXG ]LMQ
0495 529 527

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



Snoeiwerken hagen,
bomen, aanleg grasperken, zaaien grasmatten
HQDOJHPHQHWXLQZHUNHQ
0491/758 399

ALLE KLEINE GRAAF- 
WERKEN greppels uitwww.edox.ch
graven, hagen, struiken,
0DVWHUSLHFHVRIWLPH
HQ] HQ DIEUDDN 7HO
juwelier Denys & Cz
0474/204 607
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW

ZZZGHQ\VFREH
LP’s 45t, ik koop uw colOHFWLHVMD]]SRSHFW2RN 
Tuinman zoekt werk.
cd’s, strips, boeken, pick- 0485/646 006
XSV%HVWHSULMV

Verwijderen van asbe0475/376 496
 stplaten op uw tuinhuis,
Wij zijn een team van JDUDJH
vrouwen & mannen en 
maken uw huis leeg voor Weerbarstige compuYHUNRRSRIYHUKXXU:LMOD ter? *HHQ:L¿",NORVKHW
WHQDOOHVJHSRHWVWDFKWHU op, meer dan 30 jr ervaULQJ
0HHULQIR
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Geef je mening in de
grote cultuurenquête

(...en red hiermee het regenwoud). De impact van Corona
op het dagelijks leven is immens. Ook de cultuursector
heeft het zwaar te verduren.
Maar om er sterker uit te komen
is er een enquête opgesteld
om weldra met een aanbod te
komen dat inspeelt op de veranderde verwachtingen van het
toekomstige publiek. In samenwerking met cult!, Universiteit
Antwerpen, OP/TIL en LMR
onderzoeken vele Vlaamse
cultuurhuizen de impact van
Corona op hun sector om zich
zo naar de toekomst te richten.
“Help het culturele leven weer
op de sporen! Jullie mening is
belangrijk”, zegt cultuurschepen Carla Pantens. Ook Brasschaats onderdeel. De enquête
bestaat uit een algemeen deel,
waarbij dezelfde vragen gelden
voor alle deelnemende CC’s en
GC’s. Het tweede deel bestaat
XLWYUDJHQVSHFL¿HNYRRUKHW
doelpubliek van Cultuurcentrum Brasschaat - waarbij gepolst wordt naar de mening van
het publiek over de alternatieve
programmatie (CC Brasschaat
On Air, zomerprogrammatie,
…) en de Ruiterhal.
De vragen zijn bedoeld voor
alle bezoekers, afhakers en
niet-bezoekers van de cultuurhuizen. Voor elke ingevulde
enquête wordt 1 m² regenwoud
gered van verdwijning. Dit gebeurt in samenwerking met de
organisatie World Land Trust.
https://www.brasschaat.be/
enquete-cultuur21
communicatie Bredabaan 182
T +32 3 650 29 36
2930 Brasschaat

BEZOEK ONZE

WEBSITE

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

Gratis opruimen van inboedels. Bel vrijblijvend
0478 536 719
Flexi job gezocht: Vrouw,
recentelijke gepensioneerd is nog gemotiveerd
RS]RHNQDDUHHQÀH[LMRE
voor enkele uurtjes per
week behalve woensdag,
zaterdag en zondag. Meer
info via 0494 081 940



Gezocht: Ik zoek een dictafoon. Tel. 0474/474 641



Schilderwerken binnen
& buiten. 0486/766 847



Te koop: volledige grenen, landelijke eetkamer:
dressoir, vitrinekast, eettafel, salontafel, bijzettafel. €
1100,- 0475/337 028



Tuinonderhoud, snoeien
en grasmatten. Gratis offerte 0465/993 577

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

Kaasmeester

DE KAASLOUNGE

PAASWEEKEND
4 EN 5 APRIL

Geniet in de tuin van een kaasschotel en/of charcuterieschotel binnen je
bubbel. Gratis levering in de namiddag, zowel op zondag als op maandag.
Of wat denk je van een heerlijk ontbijt wat ook als brunch kan gebruikt worden.
Op zondag afhaal, op maandag komen we het gratis brengen.
Ontbijt omvat: Hoeve fruitsap en hoeve yoghurt, diverse kazen en charcuterie,
boter, divers vers fruit, half hard gekookt scharreleitje met gerookte zalm of
extra delicatesse charcuterie (te melden bij reservering welke keuze), Luikse
siroop, speculoospasta, Spaans stokbrood, pistolets, honing noten brood
HQÁWHEURRG(stengel rozijnenbrood). Uiteraard ook een kleine attentie ter
gelegenheid van Pasen.
Prijs: € 21,40 pp.

0HWNOHLQÁHVMHSURVHFFR+ € 7.

0HWJURWHÁHVFDYD+ € 12.
Tijdig bestellen is de boodschap! Via 0475 809 206
of via mail: info@dekaaslounge.be
Denk ook aan het vaderdagweekend! Zie website

HCAIAJACH=OS=O/AEJECAJR=JGKALAHO
=NLKNPO KNJEODAJBS=OOAJDKQPSANG
$=N=CALKKNPAJ)AACI=GAJ@=GCKKP
Na meer dan 15 jaar ervaring nu op zelfstandige basis

ZELFWERKEND PATROON

0489 87 30 62

Driesheide 78 - 2980 Halle-Zoersel - info@javaca.be
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6FKLOGHUZHUNHQ binnen
en buiten. Vliesbehang.
*UDWLVSULMVRႇHUWH%HO6W
even: 0489 263 820

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT



Het is jullie wellicht ook al opgevallen: er wordt op dit
ogenblik in Brasschaat op veel plaatsen aan wegenwerken gedaan. Sommige hebben een stevige impact op het
verkeer. Denken we maar aan de Miksebaan. Daar worden
in verschillende fasen dringende werken uitgevoerd. Het
betreft dan het stuk tussen de Sint-Antoniuskerk en de
Beemdenstraat. De werken hebben uiteraard ook een invloed buiten de Miksebaan. Je kan die regio – indien mogelĳk – beter vermĳden. Het gemeentebestuur hoopt dat
de werken begin juli achter de rug zĳn.
Verder ligt de Berrélei in Maria-ter-Heide ook open. Daar
wordt nog tot begin mei gewerkt. Het betreft hier een
grondige heraanleg van de riolering, baangracht, rĳbaan,
bomen, opritten, voetpad en parkeervakken.
In de Voshollei is men in april vorig jaar gestart met ingrĳpende werkzaamheden. Hier wordt het regenwater van
het afvalwater gescheiden, de nutsleidingen vervangen en
volwaardige ﬁetspaden aangelegd. Rond deze tĳd wordt
een aanvang gemaakt met de laatste fase. In die fase komt
het stuk tussen Donksesteenweg en Frilinglei aan de beurt.
Dan is er ook nog de Zegersdreef. Daar wordt de riolering
vernieuwd. Dat was nodig omdat de capaciteit daar niet
meer voldoende was om bĳ hevige regenval het water af
te voeren. De laanbomen worden gerooid en de straat
wordt volledig heraangelegd. Nadien worden er nieuwe
laanbomen aangeplant.
In de Kenislei worden voetpad, bermen en parkeervakken heraangelegd. De laanbomen werden gerooid. In het
voorjaar worden zĳ vervangen.
In de Brechtsebaan staan er volgend jaar grote wegenwerken op het programma. Men wil nu al starten met de
voorbereidingen. Daarom worden de laanbomen alvast
gerooid. Wanneer de eigenlĳke werkzaamheden van start
gaan, is nog niet geweten.

:L M  ] R H N H Q  H H Q  Q D 
schoolse oppas voor
een leuke tweeling van
5j. Op di en do ophalen
aan openluchtschool en er
WKXLV 0DULDEXUJ YRRU]RU
JHQWRWRQJX%HORQV
even op indien interesse:
7RWGDQ

Zoekt

GEMOTIVEERDE
WINKELBEDIENDE



Deeltijds - 30u
Zondag en maandag vrij
Nederlandstalig



%UHGDEDDQ%UDVVFKDDWZZZGHYLVEDUEH

7H NRRS (ELNH (1RYD
Lady 47 400 Wh.
Tel. 0496 55 77 86
Lieve dame van 50 geeft
massage bij jou thuis
0493 146 201



Naschoolse oppas gezocht voor 2 kinderen
van 10 en 13j. Ervaren
oppas om 2 dagen per
ZHHN XX  NLQGHUHQ
te helpen met huiswerk,
brengen naar activiteiten
HQ NRNHQ %HVFKLNNHQG
over eigen vervoer. Tel.:
0495 285 656



3(',&85( $$1 +8,6
$OV JHGLSORPHHUG HQ JH
specialiseerd pedicure
verzorg ik de diabetische
voet alsook eeltpitten,
HNVWHURJHQ NORYHQ NDON
QDJHOVHQ]7HO2/(1$
0473 387 796 Facebook:
3HGLFXUH 1DJHOV2OHQD

Info: 03/651 95 20

9HUQLHXZLQJ GRHN YDQ
XZ]RQQHWHQWRIPDUNLHV
RRNYRRUQLHXZHPDUNLH
zen, vliegenramen en
plisséhordeuren. Vraag
YULMEOLMYHQGLQIRRISULMV
RႇHUWH)5$12%
0DLO
IUDQR#RXWORRNFRP
Tel. +31621 124 391



7H NRRS bed wit gelakt
KRXW  ELMKRUHQGH YHU
stelbare lattenbodem thv
KRRIG HQ YRHWHQ $IPH
ting: 1,40m x 2,00m. €
60. Voor foto’s en contact
0DLO OXWPDMRGHZLW#KRW
mail.com

IQNRRS RXG JRXG HQ
MXZHOHQDenys & Cz
%UHGDEDDQ
%UDVVFKDDW
ZZZGHQ\VFREH



3RHWVYURXZ ]RHNW ZHUN
6SUHHNW)UDQV



DAKWERKEN JHVSHFL
DOLVHHUGLQNOHLQHKHUVWHO
ling en vernieuwing van
URR¿QJ GDN JRWHQ NRH
SHOV7HO


*RHGNRRS YHUZLMGHUHQ
van bomen, hagen en
coniferen. Gratis offerte


Sint-Michielscollege
lagere school

In uitdagende tijden
trekken wij voluit de digitale kaart
met Ipads, laptops, ...

wij bieden

TA L E N T
K
L
E
T
L
TE
BIJ ONS
JHGHJHQRQGHUZLMV

U zoekt...

HHQXLWJHZHUNWH]RUJRQGHUVWHXQLQJ

Een school die samen met u de

YROWLMGVRQGHUZLMVYRRU
hoogbegaafde kinderen

talenten van uw kind ontwikkelt?

HHQJHGUHYHQWHDP

Bekijk de virtuele rondleiding

HHQRSHQJURHQHRPJHYLQJ

en schrijf uw kind online in.

ELM]RQGHUHVSRUWIDFLOLWHLWHQ
HHQJH]RQGHGLVFLSOLQH

Online inschrijven

Kapelsesteenweg 74 - 2930 Brasschaat - 03/640.30.34 - directie@smcbls.be - www.smcbls.be

Brasschaatse Film,

Nr. 11,

17-03-2021

w

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

9

+$$5678',2

$&7,(9$1'(0$$1'
+DDUVQLW0DQ½.LGVMDDU½
JHOGLJWRWDSULO

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 16 maart t.e.m. Zaterdag 20 maart
Soep:
 3UHLFRXUJHWWHVRHS ½ORI½O
 3DVWLQDDNEORHPNRROVRHS ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Rijstnoedelsalade met pulled pork, komkommer,
 UDGLMVHQPDQJR ½
- Quinoasalade met pecorino, gegrilde paprika, butternut
 HQSDVWLQDDN ½  9(*,
Warme Gerechten:
- Ravioli van kreeft met vissaus, wortel, prei selder
 HQJULM]HJDUQDDOWMHV ½
- Aubergine gevuld met lamsgehakt, feta, olijven en
 SLMQERRPSLWWHQPHWWRPDWHQVDXVHQRU]R ½
 ,QGLVFKHFXUU\PHWEORHPNRRO]RHWHDDUGDSSHODXEHUJLQH
 ULMVWHQJHURRVWHUGHNLNNHUHUZWHQ ½  9(*$1
 9RODXYHQWPHWDDUGDSSHOSXUHHHQZLWORRI 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

Beauty Lounge

BON

10% korting op

KLEURING

geldig tot 30 april 2021
DAMES en HERENKAPPER
%UHGDEDDQ7HO
23(19$1',16'$*727=$7(5'$*9$1727885

OLGA OTTER REIST DOOR VLAANDEREN

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

Gratis opruimen van inboedels 0478 536 719


 Uurwerkbatterijtjes ver-

Verkoop of verhuurklaar vangen: Juwelier Denys
zetten.*UDWLVRႇHUWH%HO & Cz %UHGDEDDQ 
%UDVVFKDDW
Klus&Zo. 0499/ 103 000
 www.denys-co.be
Ambachtelijke pralines, QQQQQQQQQQQQ
“La Praline”. Isabellalei 87,
Algemene
Ekeren, tussen 15u-17u.

schilderwerken
Naschoolse oppas geBehangwerken
zocht voor 2 kinderen
Specialiteit:
van 10 en 13j. Ophalen
hoogglanslak.
van school, huiswerkbeGratis prijsopgave.
geleiding, brengen naar
Tel. 03/663 32 92
sportactiviteiten en koken. 2 dagen per week, QQQQQQQQQQQQ
YDQ XX %HVFKLN Te koop droog brandhout,
kend over eigen vervoer. thuisgebracht.
0495/914 096
Tel.: 0495 285 656

R
U
U
H
VER

Natuurvereniging GroenRand heeft verleden jaar 600 voorleesboekjes ‘Olga Otter wordt ziek’
verspreid in 94 basisscholen en jeugdbewegingen. Bedoeling was dat het in de Week van het Bos
werd voorgelezen aan de kinderen. Het voorleesverhaal werd geschreven door Peter Jochems
en geïllustreerd door Rodrik Steverlynck, en speelde zich af in het bos langs de Antitankgracht.
Dankzij de levendige vertelling en het bijbehorende beeldmateriaal werd de boodschap goed
overgebracht: “Zwerfvuil jaagt dieren weg”. Niet alleen de otter, maar ook de vuilnisbak wordt gepersonaliseerd en kreeg de naam ‘Rommelop’. Otter Olga, altijd op zoek naar een stukje rivier of
gracht met proper water, vond dit in de ‘Grote Gracht’. Rommelop, een mooie groene vuilnisbak,
houdt er net als Olga niet van dat mensen vuile vieze dingen zomaar weggooien in de natuur. Het
‘Zwerfvuilspook’ is dan weer de boosdoener die de twee vriendjes Olga en Rommelop uit elkaar drijft.
Gelukkig kunnen de kinderen hem bij een opruimactie betrappen. Van schaamte verdwijnt het spook.
Olga is de mascotte van het project
GroenRand koos voor Olga Otter als mascotte van de campagne. Al verschillende jaren zet de natuurvereniging zich in voor de Antitankgracht, die loopt van het Albertkanaal in Oelegem tot in Berendrecht. Volgens de natuurvereniging vormt het kanaal een groen parelsnoer en natuurverbindingslint.
Eind 2018 raakte bekend dat er een otter aanwezig zou zijn in de Antitankgracht, meer bepaald in
Brasschaat: dat bevestigde het sporenonderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO). Maar uiteraard bezocht Olga niet alleen de Antitankgracht, ze reist door gans ‘Otterland’.
WWF, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en UAntwerpen brachten een studie uit
waaruit bleek dat de Scheldevallei veel opportuniteiten heeft voor de otter. Daarom startte WWF
samen met lokale en nationale partners het project Otterland om samen van deze regio een klein
otterparadijs te maken. Ook op andere plaatsen, zoals in de Maasvallei en in de Antitankgracht,
wordt er door partners gewerkt aan het ottervriendelijk maken van de riviervalleien.
Olga trekt rond
Om ook de Vlaming opnieuw warm te maken voor de terugkeer van het dier werd 2021 uitgeroepen
tot het jaar van de otter. In het kader daarvan werd een nieuwe, rondtrekkende tentoonstelling over
de otter uitgewerkt, die de komende maanden door Vlaanderen zal trekken. De tentoonstelling werd
op zaterdag 6 maart feestelijk geopend op het Eilandje in Antwerpen. Het grote publiek is welkom
vanaf woensdag 10 maart. Meer informatie is terug te vinden op www.wwf.be/otterland.

hier je producten en/of diensten

& vergroot je netwerk
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1000m² Schoenen
Lederwaren - Reisartikelen
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW7HO
23(1PDWRWXGLYULMWRWX]DWWRWX

5XLPHJUDWLVSDUNLQJELMGHZLQNHO

€ 85

€ 4490

)DOFRWWR

%HQHWWRQ

Art. 96356 & 96359

Art. 96662 & 96663

Leder en leder gevoerd

€ 44

Vanaf

€ 10990

90

%HQHWWRQ

6WRQHV %RQHV

Art. 96659 & 96660

Art. 96289 & 96288

€ 9990

€ 5990

+LS

5LFKWHU

Art. 96253 & 96255

BON

Art. 96659 & 96660

10% KORTING
RSDOOHNLQGHUVFKRHQHQWHPPDDW

Geldig tot 31 maart, niet cumuleerbaar met andere kortingen
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parkbodeactueel
Vul de enquête in
en help zo jouw
Cultuurcentrum!

Samen tegen
intrafamiliaal geweld
Brasschaat, Kapellen, Wuustwezel, Kalmthout,
Stabroek en Essen financieren een nieuw project van
CAW Antwerpen om samen de strijd aan te gaan tegen
intrafamiliaal geweld.
Intrafamiliaal geweld is dwingend, intimiderend gedrag tegenover een gezins- of familielid (of
ex-partner) dat gepaard gaat met
geweld of dreiging met geweld.
“Intrafamiliaal geweld blijft een
veel voorkomend probleem in
onze samenleving. We noteerden
afgelopen jaar zelfs een verdubbeling van het aantal begeleidingen. Ons project is dan ook
broodnodig. Het brengt organisaties uit verschillende sectoren
samen om geweld te stoppen en
herhaling te voorkomen”, zegt
Ann Castrel, beleidscoördinator
CAW Antwerpen.

Hoe werkt het?
Elke melding van intrafamiliaal
geweld krijgt een eigen regisseur
die de opvolging bewaakt en de
betrokken organisaties op elkaar
afstemt. Zo ontstaat een intensief en veelzijdig hulptraject op
maat van het gezin. De regisseur
is steeds de vertrouwde contactpersoon.

“We brengen organisaties
uit verschillende sectoren
samen om geweld te
stoppen en herhaling te
voorkomen”
“Door deze aanpak worden plegers
en slachtoffers sneller opgevangen, opgevolgd en begeleid.
Zo vergroten we de kans dat het
geweld stopt. En dat op lange termijn de gevolgen van het geweld
op het gezin, de maatschappij
en over generaties heen beperkt
blijven”, aldus Ann.

Door Corona is het cultuurleven sterk veranderd.
Het aanbod is verminderd,
projecten zijn gepauzeerd
of activiteiten werden
coronaproof georganiseerd,
met alle gevolgen van dien.
Dit heeft uiteraard een grote impact
op het publiek. Die impact wil het
Cultuurcentrum Brasschaat nu graag
meten om het aanbod in de toekomst
beter af te stemmen op jouw noden
en verwachtingen. Daarom organiseren we samen met verschillende organisaties een grootschalige enquête.

Ook bij tijdelijk
huisverbod
De Belgische parketten kunnen
sinds een aantal jaar een tijdelijk
huisverbod opleggen aan wie een
onmiddellijk en ernstig gevaar
vormt voor de huisgenoten.
“Het nieuwe project biedt ook in
die gevallen, na verwijzing van het
justitiehuis, opvolging en coördinatie aan.”

1712
Heb je vragen rond geweld,
misbruik of kindermishandeling,
bel eerst met hulplijn 1712 of chat
via 1712.be/chat. Je krijgt er info
en advies. Indien nodig word je
doorverwezen naar gerichte hulp.

Een duurzame enquête
Voor elke ingevulde enquête wordt
1 m² regenwoud gered van verdwijning. Dit neemt de organisatie World
Land Trust op zich.
Vul dus snel de enquête in en help
ons Cultuurcentrum en het klimaat!
Alvast hartelijk bedankt.

Meedoen?
brasschaat.be/
enquete-cultuur21
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metropool@vdbbouw.be
www.vdbbouw.be

BALIEMEDEWERKER/MAGAZIJNIER

Bouwmaterialen L. Van den Broeck (deel van de familiale bedrijvengroep Van Den Braembussche) zoekt voor haar vestiging
DAK & GEVEL te SCHOTEN een gedreven medewerker voor de balie en het magazijn.
Functieomschrijving:
De functie betreft een mix van balie-werk en magazijnwerk.

1.

BALIEMEDEWERKER

Klanten melden zich bij je aan de onthaalbalie om materialen te bestellen/af te halen.
Je luistert naar de klant en helpt hem om het juiste gewenste product te bepalen.
Je checkt de beschikbaarheid in de voorraad en maakt een bestelbon op in het computersysteem.
De bestelbon gaat naar de magazijnier.

2.

MAGAZIJNIER

Naast baliewerk help je ook mee in het magazijn samen met je collega’s om materialen klaar te zetten voor de klanten,
het laden van de vrachtwagens/camionetten, het lossen van vrachtwagens van leveranciers, het mee opvolgen van de
voorraden.
Jouw kwaliteiten:
Je bent klantvriendelijk en goed georganiseerd
Je hebt aandacht voor orde en netheid
Je beschikt over een vorkliftattest
Aanbod:
-

Maakt communiceren met
je buren leuk en gemakkelijk!
Hoplr is een online platform dat buren dichter bij elkaar brengt. Of je nu iemand zoekt die je kan helpen met een karweitje, je kat niet naar huis is gekomen of je gewoon je buren wil leren kennen.
Download de app of ga naar www.hoplr.com.
Brasschaat werd opgedeeld in 6 wijken. Wanneer je
je voor de eerste keer aanmeldt, kom je op basis van
je adres automatisch in de juiste groep terecht. Het
gemeentebestuur heeft geen inkijk in de online buurt,
maar maakt wel gebruik van Hoplr
om relevante info vlot tot bij de inwoners te krijgen.

Je komt terecht in een dynamisch, sterk groeiend familiebedrijf. We voorzien een grondige interne opleiding
door ons ervaren team.
Onze aanpak is no-nonsense.
Tegenover jouw fantastische inzet staat een mooie verloning en een contract van onbepaalde duur.

Sollicitaties met uw cv graag richten aan : marc.hannes@vdbbouw.be

Metropoolstraat 13 Q 2900 Schoten Q Tel. 03 641 94 10 Q Fax 03 641 94 11

HOE SCOORT JE GEMEENTE OP KLIMAATVLAK?

Nieuwe klimaatrapporten per gemeente beschikbaar

GERENOVEERDE SCOUTSLOKALEN
23STE DON BOSCO NU OOK TE HUUR

Iedereen die benieuwd zijn naar de resultaten in een gemeente of die willen weten
welke sectoren de meeste vooruitgang boeken op vlak van CO2-uitstoot, kunnen
een kijkje nemen op het klimaatluik van provincies.incijfers.be. Volgens Jan De
Haes, gedeputeerde bevoegd voor klimaat, is het verzamelen van cijfergegevens
vaak een struikelblok voor gemeenten om hun klimaatbeleid en de evolutie ervan
in kaart te brengen. “De meeste gemeenten ondertekenden het BurgemeestersFRQYHQDQWHQKHEEHQGHDIJHORSHQMDUHQDOKHHOZDWPDDWUHJHOHQJHWUR௺HQ9LD
provincies.incijfers.be stellen de Vlaamse provincies data over energie en klimaat
ter beschikking aan gemeenten om hun energie- en klimaatbeleid op te volgen.
Gemeenten kunnen hun cijfers vergelijken met andere gemeenten of aftoetsen
aan de gemiddelden voor de provincie en Vlaanderen.” Op het portaal vindt men
relatief eenvoudig cijfers terug over de CO2-uitstoot per sector, het energieverbruik van huishoudens, cijfers over mobiliteit en openbare verlichting en over de
productie van hernieuwbare energie op het grondgebied. Nieuw is dat nu ook de
uitstoot door landbouw wordt meegenomen. Sinds dit jaar vind je ook mobiliteitsFLMIHUVGHYHUOHGGLQJVJUDDGHQHQNHOHELMNRPHQGH¿JXUHQHQGDWDUHHNVHQ'H
provincie gebruikt de data zelf ook om de klimaatimpact-, risico- en kwetsbaarheidsanalyses voor de gemeentelijke klimaatactieplannen (SECAP) op te maken.
Naast de drie intercommunales is de provincie immers territoriaal coördinator
voor de Burgemeestersconvenant. Met de analyses zorgt de provincie voor een
doorvertaling van de data en modellen op maat van elke gemeente.

Scouts 23ste Don Bosco heeft, sinds zijn oprichting in 1957, een uit dienst genomen militaire herstelplaats voor (stoom)treinen als thuisbasis. In 2014 kocht de
gemeente Brasschaat de imposante site en de gronden errond over van Defensie. Sindsdien heeft vzw Heikant -een bonte verzameling van ouders, oud-leiding
HQV\PSDWKLVDQWHQPHW¿QDQFLsOHKXOSYDQGHJHPHHQWHHHQUHHNVUHQRYDWLHwerken uitgevoerd.
Een tiental jaren geleden werd duidelijk dat instandhoudingswerken van de
scoutslokalen niet langer voldoende waren om het comfort en de veiligheid van
de scoutsleden te garanderen. vzw Heikant maakte ambitieuze plannen en bunGHOGH]HLQHHQ0DVWHUSODQ+HWGRHOZDVFRPIRUWDEHOHORNDOHQWHFUHsUHQYRRU
de eigen werking, maar ze ook klaar te maken voor verhuur aan andere jeugdverenigingen. Het Masterplan werd voorgelegd aan het gemeentebestuur en de
MHXJGUDDGLQGHKRRSYROGRHQGH¿QDQFLHULQJWHYLQGHQRPGHSODQQHQZDDUWH
maken. Het plan maakte indruk en werd unaniem door de voltallige gemeenteraad en jeugdraad goedgekeurd.
Vandaag zijn de belangrijkste werken achter de rug: de oude hoofdingang -een
gigantische poort- is verkleind tot een dienstingang, twee ruimtes hebben een
nieuw en geïsoleerd dak, enkele massieve tussenmuren zijn hersteld en twee
EUDNHQZHDIHULVQXHHQ¿HWVHQVWDOOLQJHHQQLHXZHKRRIGLQJDQJLQNRPKDOHQ
volledig nieuw sanitair. Dat sanitair bestaat uit een doucheruimte en toiletten voor
jongens, meisjes en personen met een beperking. De lokalen zijn nu klaar voor
verhuur. Alle verhuurinfo vind je terug op 23ste.be/verhuur
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Exterior Cleaning

EXTERIOR CLEANING

UW PARTNER IN REINIGINGSWERKEN.
GRATIS RUITENREINIGING NA AANKOOP DAK EN/OF GEVELREINIGING!*

DAKREINIGING
GEVELREINIGING
TERRASREINIGING
OPRITREINIGING
RUITENREINIGING

RAMEN WASSEN TRADITIONEEL OF OSMOSE
SCHADELOOS REINIGEN VAN HOUT
REINIGEN DAKGOTEN EN ZONNEPANELEN
PREVENTIEF ONDERHOUD VAN DAK EN GEVEL
AANBRENGEN VAN HYDROFUGE BESCHERMLAAG

WWW.EXTERIORCLEANING.BE
04 98 01 34 91

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

UIT DE HAND TE KOOP
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

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

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

Dakterrassen
Groendaken

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

Isolatiewerken

58,0(7221=$$/0ò

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

*5$7,6
02725

%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

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

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

€

250
€
€

5

750

10
€ 1250
€

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u - zat. en zon. gesloten.

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


Te huur app. Schansstraat
44, 1e verd. 0476/729 373

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

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

Tuinonderhoud & aanleg. Btw aanwezig.
0465/993 577

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

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

Opritten, terrassen, natuursteen en betonstenen.
*UDWLVRႇHUWH

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

Goedkoop afbreken van
uw tuinhuis + afvoeren.
0487/715 534

Gezocht: jonggepensioneerde of student voor
tuinwerk 0477 195 878
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Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

Haagdorens
5HQRYDWLHZHUNHQ
,QWHULHXULQULFKWLQJ

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

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

0487 286 430
ǁǁǁ͘ŵĞĞƵƐƐĞŶ͘ďĞ

ƉŽƚŐƌŽŶĚĨĂďƌŝŬĂŶƚͻĐŽŵƉŽƐƚͻ
ŵŽůŵŵĞƐƚͻĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶŵĞƐƚͻ
ďŽŽŵƐĐŚŽƌƐͻƚƵƌĨͻ
ƐƚĂůŵĞƐƚͻ

Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31

ǌǁĂƌƚĞŐƌŽŶĚͻ
ďŝŐďĂŐƐͻďŝĞůǌĞŶͻ
ĚŽůŽŵŝĞƚͻ͘͘͘͘

ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn
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

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers
0DUWHQV%HVWUDWLQJHQEYED

Kurt 0495 571 383
QQQQQQQQQQQQ

Zembadrolluik boven of
onder water op bestaand
bad, alsook plaatsing. Lage
SULMV WHO  

Te huur gelijkvloers apSDUWHPHQW 5HUXP 1RYDUXPOHL  %UDVVFKDDW 
slpk. Terras- garage onm.
YULM¼WHO



Ontruimingen van huis,
DSSPDJD]LMQHQHQ]%HO
.OXV =R

Alle terrasreparaties zoDOVXLWVOLMSHQYDQVOHFKWH
voegen van terrassen +
WHUXJ RSYRHJHQ 9HUYDQgen van kapotte tegels,
SXWGHNVHOV HQ] *UDWLV
RႇHUWH

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

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
,QIRHQSULM]HQ]LHZZZWXLQHQKDDJSODQWHQEH
7XLQHQKDDJSODQWHQ:HVWPDOOH
6&+(3(56',-.:(670$//(
Tel. 0473 370 280

˗˒ˎ˞ˠˎˠˎˋ˜˒˝ˎWWW.SIERGRASSENKOPEN.BE


Ik zoek werk, spreek
NL, FR, Engels, Duits,
Spaans, en Noors! Be
 goed in omgang met
Aankoop antiek beelden, mensen, organisatoOXVWHUV NORNNHQ ]LOYHU- risch. Sta open voor
ZHUN RXGH EHVWHNNHQ allerlei functies.
porselein, alle prijsklas- 0465/096 579

Man zoekt werk: WXLQZHUNSRHWVHQHQNHXNHQKXOS

VHQ7HO8
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
ZLQNHO$OOHLQIRRS
www.krisvoeten.be



Te koop gevraagd: 2d H.
aanhangwagen, mag werk
DDQ ]LMQ *HHQ JHUHPGH




Prof. schilderwerken
@ rap moet gaan EHO ELQQHQ HQ EXLWHQ *UDWLV
.OXV =R RႇHUWH



Centrale verwarming

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

Ik zoek tuinwerk, snoeien
HQRSNXLVHQ

4de



Aanleg en onderhoud
van uw tuin, snoeien en
vellen van bomen, gras]RGH 0RO HQ KRQGYULHQGHOLMN

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE



Herstellingen en eigen
ontwerpen:-XZHOLHU'HQ\V &z%UHGDEDDQ
%UDVVFKDDW
www.denys-co.be



Bejaardenhulp en gezelschap, verpl. op pens. kl.
YHUJ



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

TOONZAAL (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

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

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

*RXGHQ &DOOHERXW FKRcolade eieren. Isabellalei
(NHUHQWXVVHQX

1XMDDUJDUDQWLHRSDOOHQLHXZHLQVWDOODWLHV

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

$DQNRRS DOOH VRRUWHQ
ZDJHQV benzine, diesel,
alle merken en jaartallen
GLUHFWHEHWDOLQJ


MDULJHPDQ]RHNW lieve
YULHQGLQ  


6FKLOGHUEHKDQJZHUN
=ZHPEDG ZDUPWHaan goede prijs met goede
SRPS RI ]RQQHSDQH- 
OHQ SODDWVHQ door vak $IORRS YHUVWRSW of je YHUI KXLV DSS WUDS]DDO
PDQ *UDWLV SULMVRIIHUWH NUDDQ NDSRW %HO QX .OXV UDPHQGHXUHQ
=R

7HO

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

www.poortenhersteller.be

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

zoekt wegens voortdurende expansie:

ERVAREN PLAATSERS

of

PLAATSERSPLOEG

voor plaatsen van ramen en veranda’s.

=HOIVWDQGLJNXQQHQZHUNHQPHWRRJYRRUGHWDLOVLVQRRG]DNHOLMN
5LMEHZLMV%RI%(QRRG]DNHOLMN
%LMNRPHQGHRSOHLGLQJHQVSHFLDOLVDWLHLQKHWEHGULMIPRJHOLMN
*RHGHYHUORQLQJYRRUEHNZDPHYDNPHQVHQLQMRQJHQG\QDPLVFKWHDP
$DQJHQDPHZHUNVIHHULQHHQJURHLHQGEHGULMI
Meer info op onze website:
ZZZDGUFRQVWUXFWEHGLU#DGUFRQVWUXFWEHWHO
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

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

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken,
vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen
vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

DE PAASHAAS IS VERDWENEN
Zoek hem mee vanaf 1 april (geen grap) tot en met 18 april 2021. KWB Driehoek heeft
voor u een paaswandeling uitgestippeld. Het is een leuke laagdrempelige activiteit voor
iedereen en zeker voor gezinnen. Aan de hand van 7 borden wandel je maximaal 5 kilometer. Op elk bord vind je een QR-code. Scan je zo’n QR-code met je smartphone, dan
hoor je één van de zeven hoofdstukken van een knotsgek paashaasverhaal vertellen.
Het werd voor jullie geschreven door An Neven en ingesproken door acteur en muzikant
Pieter Embrechts. Er zijn twee verschillende verhalen: eentje voor min 8-jarigen, en eentje
voor plus 8-jarigen. Wij vragen wel je hulp: hou je strikt aan je bubbel en respecteer de
coronamaatregelen. Je plant zelf wanneer je de tocht wandelt binnen de periode van 1
april tot en met 18 april.
De wandeling start op het Hendrik Luytenplein ter hoogte van het ijssalon Cocorico met
BORD 1.
Het parcours wordt digitaal in een Pdf document aangeboden na het scannen van bord 1.
Je kan het ook afhalen (na afspraak) of digitaal vragen bij Walter en Leon.
Walter Vereecke (walter.vereecke@gmail.com of gsm 0477/645.273)
Leon Nelissen (lisette-leon@hotmail.be of gsm 0476/296.406)
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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
Te koop: 2e H. aanhangwagen, gesloten met
deksel 1m60 L op 1m10
br. banden en lichten
in orde, goede staat.
0486/245 787

†
Zuster

Oliva Van den Broeck



EPC/elektr. keuring energie-epc@telenet.be of
0475/606 404

Oudste dochter van wijlen
Jaak en Mina Van den Broeck - Vingerhoets



Geboren te Sint-Lenaarts op 23 mei 1926
en overleden in het wzc Eikendal te Kapellen op 8 maart 2021.
In navolging van de coronamaatregelen namen we
op maandag 15 maart 2021 afscheid van haar
in de Sint-Jozefkerk te Kapellen-Hoogboom.

Te koop: Boretti Ligorio
Top gasbbq, nooit gebruikt. 500 euro. Gsm
0478/556 751



Vrouw zoekt werk, poetsen en strijken.
0465/181 840

De crematie en asverstrooiing vonden in alle stilte plaats
op de begraafplaats van Brasschaat-Centrum, Miksebaan.



Oppas gezocht voor onze
zoon van 4j. afhalen van
school woe (12 - 17u)
meerdere dagen ook mogelijk, spelen en voor koken. Liefst in bezit van een
auto, regio Donk.
0486 34 47 07

Met oprechte dank aan het wzc Welvaart Campus Eikendal
en dokter Blyweert voor de toegewijde zorg.
Rouwadres:
www.condoleances.be/zusterolivavandenbroeck
03 650 15 15 · SERENI.BE

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS
WWW.TOPSTORAGE.BE | +32 3 651 30 30
Ophaling
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

15
16
17
18
19
20

RestAfval
oranje
straten

22
23
24
25
26
27

GFT

maar t

PMD

$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

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



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



Ophaling
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
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Aankoop antiek, brocante, munten en verzamelingen. 0475/342 118


GFT

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

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat
Leveren van zwarte
grond, aanvulgrond.
Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.
Uitgraven van opritten
en funderingen.
Bouwrijp maken van
terreinen.
Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be
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A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken
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Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

GROENE
DAKEN

DAKGOTEN

DAKISOLATIE

DAKLICHT
OPENINGEN

LOKALE RECHERCHE PZ NOORD EN
BRASSCHAAT BETRAPPEN DEALER
VAN CANNABIS EN COCAÏNE

Te huur SDDUGHQZHLGH
%UDVVFKDDW RS HHQ GRPHLQ YDQ Pð (OHNWULFLWHLW HQ ZDWHU DDQZH]LJ PHW  VWDOOHQ *VP
 
Goedkoop verwijderen 
YDQ FRQLIHUHQ ODXULHU HQ Dakherstel, QLHXZH LVRDIYRHUHQ *UDWLV RIIHUWH ODWLHGDNJRWHQNDUZHLHQ



ALLE KLEINE
AFBRAAKWERKEN:
JDUDJH ELMJHERXZHQ
WXLQKXL]HQ HQ] 7HO


Via een betrokken burger kreeg de lokale recherche van Politiezone
Noord een melding inzake een dealer van cannabis en cocaïne. Uit onderzoek bleek dat er gedeald werd in (de omgeving van) de Bloemenlei
in Brasschaat. Op 24 februari 2021 ging de lokale recherche van Politiezone Noord, bijgestaan door de lokale recherche van Politiezone Brasschaat, over tot observatie in voormelde omgeving. Zij konden de dealer
op heterdaad betrappen. Hij was in het bezit van 12 dosissen cocaïne,
50 gram cannabis en een boksbeugel. Bij de huiszoeking werden 210
JUDPFRFDwQHHQYHUSDNWHGRVLVVHQFRFDwQHDDQJHWUR௺HQ'HGUXJV
ZDUHQYHUVWRSWLQHHQJURWHSRWPHWULMVW'DDUQDDVWZHUGHQPHHUGHUH
zakken (een zak met 1 kilogram, een zak met 125 gram, een zak met
JUDPHQHHQJURWHKRHYHHOKHLGYRRUYHUSDNWH]DNMHV DDQJHWUR௺HQ
DOOHQPHWFDQQDELV'HUHFKHUFKHWURIHYHQHHQVHHQKRHYHHOKHLGFDVK
JHOGHQOX[HJRHGHUHQDDQ'HEHWURNNHQHZHUGYRRUJHOHLGELMGHRQGHUzoeksrechter en aangehouden. Het onderzoek loopt verder.

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

GOMMEN, LOGEN.

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

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

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

www.groven-ramen.be

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

GEVEL
BEKLEDING

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Terras groenHQMHRSULWLV
RRNQLHWWHGRHQ%HO.OXV
=R



Poolse mannen doen
renovatiew.: EH]HWW
J\SURF EHWHJ SDUNHW
VFKLOGDIEUDDNZ1/WDOLJ
JU SULMVRႇ UHI 
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NIEUW IN BRASSCHAAT
maar wel met 12 jaar makelaarservaring!

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

Vraag NU uw gratis schatting aan
via info@landmark-eh.com of 03 231 03 33 en ontdek
onze speciale voorwaarden t/m 1 mei!


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

Beste klanten, uw favoriete

GIFT SHOP BRASSCHAAT
Bredabaan 367

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

heropent op donderdag 1 april 2021!
Met vriendelijke groeten, de nieuwe overnemer

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

