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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.

OUTDOOR LIVING CONCEPTS
by  BOURBON-SLEECKX

BBQ-SHOP / WORKSHOPS 

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

www.bourbon-sleeckx.com 

Bourbon-Sleeckx Brasschaat 
Bredabaan 948 A, 2930 Brasschaat

NIEUW te Brasschaat

Winkelbezoek op afspraak te Schilde 
+32(0)3 383 06 69

Maak online uw afspraak voor een
winkelbezoek via www.bbqatelier.be

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

Een nieuwe tv?

Teletechnics
natuurlijk!

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

JUULBO EVAAD-11 
met REACTIV photochromatische 

lenzen én live data in je 
beeldscherm geprojecteerd!

Meer veiligheid
Visualisatie “head-up”
Meer uitvoerbaarheid

onzichtbare technologie
Meer vrijheid

Passieve raadpleging van gegevens

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

MEESTERLIJK IN BINNEN-
& BUITENVERLICHTING

Uw
stoffenwinkel !

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

BIJ AANKOOP STOF, GRATIS PATROON
OPEN ZONDER AFSPRAAK

P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

50
jaar
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FO@KLEDINGWILAN.BE

WILAN IS VAN DINSDAG 
TOT ZATERDAG OPEN 

MAAK UW AFSPRAAK
OP WWW.KLEDINGWILAN.BE

OF

OF TELEFONISCH OP 03/664 03 69

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

ÉÉN VOOR ALLEN,
ALLEN TEGEN VALLEN!

Niemand wil graag vallen, en toch gebeurt het regel-
matig.  Je kan zelf heel wat ondernemen om het risico 
op vallen zo klein mogelijk te houden.
De nieuwe nieuwsbrief van de Brasschaatse Dien-
stencentra staat deze keer volledig in het teken van 
de week van de valpreventie, die  loopt van 19-25 april 
2021.
Willen we valpartijen voorkomen, dan moeten we zor-
gen voor voldoende beweging, gezonde voeding, da-
gelijkse oefeningen, aangepaste medicatie én goede 
schoenen.  Lees er alles over in onze nieuwsbrief.
Wat kan je verwachten ?  Een  boekje vol informa-
tie, nuttige en leuke oefeningen, grapjes, een nieuwe  
wandelzoektocht (op zoek naar schoenen deze keer), 

Onze vaste gebruikers krijgen het nummer in hun  brie-
venbus, maar ken je onze nieuwsbrieven nog niet, en 
wil je toch een exemplaar bemachtigen?  Haal er snel 
één op in je favoriete dienstencentrum.  Bel even om 
af te spreken wanneer je komt, we werken enkel op 

LDC Antverpia, Sint Antoniuslei 95-97, T. 03 660 58 00, dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
LDC Maria-ter-Heidehove, Eikendreef 18, T. 03 663 77 07, dc.marieterheidehove@ocmwbrasschaat.be
LDC Vesalius: Prins Kavellei 77, T. 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
Je kan dit themanummer ook per mail ontvangen, neem gerust contact op met één van de dien-
stencentra.

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

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

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

LRijbewijs met L ???

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Gebit
gebroken?

Met garantie

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

nabij kruispunt Botermelk
Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 

INLICHTINGEN 
Tel. 0477/696 478
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www.combidee.be  24/7
Bredabaan 225 - Brasschaat

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

De nieuwe collectie vind je online en in de winkel. 

Onthaast en doe je eigen ding.

Nieuw bij Combidee!

Woensdag – Zaterdag van 10u tot 18u

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

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

Actie geldig tot 16 mei 2021

OPEN OP AFSPRAAK

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Bejaardenhulp en gezel-
schap, verpl. op pens. kl. 
verg. 0470/279 642

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

Tel 0473 88 39 38 
Man zoekt werk  a ls 
chauffeur, ook pakket-
bezorging, ophalen oud 
materiaal en winkelaanko-
pen. 0471/608 626

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

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

Schilderwerken binnen 
& buiten. 
0486/766 847
UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN ? 
Ambachtsman herstelt 
vakkundig uw houten stoe-
len en antiek. 
0496 390 423
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www.uitvaartzorg-delelie.be

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

Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen 

Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen, 
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,-

Het 
kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt verder over 

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Bij een actie onderschept de politiezone Brasschaat een voer-
tuig dat geseind staat voor drugfeiten. In het voertuig en de 
woning van de verdachte worden, in samenwerking met het fe-
deraal hondenteam, verschillende types verdovende middelen 
gevonden. Bij een verkeeractie op zaterdagnacht 3 april 2021, 
op de Bredabaan, bemerkte de interventieploeg van de politie-
zone Brasschaat een voertuig dat geseind stond op verdenking 

man uit Antwerpen, en het voertuig werden overgebracht naar 
het politiecommissariaat waar het voertuig uitgevoerd gecontro-
leerd werd, met bijstand van het federaal hondenteam.

de woning van de verdachte doorzocht. In de kelder van de wo-
ning detecteerde de drughond, in een doos, nog eens 3 blokjes 
hasj, 2 pakjes methamine, 63gr crack en 83 XTC-pillen.
In opdracht van het Antwerpse Parket werd de verdachte voor-
geleid en ging de politie over tot de inbeslagname van de drugs, 
een som geld, 3 gsm-toestellen evenals de motor en het voer-
tuig van de verdachte.

korps hierop actief werken. Enerzijds zetten we in op preventie 
via projectwerking binnen de Brasschaatse scholen. Anderzijds 
wordt repressief opgetreden door de organisatie van controle-
acties en door zeer actief te controleren op druggebruik in het 
verkeer. Meer informatie over het ZVP en de andere prioriteiten 
vindt u op onze website: Het zonaal veiligheidsplan PZ Bras-

POLITIE BRASSCHAAT KLIST 
VERDACHTE TIJDENS EEN 

VERKEERSACTIE

Alle dakwerken. 

raties zoals aan dakgo-
ten, schouwen, lekkages 
kapotte pannen, vogels. 
Ontmossen en coaten of 
herschilderen van uw dak. 
e-mail tom@e-dk.be gsm 
0491 758 399
Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
afvoeren. Gratis offerte 
0487/715 534
@ rap moet gaan bel: 
Klus & Zo. 0499/103 000
Te huur: rijhuis Brechtse-
baan 39, Brasschaat met 
1slk, bergplaats en tuin, 

0497/489 457

Z w e m b a d  w a r m t e -
pomp of zonnepane-
len plaatsen door vak-
man. Gratis prijsofferte. 
Tel. 0470/181 178
Vrouw zoekt vriendin 
65+ voor winkel, wandel, 
enz. 0476/504 351
Klusman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-

Ervaren gemotiveerde 
tuinier, zoekt nieuw cli-
enteel, voor regelmatig 
onderhoud en aanplanting 
van tuinen. Werkzaam 
met eigen materieel en 
eventueel met mee name 
van tuinafval. 
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toekomstgericht - duurzaam - multifunctioneel -
samen - veilig - continuïteit - onderdakgarantie -
onze jeugd van morgen…

Voor schepen van Jeugd Adinda Van Gerven zijn 
dit allemaal redenen om oprecht tevreden te zijn 
met zowel de € 250.000 gemeentelijke toelage 
als met de langdurige concessie aan vzw Stille 
Meeuw, de vereniging van ouders en oud-leiding 
van Scouts Jobertus.

Een hartelijk dankjewel aan alle partners,
medewerkers en trekkers in dit project!

NIEUWS VAN ONZE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Forse investering in
nieuwbouwproject voor Scouts JobertusPhilip Cools

Wnd. Burgemeester
Adinda Van Gerven
Schepen van Jeugd

 

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

Filip Meyvis 

 
 maatwerk 

  

 stores
 

 
 

 

BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE

 

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

Thuisverpleging Huize Maria
werft aan

voltijds/deeltijds verpleegkundige

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

mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Openingsuren
woensdag-zondag 17.00-21.00 uur 
maandag en dinsdag
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Sinds begin april zet de Eerstelijnszone Noorderkempen samen 
met de vijf gemeentes uit de regio pendelbussen in om bezoekers 
naar het vaccinatiecentrum te brengen. “Met die pendelbussen 
raak je met maar één overstap met het openbaar vervoer aan het 
vaccinatiecentrum”, zegt Cindy De Roeve, voorzitter van ELZ Noor-
derkempen.
De pendelbussen zijn er vooral voor bezoekers die geen eigen ver-
voer hebben. “We zetten de pendelbussen in op twee routes. Een 
sluit aan op de dienstverlening van De Lijn in Brasschaat. Zo raken 
inwoners van Brasschaat en Wuustwezel aan het vaccinatiecen-
trum. De tweede lijn vertrekt in het centrum van Kapellen en pas-
seert langs het station van Kapellen”, gaat De Roeve verder. 
De tijdelijke haltes worden aangegeven met aparte haltepalen met 
het logo van de eerstelijnszone én de doorkomsttijden. “Het is be-
langrijk om te weten dat de pendelbussen enkel rijden op de dagen 
dat het vaccinatiecentrum open is. De rit met de pendelbus is gratis 
als je je uitnodigingsbrief toont. Dat geldt trouwens ook voor een 
treinrit als de datum en het tijdstip vermeld staat”, geeft de voorzit-
ter nog mee.
Naast de pendelbussen werkte ELZ Noorderkempen nog andere 
maatregelen uit om minder mobiele inwoners naar het vaccina-
tiecentrum te vervoeren, zoals via de Minder Mobielen Centrales 
van de verschillende gemeentes. Inwoners met vragen over ver-
voer kunnen terecht op het callcenter van Vaccinatiecentrum Noor-
derkempen op 0800 59 056. Alle informatie over bereikbaarheid 
- zoals de doorkomsttijden van de pendelbussen - vind je ook op
www.vaccinatienoord.be/bereikbaarheid.

VACCINATIECENTRUM NOORDERKEMPEN 
BEREIKBAAR MET ÉÉN OVERSTAP 

DANKZIJ PENDELBUSSEN

VDV Luchthavenvervoer
0479 / 21 70 70

vanaf € 60
Bij afgifte
van deze bon    € 5 korting

per boeking h/t

Totale uitverkoop
vanaf 13 april

Kleding
Juwelen
Accessoires

Bredabaan 166 | 2930 Brasschaat | 0468 261 210 | info@zilverenzand.be

-50%
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

Gelnagels - Shellac, 11 
jaar ervaring. 
0489/570 460
Comp. probl. Ik kom a. 
huis herst. Sneld. 0485/300 
437 verk. Comp. op maat.
Schilderw. Gypr., lam., 
all, sort. bezett. Schilderkl. 

Opritten, terrassen, na-
tuursteen en betonstenen. 

EPC/elektr. keuring ener-
gie-epc@telenet.be of 
0475/606 404 
Ik kom uw strijk thuis 
ophalen en terugbrengen. 
0485 644 993

Zwembad renoveren 
door vakman aan be-
taalbare prijs met gratis 
prijsbestek. 
Tel. 0470/181 178

centr. 
Kapellen. Recent geren-
oveerd glvl met terras, 1 
slpk. Zicht op tuin! Eige-
naar: 03/605 33 73

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren. In-
dien u uw wagen wenst 

met schade of zonder 

24u24) Tel. 0476 345 800
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

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

Uw Mazda-verdelers in de regio

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132

2930 BRASSCHAAT

Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be

ANTWERP AUTOMOTIVE
Eikenlei 102

2960 SINT-JOB-IN-’t-GOOR

Tel. 03 611 01 99

www.mazda-antwerpautomotive.be

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Kinderburgemeester Lucia Delcroix gaf het startschot voor de 6e 
wandelzoektocht georganiseerd door de vzw Sport Plus in sa-
menwerking met de Sportdienst van de gemeente Brasschaat.
De enthousiaste reacties van de meer dan 4.000 deelnemers op 
de vorige zoektochten, zette Sport Plus vrijwilliger Yves Vilyn er-
toe aan om de ‘Paashaas wandelzoektocht’ (3km) te ontwerpen.
Schepen van Jeugd en Sport Adinda Van Gerven is heel tevre-
den dat het analyseren, nadenken en oplossen op een sportieve 
én leuke wijze gecombineerd worden. ‘Het speels enthousiasme 
van de eerste zoektochtdeelnemers is zo motiverend’, aldus de 
schepen.
De 3km zoektocht start aan de Remise en loopt nog tot 31 mei.

DE PAASHAAS BLIJFT
WANDELEN EN ZOEKEN!

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

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. – ga-
rage – onm. vrij € 750  tel 
0470/313126
Terras groen en je oprit is 
ook niet te doen. Bel Klus 
& Zo. 0499/103 000
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Streamingconcerten
www.ccbrasschaatonair.be

Geniet van al onze
streamingconcerten

via onze nieuwe webshop!

Voor elk wat wils!

Jazz, klassiek, blues, rock,
kleinkunst, ...

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

Omdat ze bijzonder trots zijn 
op de inzet van hun leerlingen 
“verzorging” in deze bijzondere 
tijd, zetten ze hen graag in de kij-
ker. De helden werden verwend 
met attenties van medeleerlin-
gen, overheerlijke soep en last 
but not least een goodiebag vol 
leuke gadgets en kortingbonnen.
Aan iedereen die zorgt zeggen 
zij van harte: “IK HOU VAN U!”

MATER DEI
ZET

LEERLINGEN
VERZORGING 
IN DE KIJKER!

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

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

Zaa ien  van  n i euwe 
gazons, gratis offerte 
0487/715 534

Zin in een leuke fiets- of wandeltocht

en wandelroutes in Brasschaat en omgeving.

Ook online te
BESTELLEN:  

Je kan ook bij ons terecht voor 
het magazine toerisme, streekbieren, 

leuke gadgets, honing, …
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JACOB’S ART GALLERY
BREDABAAN 224, BRASSCHAAT

Kom geheel vrijblijvend kijken en genieten van mooie, originele en betaalbare litho’s 
van bekende en minder bekende kunstenaars uit de vorige eeuw.

Kan u moeilijk kiezen? Ik kom geheel vrijblijvend met een aantal door u gekozen werken naar u thuis!

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

Original Vintage Lithographs, 
Posters, Prints & Editions

Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88

Raveel

Bervoets

MiroGenis

Chagall

Jacus

Peltriaux Picasso TurnauSomville

Keith Haring Minaux

Carzou Corneille

Lersy

Buffet

Groot aanbod 

nieuwe litho’s

Braque

In deze reeks gaan we:

Per deel kost het 20 euro. Voor de hele reeks betaal je 79 euro
Voor meer info en inschrijving 
mail me op ilsehouben77@gmail.com

Voor online/telefonisch lenormand kaartlegging 
mail me om een afspraak te maken.
Meer info vind je op www.ilsehouben.com

C U R S U S  I N T U Ï T I E V E  O N T W I K K E L I N G 
in een reeks van 5 online lessen (video's)Jan Eyking

AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD
TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

Bekijk onze vernieuwde website !

Te huur: GLV. app. Oude 
Hoeveweg 12, 2 slpk.; in-
loopdouche, groot terras, 
ingerichte keuken met 
Miele toestellen, 2 auto-
staanplaatsen; HP € 950, 
kosten € 100. 
0475 898 486
Gezocht: iemand met 
grondige kennis van 
Word om bijles te geven. 
gsm: 0473 923 098
Verkoop wagen: Beste, 
staan jullie op het punt 
jullie wagen te verkopen? 
Geef dan gerust een sein-
tje 0479 091 504
Te koop: Mercedes 
A-klasse 180 Benzine 
- automaat - schuifdak - 
Bouwj.: 2009 - 48.000 km 
1ste eigenaar - perfecte 
staat Meer info: 
0474 984 143
Ruitenwasser Geert 
Brasschaat Bel en ik kom 
snel. 0477/962 551
DS MOBIELE CAR-
WASH! Op gewenste 
locatie! Krasvrij! 100% 
Non-contact! Interieur + 
exterieur! 0484/46.10.20
Te koop: 2de H. aan-
hangwagen, dubbele as, 
ongeremd, 2m50 L op 
1m25 br. Nieuwe vloer + 4 
nieuwe banden, lichten in 
orde. Goede staat. €450. 
0486/245 784
Dame zoekt werk als 
opvang. Nederlandstalig. 
0473/471 604
Ik zoek werk. Tuinwerk, 
schi lderen, bezetten. 
0487/566 652
Bouwmaterialen te koop 
wegens opruim maga-
zijn: materiaalcontainers, 
betonmolen, steenzaag, 
schoren, kaphamer, sier-
steen, klampsteen. Gsm 
0475/527 993
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Joviaal en steeds goedlachs,
zo mag je altijd aan mij denken.

Dankbaar, maar diepbedroefd melden wij het overlijden van

Guido Budts
Spelend lid van het Brasschaats Mandoline-Orkest

° Antwerpen, 16 januari 1944 - † Wuustwezel, 6 april 2021

Fiere echtgenoot van
Godelieve Hendrickx

Fiere papa van
Tom en Anne Budts-Peeters
Robi en Eva Budts-Verbeeck

Fiere bompa van
Jolien Budts en Sander Van den Kerkhof

Laure Budts
Brent Budts en Lotte Boutens

Fleur Budts en Thomas Philippo

zijn schoonbroers en schoonzussen
zijn neven, nichten, achterneven en achternichten

De afscheidsviering van Guido vindt 
plaats op persoonlijke uitnodiging in beperkte kring.

Oprechte dank aan Paul en Véronique Aerts 
voor hun onvoorwaardelijke hulp.

Condoleren: De Tomermaat 13 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/guidobudts

03 650 15 15  ·  SERENI.BE

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Wie wil, kan in Brasschaat fietsen met de historische bril 
op. De beroepsbelg Tanguy Ottomer maakte dit mogelĳk. 
De Antwerpse gids stippelde een fietstocht van 20 kilo-
meter uit zonder de grenzen van de gemeente te over-
schrĳden. De tocht kan individueel of in groep en met of 
zonder gids worden gemaakt. De sportieveling kan een 
flyer downloaden of afhalen op de Dienst Toerisme in het 
oude gemeentehuis.
De fietstocht gaat langs een aantal zeer bekende plekken 
in de gemeente. Vertrekpunt is het Kasteel van Brasschaat 
in het gemeentepark. Van daar gaat het richting zwem-
bad waaraan Tanguy Ottomer nog levendige jeugdher-
inneringen overhoudt. Hĳ kwam immers geregeld in het 
openluchtzwembad. Om dan van het zwembad naar De 
Melkerĳ te fietsen, passeert men langs de obelisk. Dit mo-
nument ging een aantal jaren geleden bĳ een storm tegen 
de vlakte, maar werd hersteld. Van de obelisk is het een 
kort ritje naar horecazaak De Melkerĳ. Hopelĳk heeft de 
horeca de deuren opnieuw mogen openen als je eraan 
komt. Breng dan ook even een bezoekje aan de Bremdon-
ckhoeve waar kunst en natuur hand in hand gaan.
Van De Melkerĳ gaat het dan naar het olifantenmonument 
dat staat op het groot rondpunt aan de Frilinglei. Kĳk ook 
even naar het fraaie beeld van Ferdinand Baillet-Latour.
Dan gaat het richting Kattekensberg waar zowat een eeuw 
geleden de Antwerpenaar vertier kwam zoeken. Het Fort 
van Brasschaat en de antitankgracht mogen natuurlĳk ook 
niet ontbreken. Die gracht is vandaag ecologisch zeer be-
langrĳk. Er is zelfs opnieuw een otter gesignaleerd. Als je 
de antitankgracht blĳft volgen, kom je in het Staatsbos De 
Inslag waar je ongetwĳfeld tal van joggers zal ontmoeten.
Je verlaat De Inslag en gaat via de Miksebaan opnieuw 
richting centrum waar je je tocht bent begonnen.
De flyer van de route kan je gratis downloaden via onze 
website: www.brasschaatsefilm.com of die van de ge-
meente: www.brasschaat.be/flyer-fietsroute-wist-je-dat

GEENSTORENDEDEEJAYS

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Duren t i j d le i  15  MtH
Gezocht :  d ic ta foon . 
Te l .  0 4 7 4 / 4 7 4  6 4 1
Zorg/gezelschap voor 
bejaarden, dgn/uren 
o.v.t.k. ook de week-
ends. Met referenties en 
eigen vervoer zone 03. 
Tel. 0477/286 439

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, 
zilveren voorwerpen, juwe-
len, diamant, oud papiergeld, 
merkhorloges, oude pols- en 
zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-
17.30 u., za 11-16 u. Paar-
denmarkt 27. Tel. 03/233 
24 32. Kontante betaling. 

www.goldcompany.be

EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

Te koop: bouwgrond (2127 
m²). Botermelkbaan te 
Schoten tussen nrs 14 en 
16. Aangename zuid-west 
ligging. Info op 
www.villagrondtekoop.be.
Tel 03 232 24 00

App. te huur of te koop  
Spanje 0473/730 224 
diana.maene@telenet.be
Te koop: speelgoed jaren 
“80+”90. Meubelen huis-
raad. Foto’s via e-mail: 
guy.strybos@telenet.be

Te koop aan golf Brass. 
Luxe app. 200m² + gr. terras 
35m². Liv., eetk., ing. keuk., 
bergpl. 20m², 3 slpk, dres-
sing, badk. bad + douche, 2 
lavabo’s. 2e badk. lav., dou-
che. Instapkl. Hogere prijs 2 
gar. kan. T. 0475/735 066

UITNODIGING 
BRASSCHAATSE RAAD

De Brasschaatse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 
(GROS) nodigt jullie van harte uit om de toelichting van het 
Gemeentelijk Klimaatplan bij te wonen op donderdag 22 april 
om 20uur. Wil jij weten hoe het plan is opgebouwd en welke 
speerpunten allemaal aan bod komen? Welke doelstellingen we 
dienen te bereiken tegen 2030? Of zelf suggesties geven om 
het mondiaal karakter van het plan te versterken? Schrijf je dan 
zeker in door te mailen naar duurzaam@brasschaat.be . Gezien 
de huidige maatregelen zal de toelichting digitaal doorgaan.
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Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. 
‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet 
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle 
to cradle’ kringloopproces staan hoog in het 

vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar. 
Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen 
de beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We 
verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

DE FLEXI-JOB TAKEN
-    Als machine operator sta je aan een lijn waar bio voeding wordt 

afgevuld (olie, meel, kruiden, thee,...). Je labelt en verpakt goederen.
-   Als magazijnier ben je orderpicker en kan je paletten laden en 

lossen met heftruckattest.
-    Je bent fl exibel en je kunt overal ingezet worden. 

HET FLEXI-JOB PROFIEL
-  Je hebt enige ervaring in de voedingssector.
-   Je kan 1 à 2 dagen per week op regelmatige basis werken.
-   Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Dit is noodzakelijk 

voor een correcte communicatie met je collega’s en om de 
richtlijnen correct op te volgen.

GEZOCHT
FLEXI-JOBBERS & POETSHULP

WIJ BIEDEN
Een aangename werksfeer en fi jne collega’s.

INTERESSE?
Ben je de gemotiveerde fl exi-jobber en de poetshulp 
die wij zoeken? Laat dan zeker van je horen. 

Mail je motivatie en foto naar: 
Chantal.voets@noble-house.tk
Brechtsebaan 42 unit 70
2900 Schoten
www.amanprana.eu

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

voor productie en magazijn (deeltijds) voor de kantoren

Brasschaatse airhostess blijft aan de grond om ambachtelijke koorden manden te maken
Van een carrièreswitch gesproken. Na 23 
jaar als stewardess in de lucht, blijft Koba 
Quisquater (41) uit Brasschaat voorlopig 
met de voeten op de grond fulltime om 
manden te naaien. Ze maakt ze in alle 
kleuren en vormen. Op bestelling. 

Sinds haar 18de vloog Koba Quisquater 
voor Brussels Airlines. Maar bij de eerste 
coronalockdown in april 2020 bleef al het 
personeel aan de grond. Na vier maanden 
kregen Koba en haar collega’s de keuze. 
Ofwel sporadisch terug de lucht in, ofwel 
technisch werkloos blijven. “Ik koos voor 
het tweede. Het kwam haar ook beter uit 
om meer thuis te zijn. Koba is al een paar 
jaar bezig met een hobby die net voor de 
corona-uitbraak een enorme boost kreeg 
door een paar beurzen die ze bezocht, on-
der meer in Nederland. Haar handgemaak-
te koorden manden, die ze in de markt zet 
onder het merk ‘Koba Handmade’, kwam 
in een stroomversnelling terecht door een 
paar extra Duitse klanten. Daar waar Koba 

al een paar jaar met haar huishoudnaaima-
chine stikt, is ze intussen overgeschakeld 
op een industriële naaimachine en levert 
ze aan ongeveer 30 verkooppunten in Bel-
gië, zoals concepstore Dhondt in Brugge, 
plantenwinkel Groen en Cocoon in Kon-
tich en net nieuw: atelier Jules in Wilrijk. 
In Brussel heeft ze ook sinds september 
een gloednieuwe klant, Mieu. Maar ook 5 
verkooppunten in Duitsland en zelfs eentje 
in Oosterrijk willen haar manden. Feit: de 
creaties van Koba slaan enorm aan. 

Fout stiksel
Haar geheim? Puur Belgisch duurzaam 
handwerk. ‘Koba Handmade’ zijn stijlvolle 
manden, gemaakt uit garen van gerecy-
cleerd katoen. “Ik koop het garen hier en 
stik de koorden met een speciale zigzag-
steek aan elkaar.” Ze begon met brood-
mandjes, placemats, pennenzakken om 
dan ook plantenmanden te maken. Grote 
wasmanden volgden, mét deksel ook, en 
zelfs handtassen. “Ha, die handtas is ei-

genlijk het gevolg van een fout stiksel. Ik 
begon wat te duwen om de ronde vorm 
juist te krijgen, maar kwam uit op een an-
der model dat ik wel tof vond en hing er 
een draaglint aan”, lacht ze. “Die tassen 
maak ik uitzonderlijk in polypropyleen om-
dat ze dan waterresistent zijn.” 

Stoomtrein
Haar business ‘Koba Handmade’ was dus 
zeker geen wervelwind. Eerder een stoom-
locomotief. “Zo’n drie jaar geleden startte 
ik kleren te naaien voor mijn kinderen 
omdat ik halftijds was beginnen werken. 
Ik las alle blogs daarover, scrolde door 
Pinterest en zag een keer zo’n koordmand. 
‘Oh, dat wil ik ook kunnen, dacht ik.’ Ik ben 
koord gaan halen in de plaatselijke Brico 
en begon er wat mee te experimenteren. 
De overvloed aan creaties gaf ik mee naar 

wilden er ook. Zo ging de bal aan het rol-
len. Mijn allereerste verkooppunt was ook 
Future Concept Store in Mariaburg, aan de 

school van mijn kinderen. Pas na jaren 
ben ik daar durven binnen stappen om 
op mijn telefoon wat dingen te laten zien. 
Nog eens een jaar later durfde ik de vol-
gende stap te zetten. Alles groeide heel 
rustig.” 

Maar nu Koba’s zelfvertrouwen groeit, 
zet ze ook meer in op promotie via In-
stagram en andere reclame. “Als ik hier 
van wil leven, heb ik hulp nodig. Ik wil het 
absoluut Belgisch houden en niets uitbe-
steden.” Maar dan moet Koba binnenkort 
wel beslissen of ze stopt met vliegen. 
“Op m’n achttiende ben ik begonnen 
en ik heb altijd erg graag gevlogen. En 
ook het geluk gehad dat ik alle fusies 
van Brussels Airlines heb overleefd. 
Maar de regelmaat doet me wel deugd. 
En dit geeft eigenlijk evenveel voldoe-
ning. Maar ik zal er toch nog een paar 
nachtjes over moeten slapen”, lacht ze. 
www.kobahandmade.be

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 
coniferen. Gratis offerte 
0487/715 534
Verkoop of verhuurklaar 
zetten.
Klus&Zo. 0499/ 103 000

Herstellingen en eigen 
ontwerpen: Juwelier De-
nys & C . Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be
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parkbodeactueel
Vacature toerisme Brasschaat: 

marketing en communicatie

Heb jij zin om de activiteiten van 
vzw toerisme Brasschaat bekend te maken in 

heel Vlaanderen? 

Brasschaat is een gemeente met vele 
toeristische troeven en die zet 
vzw toerisme samen met 35 vrijwilli-
gers graag in de kijker: een bezoek-
je aan mini-museum Den Toren, 
toeristen onthalen in het infopunt, 
kinderen gelukkig maken tijdens een 
vertelwandeling in park De Mik ... 
We doen dit lokaal maar dromen er-
van om dit ook ver buiten Brasschaat 
te kunnen doen. En daar kan jij aan 
meewerken! 

Ben jij een Brasschatenaar of woon 
je in de directe omgeving en zoek 
je naast jouw actieve marketingcar-
rière nog een zinvolle bezigheid voor 
jouw vrije tijd? De vzw zoekt een 
verantwoordelijk iemand die vlot is 

in communicatie en het schrijven van 
inspirerende teksten. Je bent pc vaar-
dig en je kan goed organiseren. 

Je zorgt voor een marketingplan voor 
de toeristische producten van de 
vereniging en de optimalisatie van 
de communicatie binnen de vzw ter 
bevordering van de werking.  

Als vrijwilliger ontvang je een onkos-
tenvergoeding van 15 euro per maand. 
Daarnaast beloven we je een gezonde 
portie voldoening na elk succesverhaal 
van reservaties. 
We nodigen je ook graag uit voor het 
jaarlijkse ontmoetingsmoment voor 
vrijwilligers van de vzw. Je bent in de 
mogelijkheid om een zestal uur per 
week je schouders onder dit project te 
zetten.  

Vind jij je helemaal terug in deze rol 
als coördinator marketing en commu-
nicatie en wens je vrijblijvend  kennis 
te maken? Stuur een mail naar 
toerisme@brasschaat.be.

De vzw zoekt iemand die vlot 
is in communicatie en het 
schrijven van inspirerende 
teksten.

Kiosk 
Maria-ter-Heide 
wordt hersteld  

Op die manier kunnen 
ook rolstoelpatiënten en 
ouderen met een rollator 
hier een schaduwplekje 
vinden en genieten van het 
uitzicht op de kiosk.  

De werken zijn ondertus-
sen gestart en duren nog 
ongeveer tot einde april. 

In samenwerking met 
het Koninklijk Technisch 
Atheneum en maatwerkbe-
drijf Noordheuvel krijgt de 
kiosk haar opknapbeurt.  

Buiten de herstelling 
onderzoekt het gemeente-
bestuur of er een natuur-
lijk afdak kan aangelegd 
worden met bijvoorbeeld 
de dakplatanen aan de 
petanquebaan. 

Het gemeentebestuur heeft dan toch beslist de 
kiosk aan ldc Maria-ter-Heidehove te herstellen 
en de nodige financiële middelen vrij te maken. 

Gemeentelijk 
klimaatplan 

De Brasschaatse Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(GROS) nodigt iedereen van 
harte uit om de presentatie 
van het gemeentelijk 
klimaatplan bij te wonen.

Wil je graag weten hoe het 
klimaatplan is opgebouwd? 
Welke speerpunten allemaal 
aan bod komen? Welke doel-
stellingen we willen bereiken 
tegen 2030? 
Of heb je zelf suggesties om 
het mondiale karakter van 
ons plan te versterken? 

Inschrijven 
duurzaam@brasschaat.be

Herinnering: vraag je 
verwarmingstoelage aan   

Je kan onder bepaalde voorwaar-
den een verwarmingstoelage 
ontvangen indien je verwarmt 
met huisbrandolie (mazout), 
petroleum of propaangas.   

De verwarmingstoelage geldt zowel voor 
levering aan huis als aan de pomp. 
De voorwaarden om in aanmerking te 
komen vind je terug op 
verwarmingsfonds.be of telefonisch op 
het gratis nummer 0800 90 929.

Ook de dienst Pensioenen en Tege-
moetkomingen helpt je graag verder na 
afspraak op het nummer 03 650 29 30.

Wist je dat van Brasschaat? Nieuwe fietsroute! Surf naar brasschaat.be/fietsroutewistjedat

Dan moet je zeker onze pre-
sentatie volgen op donderdag 
22 april om 20 uur. Gezien de 
huidige Coronamaatregelen 
is het een digitale presen-
tatie waarvoor je je nu kan 
inschrijven. Je krijgt dan een 
link toegestuurd om op de 
presentatie in te loggen.

Wil je graag weten welke 
doelstellingen we willen 
bereiken tegen 2030?
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Nee, hopelijk niet meer 
dit voorjaar maar voor de 
volgende winterperiode 
zoeken we nog meer vrij-
willigers die een handje 
willen toesteken. 

parkbodeactueel
Tijdelijke zone 30 
in wijk Bethanie

Het vaccinatiecentrum is al even 
operatief en om de verkeersvei-
ligheid van de woonwijk en de 
scholen te garanderen werd een 
circulatieplan ingevoerd. Dat plan 
legt een zone 30 op in het gebied 
tussen Lage Kaart, Bredabaan en 
Guyotdreef (zie kaart onderaan). 
Er is signalisatie aanwezig die de 
snelheidsbeperking oplegt. 
De politie zal de komende maan-
den extra controles doen. Hou je 
dus aan de opgelegde snelheid.

Zolang het vaccinatiecen-
trum operatief is, geldt in 
een bepaald deel van wijk 
Bethanie een snelheidsbe-
perking van 30 km/u.

Sneeuw ruimen 
als vrijwilliger?

Onze solidaire sneeuwtelefoon 
heeft afgelopen winter haar best 
gedaan. Veel dank aan alle vrij-
willigers die sneeuw ruimden en 
zout strooiden op het voetpad bij 
buren en hulpbehoevenden!

Help jij ook graag anderen en 
schrikt sneeuw ruimen of zout 
strooien je niet af? Neem contact 
met ons op zodat we samen 
Brasschaat sneeuw- en ijzelvrij 
houden. Wij voorzien je van een 
sneeuwschop en 10 kg zout.

Luc Rampart is lokale reporter 
voor Radio Park. Hij is een echte 

topvrijwilliger. Al 7 jaar zorgt hij in 
WZC Vesalius voor muziek, anima-
tie en wandelingen met bewoners. 
Hij is torenwachter voor Den Toren 
aan het Klein Schietveld en sinds 
begin april ook aan de slag in het 
Brasschaatse vaccinatiecentrum. 
Hij vertelt met plezier waarom hij 
ook nog eens vrijwillige sneeuw-
ruimer werd. 

“Door omstandigheden heb ik 
veel vrije tijd en ik maak me graag 
nuttig, vooral voor hen die hulp 
kunnen gebruiken. 
Sneeuwruimen leek me vanaf het 
eerste moment een superidee. In 
de herfst doe ik trouwens al het-
zelfde: voetpad en goten bladvrij 
houden. Een simpele merci en een 
gratis glimlach, daar doe ik het 
voor”, lacht Luc.  
“Begin februari 2021 kregen we 
een flinke laag sneeuw van wel 10 
cm. Gelukkig kon ik tijdig begin-
nen ruimen zodat er niets was plat 
gelopen. Nadien strooi ik dan een 
beetje zout en veeg het uit met een 
harde borstel. Je kan zo met veel 
minder zout grote oppervlakken 
doen. Soms krijg ik wel rare blik-
ken van ouders met kindjes op de 
slee die plots voor mijn sneeuwvrij 
voetpad staan. Maar ze begrijpen 
dat het verplicht is.”

Meer info 
vaccinatienoord.be/bereikbaarheid

Meld je aan als vrijwilliger 
brasschaat.be (zoek op sneeuwtelefoon)
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Goedk. leegruimen v. 
tuin. planten, stronken, bo-
men, hagen. 0487/715 534
Ik zoek werk, poetsen, 
strijken. 0467/609 664
Te koop: tapijt loper Inda 
Bidjar, prima staat 298x81. 
€100. Tel. 03/651 53 48
Zoek gepensioneerde 
voor klein tuinonderhoud 
na 14u. 0472/857 627
Ik pas met plezier op 
uw kindjes (vroedvrouw, 
verpleegkundige) bij je 
thuis of bij mij thuis. €10/
uur. Tel. 0485/289 282
Te huur woning Kalmth. 3 
slpk, berging, tuin, terras. 
Info na 18u. 0478/377 802
Tuinman met veel ervaring 
zoekt werk. Goed & netjes, 
NL-talig. 0487/740 335

Ik zoek werk: poetsen en 
strijken. 0485/223 543
Tuinonderhoud: snoeien, 
verticuteren, ... btw aan-
wezig. 0465/993 577
Voor een klus groot of 
klein moet je bij Klus & Zo 
zijn. 0499/103 000
Opkopen alle soorten 
antiek, schilderijen, ver-
zamelingen munten, stop-
zetting winkel. Leegma-
ken woning van kelder 
tot zolder borstelschoon 
achterlaten. Beste prijzen 
vd regio vrijblijvend. mail 
Tom@e-dk.be 
gsm 0491 758 399

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

0493/651 522

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder, 
enz. 03/663 65 70
Prof. schilderwerken 
binnen en buiten. Gratis 

Te huur: ondergrondse 
garage (Veld-) Hofstraat. € 
85,- All-Inn. 0495/804 838

Ze moeten opnieuw leren slikken, zitten 
of stappen: soms zijn Covid-19-patiën-
ten, na een ziekenhuisopname, niet in 
staat om naar huis te gaan. In revalida-
tiecampus De Mick krijgen deze men-
sen een aanpak op maat. Al ruim 90 ex-
Covid-patiënten werden er geholpen op 
weg naar zelfstandigheid. 
Revalideren van Covid-19 is maatwerk. 
Elke patiënt heeft nood aan een geper-
sonaliseerde aanpak. “We zien grote 
verschillen tussen patiënten”, zeggen 
dr. Caroline Schouteden, arts fysische 
geneeskunde, en Hildegard Van den 
Broek, paramedisch diensthoofd. “De 
ene kan nog stappen, terwijl de andere 
niet meer kan zitten of zelfstandig eten. 

Het einddoel is vaak hetzelfde: de patiënt moet thuis zelfstandig kunnen functioneren. Maar het 
traject daarnaartoe kan heel verschillend zijn. Eerst brengen we in kaart wat de patiënt nog kan. 
We kijken welke problemen zich stellen en hoe we die gaan aanpakken.” 
Voor elke patiënt in campus De Mick staat een multidisciplinair team klaar. “Verpleging, kinesist, 
ergotherapeut, logopedist, diëtist, revalidatiearts en arts in opleiding, medewerker sociale dienst . 
We hebben niet alleen de knowhow, De Mick zet ook in op modernisering en nieuwe technologie. 
Een toestel als de C-Mill (een looptoestel waarop de patiënt in een virtuele omgeving speelse 
oefeningen doet) pakt revalidatie op een leuke manier aan. Revalidatie en zorg lopen hier door 
elkaar, de therapie stopt niet in de revalidatiezaal. Ook de verpleging zal patiënten aansporen om 
zo veel mogelijk zelf te doen.”
Leo De Leeuw (64) is een van de ruim 90 ex-Covid-patiënten die in campus De Mick revalideer-
den. Hij verbleef 26 dagen in het ziekenhuis en lag een week in coma. Leo kon niet meer stappen, 
maar als fervent motorrijder, wilde hij opnieuw met zijn Harley- Davidson rijden. Na een verblijf in 
campus De Mick van tweeënhalve week, mocht hij naar huis, wat uitzonderlijk snel is. “Eind januari 
werd ik opgenomen in Klina”, zegt hij. “Ik zat thuis voor tv, toen ik zware koorts kreeg en nog amper 
kon ademen. Op de spoedgevallendienst testte ik positief op corona. Ik werd opgenomen, een 

leren stappen. In De Mick ben ik als een trein vooruitgegaan. Al na twee dagen had ik geen rolstoel 
meer nodig. Motorrijden is mijn passie. Ik hoop in mei met de motor naar Spanje en Portugal te 
kunnen vertrekken.”

RUIM 90 EX-COVID-PATIËNTEN REVALIDEERDEN 
AL IN AZ KLINA CAMPUS DE MICK

Kapellen
werft aan :

Shiftleader (m/v)

Quick Kapellen – Quick Schoten

Home of the Giant(s)

Indien interesse: mail voor afspraak naar 
bed774@quick.be

(te bespreken)

(te bespreken)

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS

BV

Betrouwbaar vakmanschap 
sinds 1926

GRATIS OFFERTE

Brasschaat
0472 720 721

Prof. schilderen, kleine 
renovaties. BTW aanwe-
zig. 0465/993 577
Ik zoek werk. Tuinwerk en 
schilderen. 0485/545 594
Te koop: 

0474/984 143

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
LODEWIJK XIV, DE ZONNEKONING, 

GLORIE EN SCHADUW
Lezing door Johan Op de Beeck. dinsdag 20 april 2021  om 
20 uur via livestream! Lodewijk XIV (1638-1715) werd op vijf-
jarige leeftijd koning en zou dat 72 jaar lang blijven! In de toen 
machtigste natie van Europa, was hij de verpersoonlijking van 
het absolutisme met als symbool de zon. Zijn leven was een 
wervelwind van intriges, minnaressen, mysteries en fenome-
nale kunst- en bouwprojecten (Versailles). Maar hij voerde ook 
tientallen jaren oorlog, zeer vaak in onze streken. Johan Op 

en de journalistiek. Auteur van o.a. zijn bekende boeken over 
Napoleon, Lodewijk XIV en Leopold II. Hij vertelt belangrijke 
episodes uit de geschiedenis alsof je er zelf bij bent. Meer info 
vind je op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder 
“Activiteiten”. Plaats: deze lezing is niet in Ons Middelheem, 
maar door de coronabeperkingen enkel via livestream naar je 
eigen pc, laptop, tv. Dit is heel eenvoudig, maar als je hiervoor 
nog geen ervaring hebt, neem dan gerust contact op met An-
nemie Jasperse (annemie@davidsfondsbrasschaat.be; T. 03 
650 10 01) of Robert De Loght (T. 0494 54 27 08). Deelname 
per persoon: € 8; niet-leden € 12; <25 jaar € 4.  (overschrijven 
op rek.nr. BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat, 
met vermelding “Lodewijk XIV”) Inschrijven verplicht per e-mail: 
via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of Annemie Jasperse 
(annemie@davidsfondsbrasschaat.be). Na inschrijving krijg je 
kort vooraf via die e-mail de link doorgestuurd voor deelname.

Guitarlessen beginners, 
geen muziekkennis ver-
eist. 0477/788 101
Franse les niveau secun-
dair. 0477/788 101 
Single Man 45 j zkt lie-
ve,eerlijke vrouw voor 
relatie 0486 065 285

Te koop: fiets in prima 
staat. Pr.o.t.k. 03 645 10 20
Afloop verstopt of je 
kraan kapot. Bel nu Klus 
& Zo. 0499/103 000
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De materniteit van AZ Klina opent vandaag en-
kele totaal vernieuwde kamers, waaronder drie 
suites, wat een primeur is voor het ziekenhuis. 
De moderne suites zijn ruim, licht, met natuur-
lijke elementen en beschikken onder meer over 
een babybox met schuifdeur, een relaxzetel, 
een compacte keuken, een ruime badkamer 
met inloopdouche... Ook de zes eenpersoons-

PRIMEUR VOOR MATERNITEIT:
DRIE NIEUWE SUITES EN ZES LUXEKAMERS

VOOR KERSVERSE OUDERS
kamers bieden volwaardig comfort.  
De andere kamers van de materniteit zullen in 
een volgende fase in dezelfde stijl en met het-
zelfde comfort ingericht worden. 
Het team van materniteit verwelkomt graag 
haar eerste gasten en is benieuwd naar de re-
acties. Zij zijn alvast klaar voor de post-covid-
babyboom! 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

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

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

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Last van ongedierte, 

den 0493 122 498 

Vernieuwing doek van 
uw zonnetent of markies, 
ook voor nieuwe markie-
zen, vliegenramen en 
plisséhordeuren. Vraag 
vrijblijvend info of prijs-
offerte FRANO-B Mail: 
frano002@outlook.com
Tel. +31621 124 391
Ik zoek werk,

Man zoekt werk: tuin-

Snoeien en vellen van 
bomen.

Dakwerken herstel, nieu-

Aankoop antiek 

Tuinonderhoud, 

Gezocht: 

Gezocht: 

Garden Solutions

Tuinwerken Ronny Ka-
nora

Ik zoek werk, 

Gezocht:

Poolse mannen doen 
renovatiew.:

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Te koop: 

Te koop gevraagd:

Te koop:

Ik zoek werk, 
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GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder werk, gronden, ...

UIT DE HAND

Snel verkopen, correcte prijs, onmiddellijk voorschot,
geen makelaarskosten & geen eindeloze bezoeken!

Tel. 0475 841 431

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

Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674

OTTEREXPO VROENTE 
UITGESTELD

‘Olga de otter reist door Vlaanderen’ bestaat uit panelen met 
wetenswaardigheden over otters, informatie over hun comeback 
en enkele quizjes.
GroenRand is natuurlijk verheugd over het feit dat de otters na 
dertig jaar afwezigheid weer terug zijn. Ook omdat het een para-
plusoort is. Als de otter gedijt, gaat het ook goed met de vogels, 

is nog werk aan de winkel. De waterkwaliteit en het visbestand 
in de Antitankgracht is verbeterd, waardoor otters er opnieuw 
kunnen leven. Anderzijds is het gehalte aan kwik en PCB’s vaak 
nog te hoog en er zijn nog niet genoeg rustgebieden.
Op een aantal plaatsen vormt het kruispunt tussen wegen en 

Via het toekomstig soortbeschermingsprogramma voor de otter 

De Vlaamse overheid heeft een beleidsplan, maar dat kan nog 
ambitieuzer. 
Iets dat we met ‘Olga de otter’ willen aankaarten.
GroenRand kreeg vandaag echter het bericht dat omwille van 
de coronamaatregelen De Vroente tijdelijk gesloten tot en met 
18 april 2021.
De ottertentoonstelling start dus niet op 1 april.

Uurwerkbatterijtjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
& C

Te koop gevraagd: 

-

Ik zoek werk: poetsen, 

www.Bomenpatrickgeerts.be 
Vellen en snoeien van ge-
vaarlijke bomen, coniferen 

Zwembad zelf plaatsen, 
wij helpen graag! 

Afloop verstopt of je 

Te koop: fiets in prima 

Te huur: 

Te koop:

-

Gevraagd: alle wagens 
jong & oud, ongeacht 

Poetshulp gezocht voor 

-

Nl sprekend - mail vacatu-
re met foto naar 

Zembadrolluik boven 
of onder water op be-
s t a a n d  b a d ,  a l s o o k 

Aanleg en onderhoud 
van uw tuin, snoeien en 
vellen van bomen, graszo-

Vakantieopvang voor uw 
dier aan huis. Ik verzorg 
je dier en waak over je 
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Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

T +32 3 828 95 74

E info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be

■ Schilderwerken
■ Elektriciteitswerken
■ Schrijn- & timmerwerken
■ Gyprocwerken en laswerken
■ Vloer- en tegelwerken
■ Parket, laminaat, tapijt en vinyl

Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?

De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen. 
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een totaalservice 
waar alles door één en dezelfde fi rma wordt uitgevoerd of gecoördineerd.

Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken 
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op maat. 
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

ANTWERPSE

KLUSDIENST

 GRATIS OFFERTE

■ Houten en stenen terrassen
■ Hekwerk, afrasteringen en poorten
■ Onderhoud en aanleg van tuinen
■ Reinigen van daken en gevels
■ Afb raakwerken en afvoer van stort

Dave Claes
Loodgieter/ Centrale Verwarming

SaniClaes.CV SaniClaes.CV@gmail.com

0489 491 007

Heislagsebaan 15
2930 Brasschaat

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

BASALE STIMULATIE
Noorderlicht organiseert een virtueel praatcafé 

Wanneer bij personen met dementie gaandeweg het geheugen en de taalvaardigheid afneemt, 
worden ook de mogelijkheden tot contact en communicatie steeds beperkter. We gaan op zoek 
naar wat nog wel mogelijk is. Wenst u een link naar de lezing hierover van Nadia Hainaut van 
ECD Orion ism PGN te ontvangen, stuurt u een mail naar Martine.vandenheuvel@gza.be met 

praatcafé op 4 mei 2021 om 19.30 u : Nadia is online aanwezig ( tot 20.30 u) om uw vragen te 
beantwoorden o.l.v. moderator Bert Magnus van GZA.
Voor dit online vragenuur schrijft u weerom in via Martine.vandenheuvel@gza.be
ZEER AANBEVOLEN
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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

D2990-20061

Wil je meer weten over dit project? We ontvangen je graag bij Dewaele Wuustwezel.
Maak nu een afspraak! 0468 11 61 06 - inne.vochten@dewaele.com

Rose Gardens - Brecht

In het centrum van Brecht bevindt zich 
dit prachtig nieuwbouwproject met 7 
zeer energiezuinige woningen, die elks 
beschikken over een eigen privatieve lift, 
autostaanplaatsen en een verrassend ruime 
berging. U geniet van een privatieve en een 
gemeenschappelijke tuin. Een uniek concept 
dat een mooi toekomstperspectief biedt!

Nieuwbouw

Vanaf 
€ 449.000

Sted. inf: In aanvraag
      Eff ectief overstromingsgevoelig

De vrijheid van een woning met de
voordelen van een exclusief appartement!

Inne, tot dan!
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SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234
Eventueel met inboedel

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Fabrikant van poorten en hekwerk uit staal
Gespecialiseerd in maatwerk, nadruk op kwaliteit

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS 

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

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
Klaverheide 60:

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

Dit zal u in 
april helaas 

nog 1 week
moeten missen...

in april 14-daags te verschijnen

geen

We blijven bereikbaar via mail en telefoon voor alle communicatie en een 
eventuele afspraak.
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

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

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

GOMMEN, LOGEN.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be
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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

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

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

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

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

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

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

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

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

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

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

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

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

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

MAANDAG    12
DINSDAG     13
WOENSDAG  14
DONDERDAG   15
VRIJDAG      16
ZATERDAG   17

MAANDAG    26
DINSDAG     27
WOENSDAG  28
DONDERDAG   29
VRIJDAG      30
ZATERDAG   1

OPHALING HUISVUIL APRIL

OPHALING HUISVUIL APRIL

GFT

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

Rest-
Afval
oranje
straten

PMD

PMD

MAANDAG    19
DINSDAG    20
WOENSDAG  21
DONDERDAG       22
VRIJDAG      23
ZATERDAG   24

OPHALING HUISVUIL APRIL

GFT
Rest-
Afval

rode
straten

Papier

RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN OP 1 MEI

Caravan te koop ge-
vraagd:  l iefst in gde 

 0495 529 527
Zwembad nieuwbouw 
alle systemen, aan betaal-

0470/181 178
Schilderen, tegels, lami-

www.edox.ch

juwelier Denys & C

FONOPLATEN. Koop 

Leegruimen van woning, 

0487/715 534
Ontruimingen van huis, 

Klus & Zo 0499/103 000
Gezocht: op dinsdag en 

653 05 38



Brasschaatse Film,     Nr. 15,    14-04-2021  23

Brechtsebaan 591, 2900 Schoten 

Onvoorstelbaar!
Zo veel... Zo mooi...

Waar anders?!

www.rodenburghomeandgarden.com
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WIJ MAKEN GRAAG TIJD VOOR U

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

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

Centrale verwarming

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten
0486/484 333

info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

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

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

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


