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BREDABAAN 358

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

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie

SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

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

Zaterdag: 10u-17u

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

VOORJAARSACTIE

-10%
op alles

    NIEUWE LENTECOLLECTIES

Dr. Roosensplein 19 - 2930 Brasschaat - Tel 03 651 84 45

ZONNEGLASACTIE

-50%
Zonneglazen op correctie

*Voorwaarden in de winkel

03 633 12 34

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD

GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

Uw
stoffenwinkel !

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

BIJ AANKOOP STOF, GRATIS PATROON

KLOKKENSERVICE
ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

Paul Van der Auwera
(over de Post) - 

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar
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Afhalen van donderd. t/m zond. van 12.30u tot 14.00u en 16.30u en 19.00u
Alles wordt elke dag vers ingekocht en gemaakt dus bestel tijdig want op is op.

Bistro Nottebohm  , Brasschaatbaan 28 , 2960  Overbroek ( Brecht )

WEEKMENU 
van 25/3 t/m 28/3

Spinaziesoep
Of

Pizza flapje met geiten-
kaas, truffel en spek

*****
Speenvarken 
met asperges

Of 
Scampi curry 

*****
Verrassing dessert

€ 22.00
(XL menu € 25)

Voor meer van onze gerechten kijk op onze website 

Bistro-nottebohm.metro.rest 

ENKELE VAN ONZE GERECHTEN
Soepen 1L
Champignon roomsoep € 7,00
Witloofsoep met grijze garnaal € 9,00
Kreeftensoep  € 9,00

Voorgerechten 
Voorgerecht weekmenu € 8.00
Carpaccio ‘klassiek’ € 10.00
Carpaccio van diepzeegarnaal € 11.00 

Hoofdgerechten
Pasta carpaccio € 17,50 
Kalfs osso bucco  € 17,50
Paling in ’t groen  € 18,00
Lamsstoofpotje ‘Medina’ € 17.50
Vol-au-vent  € 15.50

Bistro 
Nottebohm

WEEKMENU VANAF € 22

Lekkere suggesties zowel warm als 
koud af te halen 

De lekkerste pizza van Overbroek

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

SPORT-
SPECIAALZAAK

met advies

LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badminton-
en squashschoenen

TENNIS:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING

THERMISCH ONDERGOED

SPORTVOEDING

BOEK JE 
AFSPRAAK ONLINE

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

€30 
KORTING 

ADVIES & 
SERVICE

ACTIE

Fashion
& Shoes

TOTALE UITVERKOOP 
-60%

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

De liberale familie verliest een boegbeeld in de persoon van 
Jan Van Maele. Hij was meer dan 30 jaar voorzitter van het 
Willemsfonds in Brasschaat en mede-oprichter en ere-voorzitter 
van Vief Brasschaat. Ook na het doorgeven van het voorzitter-
schap bleef hij zeer nauw betrokken bij de werking. Na een kort-
stondige ziekte overleed hij thuis. De begrafenis vond wegens 
corona in familiale kring plaats.

VIEF BRASSCHAAT EN
WILLEMSFONDS VERLIEZEN 

BOEGBEELD

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be
Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
afvoeren. Gratis offerte 
0487/715 534
Schilderwerken binnen 
en buiten. Vliesbehang. 

even: 0489 263 820
Poolse mannen doen 
renovatiew.:  bezett. , 
gyproc, beteg., parket, 
schild., afbraakw., NL-talig, 

168 -  0496/637 978
ALLE KLEINE 
AFBRAAKWERKEN: 
garage, bi jgebouwen, 
tuinhuizen, enz... Tel. 
0474/204 607

DAKWERKEN gespeci-
aliseerd in kleine herstel-
ling en vernieuwing van 

pels. Tel. 0474/204 607
Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder, 
enz. 03/663 65 70
Verkoop of verhuurklaar 
zetten.
Klus&Zo. 0499/ 103 000

Ambachtelijke pralines, 
“La Praline”. Isabellalei 87, 
Ekeren, tussen 15u-17u.
Naschoolse oppas ge-
zocht voor 2 kinderen 
van 10 en 13j. Ophalen 
van school, huiswerkbe-
geleiding, brengen naar 
sportactiviteiten en ko-
ken. 2 dagen per week, 
van 16u-19u. Beschik-
kend over eigen vervoer. 
Tel.: 0495 285 656

PEDICURE AAN HUIS: 
Als gediplomeerd en ge-
specialiseerd pedicure 
verzorg ik de diabetische 
voet alsook eeltpitten, 
eksterogen, kloven, kalk-
nagels, enz.. Tel. OLENA: 
0473 387 796 Facebook: 
Pedicure & Nagels Olena
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

Actie geldig tot 16 mei 2021

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

Zie ook www.argenta.be

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

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

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

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

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

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

Zo simpel kan het zijn.

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

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

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.
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Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer
met jarenlange ervaring

Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

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

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat

Enkel op afspraak

THUISPRAKTIJK
pedicurefriedalaurijssen.be

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60
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Bijzondere dank aan dokter Blijweert
en de thuisverplegers Jasper en Dimitri
voor de goede en toegewijde zorgen.

Condoleren:
Schagendreef 8 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/janvanmaele

Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt
zo hebben wij de laatste maanden
stap voor stap afscheid van je moeten nemen

Jan Van Maele
Medeoprichter en ere-voorzitter van VIEF

Voorzitter van het Willemsfonds afdeling Brasschaat
Adviserend Lid van de Cultuurraad Brasschaat

Adviserend lid van Breesgata
Oud-leraar van het Koninklijk Atheneum Brasschaat

echtgenoot van Nicole Roelandt
Geboren te Walem op 12 april 1932 en

thuis overleden te Brasschaat op 11 maart 2021.

Dit melden u:

Nicole Roelandt    zijn echtgenote

Luc en Ines Van Maele-Suvee
Karen en Tim
Maurits en Olga Karreman-Van Maele

Albert en Elke Van Egdom-Van Maele zijn kinderen en kleinkinderen

Wij hebben in intieme kring afscheid genomen van Jan
op vrijdag 19 maart 2021 om 11 uur tijdens de burgerlijke plechtigheid.

We vertrouwden zijn asse toe aan de natuur
op de begraafplaats van Brasschaat-Rustoord.

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

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

WORKSHOP MUZIEK ELEKTRONIEK
In de paasvakantie kunnen kids experimenteren met elektronische klanken in de bib. Elektronica is 
niet meer weg te denken uit de muziek. Niet alleen in pop maar ook in klassiek vind je voorbeelden 
genoeg. Maar, hoe werkt dat? Welke principes worden er gebruikt om die klanken te maken? We 
ondervinden aan den lijve wat een loop is en hoe delay precies werkt. Onze klanken worden de 
aandrijving van een heel arsenaal robots. Hoe klinkt die van jou? Onze workshop wordt gegeven 
i.s.m. Mooss, kunst- en cultuureducatie, deelname is gratis, wel even inschrijven. Voor wie? Kids 
van 10 tot 12 jaar. Wanneer? Woe. 14 april 2021, van 14u tot 16u. Waar? Biboase, Bibliotheek, 
Bredabaan 407, 2930 Brasschaat. Inschrijven: info.bib@brasschaat.be of 03/650.03.60
Het aantal deelnemers is beperkt uit coronaveiligheid.

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be

Oprit of parking

Kurt 0495 571 383
Te huur 

Te huur garage 

Dakwerken herstel,

Ik zoek werk, 

Te huur autobox 

Goedkoop
verwijderen van 

bomen
Verwijderen van 

hagen en coniferen 
+ afvoer
Zaaien

van nieuwe gazons
Herstellen
van gazons

van gazons
Alle tuinaanleg
Leegruimen van 

tuinen
Vrijmaken van
bouwpercelen

35 jaar ervaring!

0487 715 534

Te huur: 

Bedankt Heilige Clara,

Op woensdag 17 maart werd een vermoedelijke clusteruit-
braak in basisschool Mater Dei Driehoek in Brasschaat vast-
gesteld. De school neemt nu de nodige maatregelen in sa-
menspraak met het betrokken CLB en het gemeentebestuur 
om de Covid 19 besmetting in te dijken.   
Deze maatregelen zijn o.a.:

 het 4de  5e en 6de leerjaar omwille van een tijdelijk tekort
 aan leerkrachten. 

 delijke clusterbesmetting. 

De resultaten van de testen zullen bepalen wanneer er terug 
overgegaan kan worden tot contactonderwijs voor het 2e en 
deel 3e leerjaar. 
Alle Covid-maatregelen werden steeds opgevolgd door de 
school. Alle ouders krijgen via het CLB de nodige informatie 
mee.

MATER DEI DRIEHOEK NEEMT STAPPEN 
OM COVID 19 IN TE DIJKEN
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 Aan de slag in de 
VIERKANTEMETERTUIN

 RUIME KEUZE  
groenteplanten  
of -zaden en kleinfruit

 HANDIGE MOESTUINTIPS  
van onze  
Horta experts

 Vraag je GRATIS  
moestuinkalender 
in de winkel

HORTA
MOESTUINDAGEN
WOENSDAG 24 MAART T.E.M. 
ZATERDAG 27 MAART 

*Enkel geldig van 24 t.e.m. 27 maart 2021. 
Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.

Like ook onze 
FACEBOOKpagina  
voor nog meer 
(moes)tuintips

n.

RUIMTE 
IN RIJ
(CM)

RUIMTE
TUSSEN RIJ

(CM) JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Aardappel: - Primeur 35 70

 - Vroeg 35 70

 - Halfvroeg 35 70

 - Laat 35 70

Aardbei
25 50

Ananaskers
40 40

Andijvie
35 35

Artisjok
80 100

Aubergine
60 80

Augurk
50 150

Biet
10 30

Bindsla / Romeinse sla 20 20

Bleekselder
25 30

Bloemkool
60 60

Boerenkool
50 60

Broccoli
40 50

Chinese kool
35 45

Courgette
100 100

Doperwten / Peulen 4 30

Framboos
50 200

Groen- / Roodlof / Radicchio 30 30

IJsbergsla
35 35

Kervel
10 20

Knolselder
40 50

Komkommer
80 100

Koolrabi
30 30

Koolraap
30 40

Kropsla
30 30

Look herfst / winter 8 30

Look zomer
8 30

Maïs
20 80

Meloen
60 80

Paksoi
35 45

Paprika / Peper
40 50

Pastinaak
15 40

Prinsessenboon
8 50

Pluksla
20 30

Pompoen
100 150

Postelein
/ /

Prei
12 50

Pronk- en stokbonen 50 100

Raapstelen
25 30

Rabarber
100 100

Radijs
2 10

Rammenas
15 30

Raap
10 30

Rode kool
50 60

Rucola
2 15

Savooikool
40 50

Spruitjes
60 60

Schorseneren
10 25

Snijbiet / Warmoes 30 40

Snijselder
25 30

Snijsla
2 10

Spinazie
8 25

Stam- of struikbonen 8 50

Tomaten
50 80

Tuinbonen
10 70

Tuinkers
/ /

Uien herfst / winter 8 30

Uien zomer
8 30

Veldsla
4 15

0

TE
N RIJ
M) JAN FEB MAA APR MEI JUUNN JJJUU
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35
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0 40
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8 30
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20 80

60 80

35 45

40 50

15 40

8 50

20 30

100 150

/ /

12 50

50 100

25 30

100 100

2 10

15 30

10 30

50 60

2 15

40 50

60 60

10 255

30 400

25 330

2 100

8 2255

8 550

50 88000

10 77000

/ ///

8 3300

8 330

4 1

Complementaire planten Wie zijn moestuin goed ‘plant’, houdt ook rekening met welke plantjes bij 

elkaar passen. Zoals je hieronder kan zien, vullen verschillende groenten 

elkaar uitstekend aan. Plant hen in elkaars nabijheid en je creëert vanzelf 

een gezonde omgeving én... een mooiere opbrengst. 

Kruiden het jaar rondPlant je kruiden al in het voorjaar voor een mooie opbrengst. Bepaalde 
soorten kan je al vanaf april beginnen 
te oogsten! Andere kruiden hebben 
meer tijd nodig. Dat hangt natuurlijk 
af van het kruid, het weer en de plaats. Daarom vind
pla

 je hier een handig 
overzichterzicht van wat elk kruid nodig heeft 
om optimaal teaal te kunnen groeien.Succes!

Met zijn rijke geur zorgt de koriander 
voor een gunstige omgeving voor nuttige insecten van de wortel.Zaai de wortels in verschillende rijen met 

telkens 25 cm tussen. Wissel geregeld 
af met koriander tussen de rijen.

Dille verjaagt de komkommervlieg.Zaai 4 à 5 zaden van de komkommer in 
kleine kuiltjes met telkens een kleine meter 
tussen. Zaai enkele zaden van dille dichtbij.

Bieslook beschermt de wortel tegen 
de wortelvlieg. Ook de groei en de smaak worden verbeterd.Zaai de wortels in verschillende rijen met 

telkens 25 cm tussen. Wissel geregeld 
af met bieslook tussen de rijen.

Bonenkruid beschermt de ajuinen tegen 
vliegen, verbetert de groei én de smaak.Zaai de ajuin in verschillende rijen met 
telkens 25 cm tussen. Wissel geregeld 

af met bonenkruid tussen de rijen.

De geur van selder werkt als afweermiddel 
tegen het koolwitje, de ‘aartsvijand’ van kolen.

Zaai de bloemkolen op een zonnige standplaats, 
in verschillende rijen met telkens 50 cm tussen.

Dille verjaagt insecten die schadelijk 
kunnen zijn voor de sla, door vijandige insecten aan te trekken.Zaai de sla bij het b

veel zon nodig

liefst in schaduw

beetje zotje zon nodinodig

éénjarige
1

meerjarige
M

Wortel

Komkommer

Wortel

Ajuin

Bloemkool

Sla

Koriander

Dille

Bieslook

Bonenkruid

Selder

Dille

EEN- OF 
MEERJARIG GROEIHOOGTE ZON OF 

SCHADUW EXTRA INFO

Anijs

1
50 cm

humusrijke grond

Basilicum

1
40 cm

beschutte, droge plek

Bieslook

M
30 cm0 cm

vochtige, kalkrijke grond

Bonenkruid

M
40 cm

kalkrijke grond

Citroenmelisse 

M
70 cm 

vochtige grond

Daslook

M
30 cm

kalkrijke grond
kal

Dille 

1
80 cm

humusrijke gsrijke grond

Dragon 

M
80 cm

humusrijke grondd

Kamille

M
30 cm

humusrijke grond

Kervel

1
50 cm

humusrijke grond

Komkommerkruid (Bernagie)
1

80 cm
voedselrijke, kalkrijke grond

Koriander 

1
50 cm

humusrijke grond

Laurier

M
100 cm

humusrijke grond

Lavendel

M
50 cm

zandige, kalkrijke grond

Maggikruid (Lavas)

M
100 cmm

vochtige, humusrijke grond

Munt (Marokkaanse)

M
50 cm

vochtige grond

Munt (groene-, peper-, zwarte-, ...)
M

50 cm
vochtige, humusrijke grond

Oregano 

M
40 cm

warmarme, droge grond

Peterselie (platte- en krul-)
M

60 cm
voedselrijke groke grond

Rozemarijn

M
60 cm

kalkrijke grond

Salie 

M
50 cm

kalkrijke grond

Tijm, citroen 

M
30 cm

beschutte plek

Tijm, compact

M
30 cm

droge, kalkrijke grond

Zuring

M
25 cm

droge grond

KRUIDEN

JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

10% 
KORTING*

op alle 
tuinartikelen

www.horta.org
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.
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VIERINGEN EN OPENKERKEN
TIJDENS GOEDE WEEK EN PASEN IN BRASSCHAAT

Palmzondag 28/3 - Witte Donderdag 1/4 - Goede Vrijdag 2/4 - Stille Zaterdag 3/4 - Paaszondag 4/4 - Paasmaandag 5/4

Max. 15 aanwezigen - Voor de weekendvieringen is inschrijven verplicht via 03/ 651 83 61 op donderdag van 18.30 tot 21.00 u.
In de open kerken en kapellen wordt voor een gepaste liturgische aankleding gezorgd

St.-Antonius Abt
Brasschaat-Centrum
Bredabaan 381, Brasschaat

ZONDAGSKERK

Palmzaterdag 27/3: eucharistieviering om 17.00 u., gewijde palm verkrijgbaar van 18.00 tot 19.00 u
Palmzondag: eucharistieviering om 11.15 u. en 18.00 u.,
 gewijde palm verkrijgbaar van 12.30 tot 13.30 u. en van 15.00 tot 16.00 u.
Witte Donderdag: openkerk met Eucharistische aanbidding van 16.00 tot 20.30 u.
 met geleide aanbidding van telkens een half uur om 16.00 u., 18.00 u., 20.00 u.
Goede Vrijdag: openkerk van 14.00 tot 17.00 u., kruisweg (individueel, boekjes zijn beschikbaar) en 
 kruisverering, doorlopend projectie van enkele staties van de kruisweg door zandkunstenaar 
Stille Zaterdag: openkerk van 15.00 tot 17.00 u., individuele biechtgelegenheid
Paaszondag: eucharistieviering om 11.15 u. en 18.00 u., openkerk van 12.15 tot 17.00 u.,
 projectie beeldverhaal Pasen voor kinderen
Paasmaandag: eucharistieviering om 11.15 u., openkerk van 14.00 tot 16.00 u.,
 projectie beeldverhaal Pasen voor kinderen

Goddelijk Kind Jezus 
Bethanie
Lage Kaart 564, Brasschaat

Palmzondag: woord- en communieviering om 11.30 u.
Witte Donderdag: openkerk van 14.00 tot 16.00 u. 
Goede Vrijdag: kruisweg om 15.00 u. (PowerPoint)
Stille Zaterdag: openkerk van 14.00 tot 17.00 u. 
Paaszondag: eucharistieviering om 11.30 u. 

Heilige Familie
Kaart - Rustoord
Rustoordlei 81B, Brasschaat

Palmzondag: woord- en communieviering om 9.45 u., gewijde palm verkrijgbaar van 11.00 tot 12.00 u.
Witte Donderdag:  openkerk met Eucharistische aanbidding van 18.00 tot 20.30 u.
 met geleide  aanbidding van telkens een half uur om 18.00 u., 19.00 u., 20.00 u.
Goede Vrijdag:  kruisweg (individueel) in het Mariadomein (m.b.v. QR-codes)
 of bij slecht weer in de kerk van 14.00 tot 17.00 u. 
Stille Zaterdag:  openkerk van 14.00 tot 17.00 u.
Paaszondag:  eucharistieviering om 9.45 u., openkerk van 14.00 tot 17.00 u.
Paasmaandag:  eucharistieviering om 9.45 u.
 Mariadomein dagelijks geopend van 9.00 tot 20.00 u.
 Paastocht in het domein voor jonge gezinnen

Heilig Hart
Donk
Kapelsesteenweg 216, Brasschaat

Palmzondag: eucharistieviering om 9.00 u. en 11.00 u., gewijde palm verkrijgbaar van 14.00 tot 17.00 u.
Witte Donderdag: openkerk van 14.00 tot 17.00 u. 
Goede Vrijdag:  kruisweg om 13.30 u., 15.00 u., 16.30 u. 
Stille Zaterdag:  openkerk van 14.00 tot 17.00 u., individuele biechtgelegenheid van 14.00 tot 16.00 u.
Paaszondag: eucharistieviering om 9.00 u. en 11.00 u., openkerk van 14.00 tot 17.00 u. 
Paasmaandag:  eucharistieviering om 11.00 u.

O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen
Maria-ter-Heide
Bredabaan 1047, Brasschaat

Palmzondag: eucharistieviering om 9.45 u., gewijde palm verkrijgbaar van 11.00 tot 12.00 u.
Witte Donderdag: openkerk van 18.30 tot 19.30 u. met stille aanbidding
Goede Vrijdag:  kruisweg om 15.00 u., openkerk van 16.00 tot 17.00 u.
Stille Zaterdag:  openkerk van 16.00 tot 17.00 u., individuele biechtgelegenheid van 17.00 tot 18.00 u.
Paaszondag:  eucharistieviering om 9.45 u., openkerk van 11.00 tot 12.00 u.
Paasmaandag:  eucharistieviering om 10.00 u., openkerk van 11.00 tot 12.00 u.

O.L.V. van Gedurige Bijstand
St.-Mariaburg
Van de Weyngaertplein 1, Ekeren

 Weekkapel dagelijks open van 10.30 tot 16.00 u., van 1/4 tot en met 5/4 open tot 18.00 u.
Palmzondag: gewijde palm verkrijgbaar in de weekkapel van 14.00 tot 15.00 u.
Witte Donderdag: stille aanbidding in de weekkapel van 14.30 tot 18.00 u.
Goede Vrijdag: kruisweg in Elcks Thuys om 15.00 u., 16.00 u., 17.00 u. (projectie)
 Goede Vrijdag: inschrijven 0478 38 37 46 - Geen weekendvieringen wegens schilderwerken

St.-Jozef
Driehoek
Rerum Novarumlei 24, Brasschaat

Palmzondag: eucharistieviering om 9.30 u., gewijde palm nog verkrijgbaar na de viering tot 11.00 u.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag: openkerk van 15.00 tot 16.00 u.
Paaszondag: eucharistieviering om 9.30 u.
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Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 

Salades: 

- Salade met buffelmozzarella, zoete aardappel, courgette,

- Vitello Tonnatosalade met boontjes, kerstomaatjes, 

Warme Gerechten:
- Risotto met gebakken witte en groene asperges 

- Varkenshaasje met champignonroomsaus, 

- Paprika gevuld met gewokte groentjes, geserveerd met 

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

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

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

Voor leveringen graag bestellen voor 10u30.

Zoekt

GEMOTIVEERDE
WINKELBEDIENDE 

Deeltijds - 30u
Zondag en maandag vrij

Nederlandstalig

Info: 03/651 95 20

In het kader van de 'week van 
de zorg' kregen de leerlingen 
van 6 HW voor Engels de 
opdracht te kijken hoe men 
in Groot-Britannië de Natio-
nal Health Service bedankte. 
Hoe zaten de campagnes in 
elkaar? Welke beelden ble-
ven er hangen bij de leerlin-
gen? Aan de hand daarvan 
gingen ze zelf aan de slag 
en ontwierpen ze posters om 
onze eigen leerlingen van 
de afdeling verzorging, die 
tenslotte ook in de vuurlinie 
staan, te bedanken voor hun 
zorg en toewijding.   

WEEK VAN DE ZORG BIJ MATER DEI BRASSCHAATPersonenvervoer 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

 
muizen , ratten , mollen, 
enz , ik kom deze bestrij-
den 0493 122 498 
Wij zijn een team en 

 voor 
verkoop of verhuur. Wij la-
ten alles gepoetst achter. 
Meer info 0470/625 500

 v. 
tuin. planten, stronken, bo-
men, hagen. 0487/715 534

propere golfbal-
len 50 euro voor 100.
Tel: 03/658 10 88
Gelnagels - Shellac, 11 
jaar ervaring. 
0489/570 460

M e r c e d e s 
C-Class Break. Dec. 2009, 
150.000km, Silver-Blue. 
€4.250. 03/494 126 044

 Ik kom a. 
huis herst. Sneld. 0485/300 
437 verk. Comp. op maat.

Gypr., lam., 
all, sort. bezett. Schilderkl. 

arduin 40x40, 
1 blok 0484/981 245 op 
afspr. €50 op te halen.

ends. Met referenties en 

Brasschaat
Op 23/3 worden er  in de voor-
middag elektriciteitswerken 
uitgevoerd in het politiecommis-
sariaat te Brasschaat. De tele-
fooncentrale en de mail zullen 
hierdoor tijdelijk buiten werking 
zijn.  Het onthaal zal in de voor-
middag telefonisch enkel via 
een tijdelijk nr  0478/741.296 
beschikbaar zijn.  Afspraken 
kunnen er voor die voormiddag 
niet gemaakt worden. Uiter-
aard blijft de lokale politie van 
Brasschaat bereikbaar voor 
dringende noodhulp via het 
nummer 101. Wij hopen deze 
hinder tot het minimum te kun-
nen herleiden.

Bediende voor 
slagerij te Brasschaat. Er-
varing is geen noodzaak. 
tel 03 653 05 38

schoonma-
ken, koken, bejaarden-
zorg, babysit. Ik heb er-
varing. 0465/202 968 Ela

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

 
Bouten. 03/663 33 73. 
Duren t i j d le i  15  MtH

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
specialiteit appartemen-

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

INLICHTINGEN 
Tel. 0477/696 478

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

MEDISCHE

VOETREFLEXOLOGIE
Na afspraak bij u thuis. 

0486 02 66 02

Tel. na 20u. 
0496/125 643

03.  NLD en Fr-talig. Tel. 

Dakherstel, nieuwe iso-
latie, dakgoten, karweien. 
0489/717 125
Herstellingen en eigen 

 Juwelier De-
nys & C . Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be



MAANDMENU
Geldig op vrĳ dag, zaterdag en zondag 2, 3 en 4 april

+ paasmaandag 5 april + 9, 10 en 11 april
+ 16, 17 en 18 april + 23, 24 en 25 april

Keurslager De Meulder

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

Per 2 menu’s gratis 1 fl es huiswĳ n
rood (Fleur du Sud Cabernet-Sauvignon) of wit (Fleur du Sud ‘Chardonnay’)

én 1 fl es cava

Gezellig sfeertafelen
Grill d’amour € 24,99/pp
all-in met groentjes, pastasla en aardappelsla       € 30,99/pp
Wagyu-steak / Schotse Agnusfi let / scampi brochette / lamskotelet
pata negra mignonette / gemarineerde parelhoen / agnusburger

Keurgrill € 11,99/pp
all-in met groentjes, pastasla en aardappelsla        € 17,99/pp

Steak / varkenshaas / kipfi let / minisaté / miniburger
cordon bleu / chipolata

Grill de luxe € 16,99/pp
all-in met groentjes, pastasla en aardappelsla   € 22,99/pp

Lamskoteletje / varkenshaas / kalfsmedaillon / kalkoenhaasje
steak van Limousin / scampibrochette

Beefdegustatie 420 g € 24,99/pp
Wit blauw dry aged / ribeye / limousinentrecote

Schotse fi let puur / fi let mignon

Junior grill € 6,99/pp
all-in € 10,99/pp

Kipfi let / miniburger / miniworstje / cordon bleu

Fondue van de chef € 10,99/pp
all-in met groentjes, pastasla en aardappelsla € 16,99/pp

Chateaubriand / varken / kipfi let / 2 spekrolletjes
4 fondueballetjes

Keurfondue € 14,99/pp
all-in met groentjes, pastasla en aardappelsla € 20,99/pp

Chateaubriand / kalf / kipfi let

Voorgerecht keuze uit:
Asperges op Vlaamse wĳ ze of

Carpaccio van runderfi let
parmezaanschilfers  rucola  truffelmayonaise

Soep keuze uit:
Tomaten roomsoep met balletjes of

Aspergeroomsoep – aspergepunten – peterselie

Hoofdgerecht keuze uit:
Parelhoenfi let  – krieltjes, groene asperges of

Kabeljauwfi let – noordzeegarnaaltjes, witte asperges, 
witte wĳ nsaus

Dessert keuze uit:
Chocolademousse en framboos of

kaasbordje
€47/persoon

Met supplement Borrelglaasjes          € 55/persoon
Assortiment borrelglaasjes van 3 stuks per persoon

Gerookte zalm, zalmtartaar met dillecrème
Tomaat pesto pasta

Geitenkaas, paprika met tomatenkonfi jt
(inclusief glaasjes, klaar om te smullen)

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

 Hopelijk tot snel

1 adres voor je Snoepjes, chocolade, popcorn, 
ontbijtgranen, snoeptaarten en zoveel meer. st

eu
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mu daeng Thai Take away Brasschaat

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

Openingsuren
woensdag-zondag 17.00-21.00 uur 
maandag en dinsdag

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
(rechtover de Post)

Wij maken 
er iets 

moois van!
50

jaar

Bredabaan 356 2930 Brasschaat | 03/652.00.92
ludiekboutique@gmail.com | www.ludiekbrasschaat.be

Ludiek Boutique is dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00 -17.00 uur

Ruime keuze in tweedehands dames merkkledij, handtassen en schoenen

collectie grote maten 44/50 van 
Marina Rinaldi (MaxMara)
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Vrolijk Pasen

L I N G E R I E

T. 03 651 49 71
www.lingeriean.be

Bredabaan 180, Brasschaat 

Zonnigepaasdagen
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parkbodeactueel
22 maart: wereldwaterdag

Maandag 22 maart is het wereldwaterdag, 
het ideale moment om eens stil te staan bij 

jouw waterverbruik. 

Wist je dat een Belg gemiddeld zo’n 
7400 liter water per dag gebruikt? 
Dat verbruik verminderen is een 
uitdaging. 75 Brasschatenaren gaan 
de uitdaging aan om 12 weken lang 
minder water te verbruiken met de 
waterchallenge@home.  

255 gezinnen 
hebben Rudolf 
gevonden 

De sportdienst organiseert 
leuke wandelzoektochten 
door het Brasschaatse 
gemeentepark. 

Met het codewoord kon je 
ook deelnemen aan een 
wedstrijd. Er waren 255 juiste 
inzendingen. De onschuldige 
hand van kinderburgemeester 
Lucia Delcroix heeft hieruit 
een winnaar geloot. Het gezin 
op de foto won een kubbspel. 

Tot ziens Rudolf,
hallo Paashaas

Voor de Paasvakantie 
lanceert de sportdienst een 
nieuwe wandelzoektocht: 
De Paashaas. Binnenkort 
meer info op brasschaat.be.

Van de kerst- tot en met de 
krokusvakantie kon je op 
zoek gaan naar het rendier 
Rudolf, het enige rendier van 
de kerstman met een rode 
neus die oplicht als het don-
ker is. Jammer genoeg had 
een boze elf Rudolf betoverd 
waardoor het lichtje van zijn 
neus niet meer scheen ...
Door het oplossen van raad-
sels kreeg je een codewoord 
om Rudolfs rode neus weer te 
doen schijnen.

Bijkomende
pakjesautomaten 
van bpost

De gemeente plaatste 
drie bijkomende bpost 
pakjesautomaten van 
70 lockers. Je vindt ze 
aan het Kaartseplein, de 
Rerum Novarumlei en de 
Kerkedreef.

Duurzame 
leveringsmethode  

Leveringen bestemd voor 
een pakjesautomaat worden 
door de logistieke partner 
gebundeld en in één stop 
afgeleverd. 
Op die manier draagt de 
gemeente bij aan het vermin-
deren van de CO2-uitstoot. 
Met de bijkomende auto-
maten biedt de gemeente 
alvast een eerste antwoord 
op de groeiende stroom van 
leveringen.

Dankzij de pakjesautomaten 
kan je 24 uur per dag en 
7 dagen op 7 je pakje afhalen. 
Afhalen is eenvoudig: je scant 
aan de automaat de QR-code 
die je ontvangt van zodra je 
pakje geleverd is en de locker 
met jouw zending opent. Van 
hieruit kan je ook pakketjes 
(terug)sturen.
  

Dankzij deze automaten 
kan je 24 uur per dag en 
7 dagen op 7 je pakje 
afhalen. 

Iedere week krijgen ze een leuke 
opdracht met tips om hun watervoetaf-
druk te verkleinen. 
Heb je de waterchallenge@home 
gemist? Ga gewoon zelf aan de slag 
met deze tips:  

 » Koop seizoensgebonden en 
lokaal.

 » Las een veggiedag in.
 » Gebruik regenwater als het kan.
 » Koop tweedehandskledij of doe 

aan kledingruil.
 » Verminder je douchetijd.
 » Gebruik herbruikbare zakken als 

je naar de winkel gaat (ook voor 
groentjes).

 » Draai de kraan dicht als je je  
handen wast of tanden poetst. 

 » Drink kraantjeswater uit een  
herbruikbare drinkfles. 

 » Leg volle flessen of bakstenen in 
het waterreservoir van de wc.  
Zo wordt er minder water  
doorgespoeld.

Extra tips en info 
brasschaat.be/
watervoetafdruk

De waterchallenge@home 
gemist? Ga gewoon zelf aan de 
slag met onze tips.

“Moenia Ladhib is 
student/ondernemer én 
wereldverbeteraar. Ze is al 
lang bezig met duurzaamheid. 
We vonden haar meteen bereid 
om de uitdagingen van 
waterchallenge@home aan 
te gaan en haar ervaringen te 
delen.”
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parkbodeactueel
Veilig fi etsen is een 
zaak van iedereen

Op 22 maart geeft  de 
VSV (Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde) het 
startschot van een grote 
fi etsveiligheidscampagne 
waarop ook Brasschaat 
intekende. 

In onze groene gemeente wordt er 
heel wat afgefi etst. Zeker het voorbije 
jaar viel dat meer dan ooit op. 
En dat blijven we aanmoedigen. Want 
fi etsen levert alleen maar voordelen 
op. 

Daarom doen we er vanuit Brasschaat 
alles aan om dat voor iedereen zo 
veilig mogelijk te laten verlopen. 
In de eerste plaats met veilige 
infrastructuur, en nu dus ook met 
een campagne waarbij we jouw hulp 
nodig hebben. Want jij kan mee het 
verschil maken!

Positief aanmoedigen

Het is een actie waarbij we een reeks 
boodschappen in het straatbeeld 
brengen. Positieve boodschappen 
waarin fi etsers en automobilisten 
elkaar bedanken en aanmoedigen om 
rekening te houden met elkaar. 

Je zal binnenkort borden opmerken op 
toepasselijke plaatsen of kruispunten 
waar een geheugensteuntje ons kan 
helpen om het veilig te houden voor 
elkaar. 

Als fi etser verhoog je je eigen veilig-
heid door zichtbaar te zijn of door 
voorspelbaar te zijn voor andere be-
stuurders. Door duidelijk op voorhand 
aan te geven wat je van plan bent. 
Maar uit ongevallencijfers blijkt dat 
autobestuurders ook heel vaak on-
voorzichtig zijn en zo fi etsers in 
gevaar brengen. Verplaats je even 
in de rol van de andere en lever die 
kleine inspanning voor elkaar en voor 
jezelf.

Welke boodschappen 
brengen we in het 
straatbeeld?

Concreet zie je binnenkort onder-
staande boodschappen opduiken 
verspreid over heel Brasschaat:

Naar autobestuurders toe:
• Kijk uit voor fi etsers als je afslaat.
• Hou een veilige afstand als je 

fi etsers inhaalt of kruist.
• Hou het fi etspad vrij. 

Naar fi etsers toe:
• Zet je fi etslicht aan. 
• Verleen (hier) voorrang aan 

autobestuurders. 
• Rij trager in de buurt van andere 

fi etsers.

We brengen positieve 
boodschappen in het 
straatbeeld waarin fi etsers 
en automobilisten elkaar 
bedanken en aanmoedigen 
om rekening te houden 
met elkaar. 

* Very Important Brasschatenaar
   Verkeersveilig in Brasschaat
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Dave Claes
Loodgieter/ Centrale Verwarming

SaniClaes.CV SaniClaes.CV@gmail.com

0489 491 007

Heislagsebaan 15
2930 Brasschaat

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

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

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

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

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

                        
                           ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN                      Volledig zelfstandig in of uit de zetel komen,  met relaxfunctie en natuurlijk een optimaal zitcomfort…?      Kies dan voor een Sta OP zetel vanaf   € 999.99 

 vrijblijvend UITPROBEREN in onze winkel met tas koffie  
BREDABAAN 469    Wuustwezel     03  66 999 60           
open van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 -18.00 u  

                                          Zaterdag 10.30-16.00u   of op ‘coronaproof’ afspraak 
 

Slagerij De Deken
zoekt

Fulltime winkelbediende 
Vriendelijke en verzorgde uitstraling, 

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

Afspraak voor sollicitatie: 
0477 469 972

De Brasschaatse Kindergemeenteraad vindt het belangrijk dat 

KINDERGEMEENTERAAD ZET 
SPEELGOEDACTIE OP VOOR 

KANSARME KINDEREN!

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

Dakwerken, lekkages, go-

dakreiniging, algemene 
dakwerken. 0491/758 399. 
Kenny
Ramen en deuren incl. 

Poorten, zonnewering & 

0493/651 522
Te huur: 

Zeezicht. Vlakbij winkel-

Wij maken huizen leeg, 

boedel en maken het weer 

Info 0470/625 500
Te huur 

Man zoekt werk  a ls 

materiaal en winkelaanko-

@ rap moet gaan bel: 

Aankoop antiek beelden, 

sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 

Te koop gevraagd: 2d H. 
aanhangwagen, mag werk 

0492/263 118
Prof. schilderwerken 
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Thuisverpleging Huize Maria
werft aan

voltijds/deeltijds verpleegkundige

contact: info@huizemaria.be
www.huizemaria.be

Brasschaat

Uitslag Winterfotozoektocht
Met velen namen jullie deel aan onze eerste winterfotozoek-
tocht. Uit de volledig correct ingevulde antwoordformulieren 
trok een onschuldige kinderhand deze winnaars: 
 1. Bieke Schrauwen, Schoten
 2. Chris Neyens, Schoten
 3. Griet De Ruysscher, Brasschaat
 4. Maria Geudens, Brasschaat
 5. Vicky Peeters, Brasschaat

Dank voor jullie deelname, tot binnenkort!
www.vtbkultuur.be/brasschaat

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Aan de Alfredlei in Mariaburg bevindt zich een kerkhof dat 
door vele Brasschatenaren niet gekend is. Het ligt er in een 
oase van rust en herbergt enkele graven van belangrĳke 
historische figuren. Wie het kerkhof oploopt, staat oog in 
oog met het mooi verzorgde graf van Everina Borst, beter 
gekend als Moeder Sarov. Ze stierf in 1943 aan de gevolgen 
van martelingen door de Duitsers. Haar man, Gabriel Sarp-
hatie, werd gearresteerd en naar Auschwitz gebracht waar 
hĳ overleed.
Als je het graf van Moeder Sarov rechts laat liggen, kan je 
wandelen tot aan het graf van Mariaburgs grote weldoener 
en stichter Antoon Van den Weyngaert. Dat graf ligt helemaal 
achteraan. Van den Weyngaert ligt er samen met de familie 
Van den Bussche. Je kan het graf van Sarov ook links laten 
liggen en dan kom je aan het uiteinde terecht bĳ het zeer 
opvallende dubbelgraf van twee voormalige Brasschaatse 
burgemeesters, Ferdinand du Bois de Nevele en Ferdinand 
de Baillet-Latour. 
Tussen de graven van deze illustere figuren is een deeltje 
van het kerkhof ingenomen door slachtoffers van de oorlog 
en door oudstrĳders. Het kerkhof werd in 1939 opengesteld
voor inwoners van Brasschaat en Ekeren. Rechts van de 
hoofdbaan lagen de Brasschatenraren en links die van Eke-
ren. Tot in 2016 was een deel eigendom van Ekeren. Toen 
werd het overgedragen aan Brasschaat. Het graf van Moe-
der Sarov wordt nog altĳd netjes onderhouden door vrĳwil-
ligers. Als je het kerkhof verlaat, kan je naar links gaan en 
dan kom je in Van den Weyngaert-gebied. Ga je naar rechts, 
dan loop je naar Baillet-Latour-gebied. Dat uit zich in de 
straatnamen. Aan de ene kant zĳn er 13 straten genoemd 
naar familieleden of getrouwen van Antoon Van den Weyn-
gaert. Aan de andere kant verwĳzen negen straatnamen naar 
Baillet-Latour. Deze liggen verspreid over de twee wĳken, 
Mariaburg en Vriesdonk.

KLANK… IN DE STILLE KUNSTEN, 
EEN BLOEMLEZING

vr. 26 maart 2021, 19.30 u, online. Dr. Tamara Ingels gaat tijdens deze online lezing in op het 
thema klank in de beeldende kunsten. Hoe wordt klank verbeeld in kunstvormen die geen 
klank kunnen maken, geen muziek, geen geluid? Welke betekenissen krijgen klank, muziek, 
en alles dat verwijst naar geluid in deze verstilde kunsten? Hoe verbeeldden sommigen van 
de grootste kunstenaars een diepe wanhoopskreet, een zucht van passie of een mooie aria?
Als insteek voor een kleine bloemlezing van de meest notoire werken nemen we de ‘De 
Schreeuw’ van Edvard Munch, misschien wel het meest beroemde werk over klank. Gaan-
deweg ontdekken we dat klank in onze beeldende kunsten letterlijk overal in verborgen kan 
zitten. Tamara Ingels is Doctor in de Kunstwetenschappen en Archeologie. Als zaakvoerder 
van INTRO Cultuur en Media geeft ze regelmatig thematische lezingen, cursussen en rond-
leidingen over kunst & erfgoed. Ze begeleidt o.a. educatieve bezoeken aan cultuursteden, 
musea en ... begraafplaatsen. Enkele uren vóór de lezing ontvangt u via e-mail de nodige 
codes om de sessie (Zoom) te kunnen volgen. Kostprijs: 5 euro voor leden en 7 euro voor 

brasschaat of 0484 92 01 05 of 0476 45 20 43 of brasschaat@vtbkultuur.be . Zorg goed voor 
jezelf en voor al diegenen die je dierbaar zijn, en hou het veilig. Samen krijgen we corona 
klein. Tot binnenkort!

Advox advocaten
Advox Advocaten is een groeiend kantoor met vestigingen in Brasschaat en Ant-
werpen. Het kantoor bestaat uit een team van gedreven advocaten en paralegals, 
ondersteund door een enthousiast secretariaat. Het kantoor beoogt een snelle, ef-

klantenadviseur/schadebeheerder
(m/v)

Functie: 

begeleidt de klant en bent hun aanspreekpunt. Je informeert en adviseert de klant 

vormt het uitgangspunt. 
 

werkt. Je bent administratief sterk en klantgericht ingesteld. Je bent contactvaardig 

manier binnen een vlot en enthousiast team.

Aanbod:

  werksfeer

Plaats van tewerkstelling: Bredabaan 652, 2930 Brasschaat
Sollicitatieprocedure:

Mail aan audrey.abrams@advox.be,

www.advox.be | Bredabaan 652 | 2930 Brasschaat | 03 633 30 77
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

Overweegt u deze stap te zetten voor uzelf of uw mama en/of papa dan 
nemen we hiervoor graag de tijd om u uit te nodigen voor een persoonlijk 
(vrijblijvend) ‘kennismakings- en praatmoment’.

Volledig corona-proof kan u genieten van een rondleiding in Residentie 
Koningshof gelegen in een prachtige en rustige groene omgeving én kan u 
met al uw vragen bij ons terecht. (kamers vrij)

Een afspraak kan u reserveren via:
0492/722. 240  03/294 18 00  admin@residentie-koningshof.be

Tot binnenkort ?

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

WoonzorgcentrumWoonzorgcentrum Benader een ieder
zoals je zelf benaderd wil worden.

KENNISMAKINGS-
EN PRAATMOMENT

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA Molenheiken 42

2960 Brecht
T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Te huur appartement 2e 

Tuinman, 

Zaa ien  van

zocht

Ik zoek werk.
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ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN
TEL. 03/651 30 41
 0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

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

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234
Eventueel met inboedel

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

www.goldcompany.be

Schilder/behangwerk 
aan goede prijs met goede 
verf huis, app., trapzaal, 
ramen/deuren. 
0468/217 374
EPC/elektr. keuring ener-
gie-epc@telenet.be of 
0475/606 404
Vrouw zoekt werk, poet-
sen en strijken. 
0465/181 840
Bijles wiskunde, fysica, 
alle niv., jaren erv., @huis. 
0474/976 466
Aankoop antiek, brocan-
te, munten en verzamelin-
gen. 0475/342 118

Afloop verstopt of je 
kraan kapot. Bel nu Klus 
& Zo. 0499/103 000
Aanleg en onderhoud 
van uw tuin, snoeien en 
vellen van bomen, graszo-
de. Mol en hondvriendelijk. 
0497/284 395

Inboedelopruiming. Alles 
leeg van kelder tot zolder. 
Ook losse stukken. Gratis 

Tel 0473 88 39 38 

Tuinwerken Ronny Ka-
nora Aanleg, onderhoud, 
snoeiwerken, ontmossen 
gazon. Vrijblijvende prijs-

ronny.kanora@telenet.be

Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 
zijn. 0499/103 000
Caravan te koop ge-
vraagd:  l iefst in gde 
s t .  M a g  o u d  z i j n .
 0495 529 527
Zwembad nieuwbouw 
alle systemen, aan betaal-

0470/181 178
ALLE KLEINE GRAAF-
WERKEN greppels uit-
graven, hagen, struiken, 
enz... en afbraak. Tel. 
0474/204 607

LP’s 45t, ik koop uw col-
lecties jazz, pop, ect. Ook 
cd’s, strips, boeken, pick-
ups. Beste prijs. 
0475/376 496

Snoeiwerken hagen, 
bomen, aanleg grasper-
ken, zaaien grasmatten 
en algemene tuinwerken. 
0491/758 399
Weerbarstige compu-
ter? 
op, meer dan 30 jr erva-
ring. 0475/350.753
Gratis opruimen van in-
boedels. Bel vrijblijvend 
0478 536 719

Flexi job gezocht: Vrouw, 
recentelijke gepensio-
neerd is nog gemotiveerd 

voor enkele uurtjes per 
week behalve woensdag, 
zaterdag en zondag. Meer 
info via 0494 081 940
Schilderwerken bin-
nen & buiten. 0486/766 
847fel. € 1100,- 0475/337 
028
Tuinonderhoud, snoeien 
en grasmatten. Gratis of-
ferte 0465/993 577
Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
& C . Bredabaan 246, 
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Leegruimen van woning, 
appartement, garage. 
0487/715 534
Te koop: 2de H. aan-
hangwagen gegalvani-
seerd 1m60 lang op 1m 
br. Banden, lichten in orde 
+ frontwiel in goede staat. 
€220 0486/245 784
Zembadrolluik boven of 
onder water op bestaand 
bad, alsook plaatsing. Lage 
prijs, tel. 0470/181 178
Aankoop alle soorten 
wagens benzine, diesel, 
alle merken en jaartallen 
directe betaling. 
0494/861 850

Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen, enz. Bel 
Klus & Zo 0499/103 000
Alle terrasreparaties zo-
als: uitslijpen van slechte 
voegen van terrassen  + 
terug opvoegen. Vervan-
gen van kapotte tegels, 
putdeksels, enz. Gratis 

Ik zoek tuinwerk, snoeien 
en opkuisen. 0474/453 834
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

03/651 33 40

info.dekeyser@gmail.com 
Bredabaan 410, Brasschaat 

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

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

BVBA

Vercauteren en Zoon

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

Openingsuren:

Deuromlijsting

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

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

UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN ? 
Ambachtsman herstelt 
vakkundig uw houten stoe-

0496 390 423

Gezocht: garage te koop 
voor stalling van kleine 

onder poort 2,1 m Be-
loning van € 200 voor 
tip die leidt tot aankoop 
tel 0475 630 124 

Ik kom uw strijk thuis 
ophalen
0485 644 993
App. te huur of te koop  
Spanje 0473/730 224 

Schilderen, tegels, lami-

0484/525 133
Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 

0487/715 534

Gouden Callebout cho-
colade eieren. Isabellalei 

Z w e m b a d  w a r m t e -
pomp of zonnepane-
len plaatsen door vak-

Snoeien en vellen van 
bomen, verwijderen co-
niferen, stronken, hagen, 

0491/758 399
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BURGERLIJKE 
STAND

Tuur Geerts, 4 maart 2021, Brasschaat
Flor Geerts, 4 maart 2021, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

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

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

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

MAANDAG    29
DINSDAG     30
WOENSDAG  31
DONDERDAG   1
VRIJDAG      2
ZATERDAG   3

Ophaling huisvuil maart/april

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

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

Ophaling huisvuil maart

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10

Dierenarts van dienst 
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

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

Te huur app. Schansstraat 
44, 1e verd. 0476/729 373
Ik zoek werk, poetsen, 
strijken, babysit. Spr. Sp. & 
btj Nl, Eng. 0485/663 939
Man zoekt werk: tuin-
werk, poetsen en keuken-
hulp. 0465/628 316
Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren. In-
dien u uw wagen wenst 

met schade of zonder 

en 24u24) 
Tel. 0476 345 800

Gevraagd: alle wagens 
jong & oud, ongeacht 

en vlotte afhandeling. 
T. 0476/749 178
FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-
70-80. Betaal beste prijs! 
GSM 0475/768 188
Dakwerken vakwerk 
aan eerlijke prijzen E-DK 
0494/861 850 www.Bomenpatrickgeerts.be 

Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 
m. eig. hoogtewerk, frezen 
van stronk. 0495/223 863
Tuinonderhoud & aan-
leg .  Btw  aanwez ig . 
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, na-
tuursteen en betonstenen. 

Te koop: bed wit gelakt 
hout + bijhorende ver-
stelbare lattenbodem thv 
hoofd en voeten. Afme-
ting: 1,40m x 2,00m. € 
60. Voor foto’s en contact 
Mail: 
lutmajo.dewit@hotmail.com
Te huur: ondergrondse 

85,- All-Inn. 0495/804 838
Te koop: E-bike E-Nova 
Lady 47 400 Wh. 
Tel. 0496 55 77 86

Vakantieopvang voor uw 
dier aan huis. Ik verzorg 
je dier en waak over je 
huis en tuin. 0477 286 439

centr. 
Kapellen. Recent geren-
oveerd glvl met terras, 1 
slpk. Zicht op tuin! Eige-
naar: 03/605 33 73
Zwembad aut. Dosering! 
Plaatsen door vakman 
aan betaalbare prijs. Tel. 
0470/181 178
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Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,

Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP

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

            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

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.

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

11.11.11 DANKT BRASSCHAAT!
De 11.11.11-campagne van november 2020 werd gedwarsboomd door de corona-pandemie. Onze 
jaarlijkse vegetarische brunch kon niet doorgaan, maar het alternatief, de fotozoektocht, werd door 
heel wat sympathisanten enthousiast onthaald. Uiteraard bracht deze actie minder geld op dan 
de gebruikelijke brunch.
Maar de Brasschatenaren hebben wel massaal gestort! Dankzij de vele vrijwilligers die in alle 
Brasschaatse brievenbussen een overschrijvingsformulier hebben gedropt, bracht deze actie in 
2020 zelfs 10 000 euro meer op dan in 2019! Samen met de bijdragen van de vaste schenkers en 
de gemeentelijke toelage, waarvoor ook onze dank, heeft de 11.11.11-actie in Brasschaat in totaal 
bijna 42 000 euro opgebracht, een kleine 3 500 euro meer dan in 2019! Met deze score behoren 
wij tot de top 15 van de Vlaamse gemeenten.
Hieruit blijkt dat er heel wat warmte in onze gemeente zit. Het 11.11.11-comité wil dan ook alle 
schenkers danken voor hun bijdrage, die mee het verschil maakt voor de vele changemakers die 
wereldwijd vechten voor wat echt telt!

Zwembad renoveren 
door vakman aan be-
taalbare prijs met gratis 
prijsbestek. 
Tel. 0470/181 178
Opkopen inboedels, 
stock, antiek, meubels, 
verzamelingen. Leegma-
ken van uw woning. Beste 
prijzen v.d. regio. Tom 
0491/758 399
Ik koop: alles van Nin-
tendo, Sega, Playstati-
on. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, verzame-
lobjecten al lerhande, 
curiosa, memorabil ia, 
enz... Kortom, hebt u 
iets leuk in de aanbie-
ding, geef me een seintje: 
0487 365 100

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

Bredabaan 426, Brasschaat
www.denys-co.be

Tuinman zoekt werk. 
0485/646 006
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EINDELOOS GENIETEN VAN 
EEN NIEUWE BADKAMER?

Vraag een gratis thuisbezoek aan

 +50 jaar ervaring  Op ruim 1 week Persoonlijke begeleiding

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

WIJ MAKEN GRAAG TIJD VOOR U

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten
0486/484 333

info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

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

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

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

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

Centrale verwarming

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

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


