BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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T. 03 633 09 88 | info@o-j-h.be | www.o-j-h.be | Bredabaan 1003 | 2930 Brasschaat

OUTDOOR LIVING CONCEPTS
b y BOURBON-SLEECKX

Uw
stoffenwinkel !

Nieuwe collectie te Schilde

ZOMERKLEEDJE SNEL GEMAAKT !
+ GRATIS PATROON

Kapelsesteenweg 394

|

Mariaburg - Brasschaat

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

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

Wij maken er
iets moois van!
*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

50
jaar

P. Van der Auwera

BBQ-SHOP / WORKSHOPS
LEER KOKEN MET VUUR
Nieuwsgierig? Schrijf je in voor
een workshop op www.bbqatelier.be

NIEUW te Brasschaat

$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT 'LQVGDJ%LVW:LOULMN
:RHQVGDJ*LWVFKRWHOOHL'RQGHUGDJ6W/HQDDUWV
9ULMGDJ :LMQHJHP              =DWHUGDJ 6FKRWHQ

DAMES
HEREN
tel. 0478 309 805

3+1
GRATIS

Bourbon-Sleeckx Brasschaat
Bredabaan 948 A, 2930 Brasschaat

dave.parys@proximus.be

ZONNEGLASACTIE

-50%

Zonneglazen op correctie
*Voorwaarden in de winkel

Optiek De Beenhouwer - Dr. Roosensplein 19 - 2930 Brasschaat - Tel 03 651 84 45
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LAATSTE DAGEN
-70%
Fashion
& Shoes

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

03/653 37 51

%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW´ELMJHPHHQWHKXLVµ7
LQIR#JGIDVKLRQEHMRVHSK5LENRIIFRPRSHQGLWP]DWXX

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

ZKBM

Zakenkantoor Magerman bvba

Ruim 20 jaar ervaring in:
Leningen en beleggingen
Groepsverzekering
Brandverzekering
Fiscaal sparen
Ondernemingsverzekering
en meer

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO
AUDI
BMW
CITROEN
FORD
MERCEDES
OPEL
VW

A3-A4 1.6
A3-A4 DI
316 I
520 D
C1 1.4D
C3 1.4
Fiesta 1.2I
KA 1.3
C-E 220D
E 200
Astra 1.4
Corsa 1.3
Golf 1.4
Passat

74 kw
66 kw
90 kw
120 kw
40 kw
54 kw
60 kw
44 kw
85 kw
110 kw
81 kw
55 kw
77 kw
100 kw

ΦϮϰϲ͕ϳϱ
ΦϮϯϵ͕Ϯϭ
ΦϮϲϭ͕ϴϰ
ΦϮϵϬ͕Ϯϰ
Φϭϴϴ͕ϭϳ
ΦϮϮϳ͕ϲϲ
ΦϮϯϯ͕ϰϯ
ΦϮϬϬ͕ϲϬ
ΦϮϱϲ͕ϵϱ
ΦϮϴϬ͕ϵϭ
ΦϮϱϯ͕ϰϭ
ΦϮϮϴ͕ϱϱ
ΦϮϰϵ͕ϰϭ
ΦϮϳϭ͕ϭϲ

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

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

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

TENNIS & PADEL
SCHOENEN EN KLEDING
(%2%.ȩsȩ$!-%3ȩsȩ+)$3

met advies
LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:

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

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

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

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

Woonzorgcentrum

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


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


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

Schilderen, tegels, lamiQDDWURR¿QJ


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

Benader een ieder
zoals je zelf benaderd wil worden.

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

volleyball-, badmintonen squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING
THERMISCH ONDERGOED
SPORTVOEDING

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

<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯ
KWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ
GESLOTEN op zondag & feestdagen

Botermelkbaan 4 | 2900 Schoten | www.residentie-koningshof.be
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Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg
Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.
Onafhankelijk begrafenisondernemer
met jarenlange ervaring
Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

Rijbewijs met L ???

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

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

L

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU

€ 30

2930 Brasschaat

CASHBACK

0475/48 44 44

Bij aankoop van een
Blizzard-stofzuiger

LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

PEDICURE
MEDICAL
THUISPRAKTIJK
pedicurefriedalaurijssen.be

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

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

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

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

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat
Enkel op afspraak

Zo simpel kan het zijn.

0475/31.33.95
Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761

Actie geldig tot 16 mei 2021

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

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

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736
Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741
Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073
Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996
Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211
Zie ook www.argenta.be
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Te KOOP : dressoir - topkwaliteit - massieve rotan
- l: 206 cm h: 85cm d:
55/60 cm - prijs overeen
te komen - 0468-15.21.41



Aankoop alle auto’s.
Benzine , diesel alle jaartallen vlotte en correcte
service bij u ter plaatse of
bij ons te brasschaat. oude
of nieuwe wagens. Met of
zonder controle.
0491 758 399



Te koop: BMW X1: 2.0dA
sDrive18 5-deurs (5 zitplaatsen) 1ste inschrijving
03-07-2019, emissienorm:
Euro 6, 21.500 km. 0475
486 492



Man zoekt werk in de tuin.
erv. 0485/423 683



Stop met roken. Ik kan u
helpen. Bel of sms naar:
0492/482 066. E-mail:
joma.vanoost@hotmail.
com



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



GEMEENTE BRASSCHAAT
INVESTEERT
IN HEMELHOEVE
De Hemelhoeve staat sinds enkele weken in werf voor
dakwerken en dakisolatie, een grote kost van om en
bij de 600.000 euro. Gelukkig ontvangt de gemeente
hiervoor subsidies voor energetische ingrepen en erfgoedlandschap. Later volgt nog het buitenschrijnwerk.
Natuurlijk denkt Brasschaat er ook aan om theater Hemelhoeve (het vroegere auditorium) integraal toegankelijk te maken door de plaatsing van een huislift (75.000
euro).
Schepen van Patrimonium Goele Fonteyn is tevreden
dat Brasschaat zelfs in Coronatijd verder blijft investeren
in haar patrimonium: “Door de buitenste schil van onze
gebouwen aan te pakken werken we aan de doelstellingen van het Brasschaats klimaat-en energieactieplan.
We realiseren meteen ook een besparing op de energiefactuur.”

Te huur: rustig gelegen,
volledig gerenoveerd, ruim
gelijkvloers appartement
met drie slaapkamers, tuin
en garage. Dicht gelegen
bij de winkels, grootwarenhuis en bushalte op de
Bredabaan. Vloer volledig
geïsoleerd! Allerlaatste
nieuwe, zuinige, gasverwarmingsinstallatie. Apart
toilet met hangtoilet. Volledig nieuwe keuken met
alle luxe en badkamer met
instapdouche. Ideaal voor
gepensioneerden.
Huurprijs met beheerskosten en gemeenschappelijke kosten inbegrepen:
€ 990/maand. Tel : 0476
328 864



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


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

Te koop:YRXZ¿HWV.RJD
Miyata Roadspeed Lady
08 47 cm. 27 Versnellingen. Maat 28/47. € 350,tel. 0477 466 686

Ik zoek werk, schilderen
en tuinwerk. 0487/856 864
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AL[LSILKYPQM
Filip Meyvis

YDNPDQVFKDS
VLQGV
YDNPDQVFKDS VLQGV

BEZOEK
ONZE
WEBSITE
 OLYZ[VќLYPUN
 maatwerk

 NVYKPQULU
 stores
 IPUULUaVU^LYPUN

mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woensdag-zondag 17.00-21.00 uur
maandag en dinsdagJHVORWHQ

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

ì9RRU XZ FRPIRUW HQ JH]RQGKHLG NDQ X

 [HWPQ[UHHYTHH[ YDQDI KHGHQ HQNHO WHUHFKW QD DIVSUDDNú
3DXZHOVOHL  ÷  %UDVVFKDDW ÷ 7HO    

www.HERFIL.be
Personenvervoer GDS Transservice
Luchthaven- | privé- | zaken- | havenvervoer

TeKXXU GLV. app. Oude
Hoeveweg 12, 2 slpk.; inloopdouche, groot terras,
ingerichte keuken met
Miele toestellen, 2 autostaanplaatsen; HP € 950,
kosten € 100.
0475 898 486



*H]RFKW iemand met
grondige kennis van
Word om bijles te geven.
gsm: 0473 923 098


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

9HUNRRS ZDJHQ Beste,
staan jullie op het punt
jullie wagen te verkopen?
Geef dan gerust een seintje 0479 091 504

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


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

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

Verzamelaar koopt oude
munten en bankbiljetten.
0475/342 118

FLORENZA
by Sylvie Van Gastel

promotie
margrieten

1 KOPEN+
1 GRATIS
Geldig van 27/04/21- 02/05/21 of
zolang de voorraad strekt.

FLORENZA by Sylvie Van Gastel
Kapelsesteenweg 227 I 2180 Ekeren I 03 647 00 72 I ekeren@florenza.net
www.florenza.net

3RHWVKXOS JH]RFKW voor
kantoorruimte in Schoten.
6u/week - geen dienstenFKHTXHVPDJDOVÀH[LMRE
Nl sprekend - mail vacature met foto naar
info@amanvida.eu


=HPEDGUROOXLN ERYHQ
of onder water op bestaand bad, alsook
plaatsing. Lage prijs,
tel. 0470/181 178



$DQOHJ HQ RQGHUKRXG
YDQXZWXLQ snoeien en
vellen van bomen, graszode. Mol en hondvriendelijk.
0497/284 395
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Ik droom dat er wat groen zou zijn waar ik me kan leggen.
Waar ik luist’rend naar de zomerwind iets van een diepe stilte vind.
Waar ik niets meer hoef te zeggen...
Toon Hermans

VLASSAK-VERHULST WERFT AAN

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Functie

Profiel

Aanbod

Je werkt als teamgenoot mee in ons multidisciplinair team dat
instaat voor de diverse administratieve taken van onze erkende
bouwonderneming. Je bent medeverantwoordelijk voor zowel
de algemene- als de werfadministratie. Bij je dagdagelijkse taken
horen o.a.:
- het opmaken van bestellingen naar leveranciers en klanten toe,
- ondersteuning bij de ﬁnanciële opvolging van de werf,
- ondersteuning van de projectleider.
Je hebt een Bachelor diploma (of gelijkwaardig door ervaring) en
minimaal 5 jaren werkervaring. Ervaring in de bouwsector is een
pluspunt. Je bent goed georganiseerd en sterk op IT- en administratief vlak. Je bent een gemotiveerd persoon en houdt van
een vlotte, familiale sfeer en korte communicatielijnen die kenmerkend zijn voor een KMO. Je hebt een open en eerlijk karakter
en kan goed communiceren. Je woont bij voorkeur in de regio.
Wij bieden een interessante job aan binnen een leuk team en een
boeiend bouwbedrijf welke dit jaar haar 51ste verjaardag viert. Wij
zijn gevestigd in een rustige en zeer groene omgeving. Wij voorzien naast een familiale, aangename sfeer een aantrekkelijk
salarispakket. Parttime contract is bespreekbaar.

Liefdevol nemen wij afscheid van

Marleen Smet
Geboren te Merksem op 3 december 1956
en na een zeer moedige strijd, thuis zachtjes ingeslapen
te Schoten op 8 april 2021.
Het afscheid van Marleen, gevolgd door de begraving op de begraafplaats van Schoten
vindt plaats in strikt intieme kring.
Dit melden u met droefheid:
Haar zus en schoonbroer
Marc en Ilse Vanhee - Smet
Rudiger † Smet
Haar lieve soulmate
Koen Meyers
Haar trouwe viervoeter
Moorke DD

Solliciteren Stuur uw motivatiebrief met CV
t.a.v. Laurence naar jobs@vlassakverhulst.com
Wij kijken alvast uit naar uw sollicitatie!

Onze dank is bijzonder groot voor de warme en liefdevolle zorgen van haar huisarts Dr. Inge Lambrechts
en haar team van praktijk Zorgpunt, de lieve en zachte zorgen van Tânia en Amma van
thuisverpleging De Zwaen en de zachte handen van Toon Verhoeven van kinépraktijk Wouwersdreef.

Rouwadres: Familie Smet, p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg
Kapelsesteenweg 639 - 2180 Ekeren.
U kan ook online een bericht voor de familie nalaten via www.christophebruyneel.be/rouwberichten

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



Man zoekt werk als
chauffeur, ook pakketbezorging, ophalen oud
materiaal en winkelaankopen. 0471/608 626


Alle dakwerken. PanQHQ URR¿QJ OHLHQ UHSD
raties zoals aan dakgoten, schouwen, lekkages
kapotte pannen, vogels.
Ontmossen en coaten of
herschilderen van uw dak.
e-mail tom@e-dk.be gsm
0491 758 399

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

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

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

Garden Solutions
Boomstronken frezen,
RQPLGGHOLMNHSULMVRႇHUWH
www.gardensolutions.be
0475/511 603

Foto: Ilse Janssens

VLASSAK-VERHULST NV - MOERSTRAAT 53, B-2970 S GRAVENWEZEL
INFO@VLASSAKVERHULSTCOM - T +32 3 658 12 50 - WWW.VLASSAKVERHULST.COM

Christophe Bruyneel Uitvaartzorg - 03/336 14 33 - www.christophebruyneel.be

BUURTPOLITIE UITGERUST MET
ELEKTRISCHE FIETSEN
Sinds eind maart rijdt de buurtpolitie elektrisch! Onze 9 wijkinspecteurs kregen
HONHHQHLJHQHOHNWULVFKH¿HWVPHWGHQRGLJHDFFHVVRLUHVNOHGLMpQKHOP
De politiezone Brasschaat koos er een aantal jaar geleden voor om bewust in
WH ]HWWHQ RS PHHU ¿HWVHQ YRRU GH YRHWSDWURXLOOHV 'LW PDDNW GDW RQ]H SROLWLH
PHQVHQJHPDNNHOLMNHUDDQVSUHHNEDDU]LMQLQKHWVWUDDWEHHOG%RYHQGLHQNXQ
QHQ]HPHWGH¿HWVRSSOHNNHQNRPHQGLHQLHW RIPLQGHUJRHG WRHJDQNHOLMN]LMQ
YRRUSDWURXLOOHYRHUWXLJHQGHQNHQZHPDDUDDQSDUNHQHQZDQGHO¿HWVVWHHJMHV
ZDDUZHODOHHQVRYHUODVWYDVWJHVWHOGZRUGW2RNGH¿HWVHUVGLHWHJHQGHULM
ULFKWLQJLQULMGHQRQGHUYRQGHQDOGDWRQ]H¿HWVHQGHLQVSHFWHXUVKHQ]RVQHOOHU
WRWGHRUGHNXQQHQURHSHQ
'HZLMNSROLWLHEHVFKLNWHQHWDOVGHDQGHUHRSHUDWLRQHOHGLHQVWHQHHUGHUDORYHU
JHZRQH¿HWVHQ+HWRQGHUVWHXQGULMGHQLVHFKWHUJHHQRYHUERGLJOX[HEHYHV
WLJWRRN,OVH-DQVVHQVZLMNLQVSHFWHXUYRRUGHZLMN&HQWUXP³:H¿HWVHQVWHHGV
PHWRQ]HYROOHGLJHXLWUXVWLQJDDQLQFOXVLHIZDSHQJRUGHOHQGLHZHHJWWRFKDO
JDXZNLORJUDP:DQQHHUMHZLQGRSNRSKHEWRIELMGHWURSLVFKHWHPSHUDWX
UHQGLHZHGHODDWVWHMDUHQNHQGHQLQGH]RPHULVGDWVSUHHNZRRUGHOLMNHGXZWMH
LQGHUXJ]HHUZHONRP´
(HQDQGHUYRRUGHHOLVGDWRQ]HZLMNLQVSHFWHXUVQXRRNVQHOOHUZDWYHUGHU¿HW
VHQ RP HHQ H[WUD RRJMH LQ KHW ]HLO WH KRXGHQ RS DDQGDFKWVSXQWHQ GLH PHHU
DIJHOHJHQ]LMQHQQLHWQRRG]DNHOLMNWRWKXQZLMNEHKRUHQ(HQZDDUGHYROOHLQ
vestering dus om blauw nóg beter op straat in te zetten!

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

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

0487 286 430
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Anderen maken compromissen.
Wij maken Biometrisch Intelligente glazen.
Mr. Boo biedt brillenglazen die rekening houden met hoe we echt zien:
niet alleen met onze ogen, maar ook met onze hersenen.
Biometrisch Intelligente Glazen zijn glazen die
volgens de laatste technologie gemaakt worden.
Deze zijn even uniek als uw ogen!
Bij Mr. Boo worden uw ogen met de DNEye scanner van Rodenstock gemeten. Dit toestel meet
duizenden datapunten van elk oog en verwerkt
deze gegevens direct in uw brillenglazen. Deze
technologie is uniek in de optische industrie!
Bij Mr. Boo weten we dat ieder van ons een
uniek oogproﬁel heeft. Daarom hebben we brillenglazen nodig die ons bij elke blik en vanuit
elke hoek het scherpst mogelijke zicht geven.
Het antwoord is biometrisch! De toekomst van
écht goed zien is binnen handbereik!

WIJ ZIJN ERKEND EXPERT IN
BIOMETRISCH INTELLIGENTE GLAZEN!
Uw zicht is in uitstekende handen!
Dit betekent dat onze technische uitrusting en
onze vakkennis op het hoogste niveau staan.
Voordelen Biometrisch Intelligente Glazen:
snellere gewenning - hogere contrasten
verbeterd nachtzicht - meer visueel comfort
…

Voucher

Geldig tot 30 mei 2021

BOEK JOUW GRATIS BIOMETRISCHE OOGTEST MET DE DNEYE SCANNER
Wij voeren een volledig biometrische meting van uw ogen uit met de DNEye scanner van Rodenstock. Als u dat wenst, kunnen
wij deze biometrische gegevens gebruiken om nieuwe brillenglazen te produceren die perfect bij uw ogen passen. Ervaar het
scherpst mogelijke zicht met uw nieuwe intelligente biometrische brillenglazen van Rodenstock.

Bredabaan 220
2930 Brasschaat
03 344 66 58

Baron Van Ertbornstraat 8A
2630 Aartselaar
03 887 75 29
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Op 20 april namen wij in de SintAntoniuskerk
in besloten kring afscheid van haar, waarna we haar
te rusten hebben gelegd op de begraafplaats
van Brasschaat  Centrum.
Aan eenieder die haar heeft gekend en die haar
vriendschap, hulp of zorg heeft geboden: van harte
dank en wil haar met ons in eerbied blijven gedenken.
  : Fam. Madeleine De Meyer
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.be

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


QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers

Twijfel zeker niet om
ons te contacteren. Indien u uw wagen wenst Martens Bestratingen bvba
WH YHUNRSHQ 6QHOOH HQ
FRUUHFWHDIKDQGHOLQJ2RN
met schade of zonder QQQQQQQQQQQQ
NHXULQJ&RQWDQWHEHWDOLQJ
6WHHGVEHUHLNEDDU GHQ
X 7HO

Kurt 0495 571 383


Zwembad aut. Dosering!
Plaatsen door vakman
DDQ EHWDDOEDUH SULMV 7HO
Last van ongedierte,

 muizen , ratten , mollen,
Ik zoek werk. 7XLQZHUNHQ enz , ik kom deze bestrijschilderen. 0485/545 594 GHQ

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

Opritten, terrassen, natuursteen en betonstenen.
*UDWLVRႇHUWH

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

Ik kom uw strijk thuis
ophalen en terugbrengen.
0485 644 993

Gelnagels  6KHOODF 
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.
*URႇ

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

Aankoop antiek, brocante, munten en verzamelinJHQ

Ik zoek werk als poetsvrouw. Ook zat. en zon.
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Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 27 april t.e.m. Zaterdag 1 mei
Op Zaterdag 1 mei zijn wij geopend van 9u tot 13u.
Soep:
 =RHWHDDUGDSSHOHQJHOHSDSULNDVRHS ½ORI½O
 3UHLEDVLOLFXPVRHS ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Quinoasalade met komkommer, edamame, erwtjes,
bloemkoolroosjes en currydressing. Afgewerkt met
 JHURRVWHUGVHVDP]DDG ½ 9(*$1
- Salade met geitenkaas, rabarber, venkel, rode biet,
 EDOVDPLFRGUHVVLQJHQEXOJXU ½  9(*,
Warme Gerechten:
- Ravioli van asperges, met gebakken witte en groene
 DVSHUJHVZDWHUNHUVYHORXWpHQSDUPHVDQ ½  9(*,
- Scampi’s met een rode currysaus, pompoen,
 SDSULNDHQULMVW ½
 9DUNHQVKDDVMHPHWKRQLQJPRVWHUGVDXVNULHOWMHVXLWGH
 RYHQHQOHQWHJURHQWMHV ½
 /DVDJQHPHWNLSSHQJHKDNWULFRWWDFRXUJHWWH
 HQWRPDWHQVDXV ½

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

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Goedkoop verwijderen
en afvoeren van coniferen
HQ KDJHQ *UDWLV RႇHUWH



F O N O P L AT E N. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prijs!
*60

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


Te koop: Gerei voor aquarium, wandpaneel Boeddha grijs steen 90h, 94b.


NIEUWE BESTUURSPLOEG
‘VOORUIT-REGIO NOORD’
Net zoals alle andere Vlaamse afdelingen van sp.a, gaan ook de afdelingen in het noorden van onze provincie
voortaan door het leven als beweging
Vooruit. Naast de naamswijziging van
de lokale afdelingen, wijzigt ook de samenstelling van het regiobestuur. Huidig voorzitter Helmut
Jaspers grijpt de vernieuwing aan om de fakkel door de geven aan een bestuursploeg die bestaat
uit Kasper Vanpoucke (Brasschaat - 33), Arno Aerden (Essen - 31), Oskar Seuntjens (Kalmthout 22) en Stephanie Vanden Eede (Schoten - 28).
“Onder impuls van nationaal voorzitter Conner Rousseau veranderde sp.a haar naam in Vooruit.
De bedoeling is om de partij te verbreden tot een open beweging waar alle progressieven hun
plaats moeten kunnen vinden”, verduidelijkt Stephanie Vanden Eede.
Huidig voorzitter Helmut Jaspers (57) vond dit dan ook hét moment om de voorzittershamer door te
geven aan de volgende generatie. Een uitdaging die het viertal collegiaal zullen opnemen. “We zijn
blij dat deze opdracht ons te beurt valt”, zegt Arno Aerden, tevens schepen in de gemeente Essen.
“Als nieuwe bestuursploeg willen we, samen met de verschillende ‘Vooruit-afdelingen’, er alles
aan doen om de beweging alle kansen te geven en heel wat nieuwe en jonge mensen aantrekken.
Om zo de gemeentes in onze regio een mooie toekomst te garanderen waar iedereen aan bod
komt, waar niemand wordt vergeten. Waar we met andere woorden met z’n allen ‘Vooruit’ gaan”.
“Als nieuwe bestuursploeg willen we vooral inzetten op onderwerpen die de gemeentegrenzen
overstijgen, zoals betaalbaar wonen en mobiliteit”, vult Kasper Vanpoucke, gemeenteraadslid in
Brasschaat, aan.
"Bovendien trekt de beweging ook opvallend meer jongeren aan, het zal dus ook een taak voor ons
zijn om al deze jongeren uit de regio op te vangen en een stem te geven", besluit Oskar Seuntjens.
Helmut Jaspers stopt dus als voorzitter, maar blijft uiteraard actief binnen de regio én als schepen
in de gemeente Essen: “Om de overgang van partij naar beweging alle kracht bij te zetten, vond
ik dat dit hét uitgelezen moment was om de fakkel door te geven aan de volgende generatie. Ik
ben dan ook verheugd dat 4 jonge mensen deze boeiende uitdaging wil aangaan. Ik heb er alle
vertrouwen in, ze zullen ons niet teleurstellen.”

VDV Luchthavenvervoer

0479 / 21 70 70
vanaf € 60

Bij afgifte
van deze bon

€ 5 korting

per boeking h/t
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Vol dankbaarheid voor zijn liefdevolle inzet,
hebben wij afscheid genomen van
Massage vanuit mijn hart
Verpleegkundige geeft professionele massage

Massage is voedsel voor lichaam en geest.

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

FIETSBIEB EN KABAS SLAAN
DE HANDEN IN ELKAAR

Vake, Opa
echtgenoot van Josée Van Leuven
Geboren te Wuustwezel op 5 oktober 1937
en overleden te Brasschaat op 4 april 2021.
Delen in dit verlies:
Josée Van Leuven
zijn echtgenote
Jan Oerlemans en Kris Steynen
Kenneth Oerlemans
Ann Oerlemans
Aaron Oerlemans

In Brasschaat is sinds het begin van dit jaar een Fietsbieb actief
waarbij je met een beperkt budget toch gemakkelijk gebruik kunt
PDNHQYDQHHQNLQGHU¿HWVRSPDDW+HWYULMZLOOLJHLQLWLDWLHI)LHWV
ELHE %UDVVFKDDW HQ 2SHQ +XLV .DEDV JDDQ HHQ VDPHQZHUNLQJ
aan om de drempel voor mensen in armoede nog te verlagen en
KHWRRNYRRUKHQYORWWRHJDQNHOLMNWHPDNHQ
Fietsbieb Brasschaat zorgt ervoor dat je met een lidgeld van 20
euro per jaar en een waarborgbedrag van 20 euro eenvoudig
HHQ NLQGHU¿HWV NDQ XLWOHQHQ 2S GLH PDQLHU NDQ HHQ YDDN GXUH
aankoop vermeden worden, wat voor vele gezinnen echt wel een
GUHPSHOLV2RNLVGH)LHWVELHELGHDDOYRRUNLQGHUHQGLHVQHOXLW
KXQNLQGHU¿HWVJURHLHQ
Onze gemeente engageert zich tot het jaarlijks uitreiken van een
VXEVLGLH DDQ )LHWVELHE %UDVVFKDDW ,Q UXLO KLHUYRRU ZRUGW HU HHQ
VDPHQZHUNLQJ RSJH]HW PHW 2SHQ +XLV .DEDV .LQGHUHQ GLH YLD
.DEDV ZRUGHQ GRRUYHUZH]HQ QDDU GH )LHWVELHE NULMJHQ HHQ FD
GHDXFKHTXHPHHWHUZDDUGHYDQHXURRPKHWOLGJHOGWHEHWDOHQ
=LMGLHQHQGDQHQNHOQRJKHWZDDUERUJEHGUDJ]HOIWHEHNRVWLJHQ
³1LHWVGDQJHOXNNLJHJH]LFKWMHV´DOGXVVFKHSHQ.DULQD+DQV
“Met deze samenwerking realiseren we met het gemeentebestuur
YHUVFKLOOHQGHGXXU]DPHRQWZLNNHOLQJVGRHOVWHOOLQJHQHONNLQGYHU
GLHQWHHQ¿HWV%UDVVFKDWHQDUHQRSGH¿HWVNULMJHQHQ¿HWVHQKHU
JHEUXLNHQ´YHUWHOWVFKHSHQ.DULQD+DQV³:LM]LMQGHYULMZLOOLJHUV
YDQGH¿HWVELHEKHHOGDQNEDDUYRRUKXQLQ]HWRPHONHZHHNZHHU
NODDU WH VWDDQ PHW SUDFKWLJH EUXLNEDUH ¿HWVHQ YRRU GH NLQGHUHQ
1LHWVGDQJHOXNNLJHJH]LFKWMHVELMGHDIKDOLQJHQ´
'H FDGHDXFKHTXHV ZRUGHQ JHVSRQVRUG GRRU SDUWLFXOLHUHQ VHU
YLFH FOXEV HQ YHUHQLJLQJHQ :LMNYHUHQLJLQJ +RJH $NNHUVEORHL
VSRQVRUGHQDOYDVWGHHHUVWHFDGHDXFKHTXHV:LHJUDDJPHH
zijn schouders zet onder dit mooie initiatief en cadeaucheques wil
VSRQVRUHQNDQFRQWDFWRSQHPHQPHWGH)LHWVELHE1DDVWKXQUH
JXOLHUHZHUNLQJPHWNLQGHU¿HWVHQ]DOGH)LHWVELHERRNMDDUOLMNVHHQ
WDOYROZDVVHQ¿HWVHQOHYHUHQDDQ2SHQ+XLV.DEDV
$OOH¿HWVHQLQ)LHWVELHE%UDVVFKDDW±]RZHONLQGHU¿HWVHQDOV¿HW
VHQYRRUYROZDVVHQHQ±ZRUGHQGRRUGHYULMZLOOLJHUVRQGHUKDQGHQ
JHQRPHQHQYHUNHUHQLQHHQJRHGHFRQGLWLHGDQN]LMKXQLQLWLDWLHI
&RQWDFWHHUGH)LHWVELHEYLD¿HWVELHEEUDVVFKDDW#JPDLOFRP

zijn kinderen en kleinzonen
ŝũŶĂƐǌĂůƚŚƵŝƐďĞǁĂĂƌĚǁŽƌĚĞŶ͕ǌŽďůŝũŌŚŝũƐƚĞĞĚƐĚŝĐŚƚďŝũ͘

Speciale dank aan Els en Veerle van Thuisverpleging Els Luijts,
huisarts Van Coppenolle, Familiehulp en Villers
voor de liefdevolle zorgen.

Rouwadres: Familie Oerlemans - Van Leuven
p.a. Uitvaartzorg De Lelie, Bredabaan 408, 2930 Brasschaat
Online condoleren: www.uitvaartzorg-delelie.be

Poolse mannen doen
renovatiew.: bezett.,
gyproc, beteg., parket,
schild., afbraakw., NL-talig,
JU SULMVRႇ UHI 
168 - 0496/637 978

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

QQQQQQQQQQQQ

Aan buren, postbode, vuilnisen gemeentewerkers rond
Durentijdlei 72:

Te koop: voll. bestektafel
en thelappen dia scherm.
03/664 13 42

Jullie vriendelijkheid
en begroetingen
maakten een
jaar met beperkt
contact zoveel
aangenamer.
Dank je!

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

Lieve


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



Gezond fit en slank.
Meer energie voor de
zomer. 0479/995 582



QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken Ronny Kanora Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken, ontmossen
gazon. Vrijblijvende prijsRႇHUWH
ronny.kanora@telenet.be
QQQQQQQQQQQQ
Gevraagd: alle wagens
jong & oud, ongeacht
welke staat. Correcte
en vlotte afhandeling.
T. 0476/749 178
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GEZOCHT

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

BASISSCHOOL DE VLINDER
OPENT TERUG HET BOS

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

WƌĂŬƟƐĐŚ͗
ͻWůĂĂƚƐƚĞǁĞƌŬƐƚĞůůŝŶŐ͗ƌĂƐƐĐŚĂĂƚͲ<ĞƌŬĞĚƌĞĞĨϮ
ͻhƌĞŶ͗ϮϮƵƚŽƚϲƵͲŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚƚŽƚĂĨǁŝƐƐĞůĞŶĚǁĞĞŬĞŶĚǀƌŝũ
tĞƌŬŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗
:Ğ ďĞŶƚ ĞĞŶ ŵĂŶƵƐũĞ ǀĂŶ ĂůůĞƐ ƟũĚĞŶƐ ĚĞ ŶĂĐŚƚ ĞŶ ŇĂĚĚĞƌƚ
ƐĂŵĞŶŵĞƚũĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐŵĞĞŝŶĚĞŇŽǁǌŽĚĂƚŽŵϱƵƵƌĂůůĞ
ƉƌŽĚƵĐƚĞŶŶĂĂƌĚĞũƵŝƐƚĞĮůŝĂůĞŶŬƵŶŶĞŶǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶ͘
ŝĞŶƐƚǀĞƌďĂŶĚ͗sŽůƟũĚƐ͕KŶďĞƉĂĂůĚĞĚƵƵƌ
ŝƚǁŝůǌĞŐŐĞŶ͗
ͻ:ĞŚĂĂůƚŚĂůīĂďƌŝĐĂƚĞŶƵŝƚǀĂŶĚƌŽŽŐŐĞďĂŬĞŶŬŽĸĞŬŽĞŬĞŶ
ͻ:ĞďĞŶƚďĞŬĞŶĚŵĞƚƌŝũǌĞŶĞŶďĂŬŬĞŶǀĂŶƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘:ŝũ
 ŚĂĂůƚĞƌƚƌŽƚƐƵŝƚĚĂƚũĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶƉĞƌĨĞĐƚŐĞďĂŬŬĞŶ
 ĚĞŽǀĞŶƵŝƚŬŽŵĞŶ͘
ͻ:ĞǁĞƌŬƚŵĞĞƉĂƟƐƐĞƌŝĞĂĨ͘
ͻ:ĞǀĞƌĚĞĞůƚĂĨŐĞǁĞƌŬƚĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶǀŽůŐĞŶƐƉƌŽĚƵĐƟĞůŝũƐƚĞŶ
ͻ:ĞŚĞůƉƚũĞĐŽůůĞŐĂďĂŬŬĞƌŵĞƚŽǀĞŶǁĞƌŬĞŶƉƌŽĚƵĐƟĞ
 ŝŶĚŝĞŶŶŽĚŝŐ͘
ͻ:ĞĚŽĞƚǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐĞŶǀŽŽƌũĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐǀĂŶĚĞĚĂŐ͗
 ǌŽĂůƐŚĞƚĂĨǁĞŐĞŶĞŶŬůĂĂƌǌĞƩĞŶǀĂŶƌĞĐĞƉƚƵƌĞŶ͘
ͻWŽĞƚƐĞŶŚŽŽƌƚĞƌŽŽŬďŝũ͘
/ŶƚĞƌĞƐƐĞ͍^ƚƵƵƌĚĂŶƵǁsŽƉŶĂĂƌŝĞƐŚĂΛďĂŬŬĞƌŝũŵŽƌƟĞƌ͘ďĞ

DE MEYER

Na jaren van sluiting mocht vandaag het bos van Basisschool De
Vlinder terug open. Tijdens de paasvakantie werden de onveilige
bomen verwijderd. De leerlingen kunnen terug naar hartenlust kampen bouwen en ravotten. Wat een feest!
Meer foto's: https://www.basisschooldevlinder.be

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

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



Te koop: rustig gelegen,
volledig gerenoveerd, ruim
gelijkvloers appartement
met drie slaapkamers,
tuin en garage. Dicht gelegen bij de winkels en
grootwarenhuis en bushalte op de Bredabaan. Geen
syndic-kosten. Vloer volledig geïsoleerd. Allerlaatste
nieuwe, zuinigste gasverwarmingsinstallatie.
Apart toilet met hangtoilet.
Volledig nieuwe keuken
met alle luxe en badkamer
met instapdouche. Ideaal
voor gepensioneerden.
Prijs: € 350.000. Tel: 0487
919 440.



Verwijderen van asbestplaten op uw tuinhuis,
garage. 0487/715 534



Verkoop of verhuurklaar Ik zoek werk, poetsen,
zetten.*UDWLVRႇHUWH%HO strijken. 0467/609 664

Klus&Zo. 0499/ 103 000
 Zoek gepensioneerde
Herstellingen en eigen voor klein tuinonderhoud
ontwerpen: Juwelier De- na 14u. 0472/857 627

nys & Cz. Bredabaan 246 Te huur woning Kalmth. 3
Brasschaat. 03/430 20 83 slpk, berging, tuin, terras.
www.denys-co.be
Info na 18u. 0478/377 802
 
Tuinonderhoud: snoeien, Tuinman met veel ervaring
verticuteren, ... btw aan- zoekt werk. Goed & netjes,
NL-talig. 0487/740 335
wezig. 0465/993 577

Ik voeg mij bij hen die ik liefhad,
daar wacht ik op hen die ik liefheb.

Bea Van Caster
weduwe van Louis Brees
en levensgezel van Louis Woestenborghs
Geboren te Brugge op 24 oktober 1925
en overleden te Beerse op 10 april 2021.
Dit melden u :
Louis Woestenborghs,
Roger en Maria Brees-De Coster,
Jan en Chantal Janssens-Brees,

haar levensgezel,

haar kinderen,
† Katrien Raes-Van Thillo, Daniël en Maaike, Merlijn,
haar kleindochter en achterkleinkinderen.
In navolging van de coronamaatregelen
nemen wij in beperkte kring afscheid.
Aansluitend heeft de asbijzetting plaats
op de begraafplaats van Brasschaat-Rustoord,
gelegen aan de Max Hermanlei.

Te koop: Scootmobile,
perfecte staat. €650
0477/814 200

Rouwadres: Jan en Chantal Janssens-Brees,
Gomarus Van Geelstraat 31, 2920 Kalmthout
www.condoleances.be/beavancaster
03 650 15 15 · SERENI.BE
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Een interieur op maat. Een keuken op maat. Een buro op maat.
Gyma kan het allemaal maken, en toont zĳn kunnen vanaf nu
in een splinternieuwe showroom. Je betast er de materialen,
snuift de sfeer op, en maakt meteen de strafste plannen.
En dat kan echt voor elk budget, want bĳ Gyma houdt men
rekening met uw mogelĳkheden.

Maak nu uw afspraak
met onze inhouse-architecten.

KEUKENS
&
MAATKASTEN

GYPROCWERKEN

DESIGN
&
INRICHTING

'YMAȩBVȩȩȩsȩȩȩ(EIHOEFKEȩ ȩȩ"RECHTȩȩȩsȩȩȩȩȩȩȩȩȩsȩȩȩINFO GYMABEȩȩȩsȩȩȩWWWGYMABE
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parkbodeactueel
Fietsbieb en Kabas slaan
de handen in elkaar
In Brasschaat is sinds het begin van dit jaar
een Fietsbieb actief waarbij je met een
beperkt budget toch gemakkelijk gebruik
kunt maken van een kinderfiets op maat.
“Elk kind verdient een fiets.
Wĳ zĳn de fietsbieb heel
dankbaar voor hun inzet”

Het vrijwillige initiatief Fietsbieb
Brasschaat en Open Huis Kabas gaan
nu een samenwerking aan om de
drempel voor mensen in armoede nog
te verlagen en het ook voor hen vlot
toegankelijk te maken.
Met een lidgeld van 20 euro per jaar
en een waarborgbedrag van
20 euro leent Fietsbieb Brasschaat je
eenvoudig een kinderfiets uit. Op die
manier kan een vaak dure aankoop
vermeden worden, wat voor vele gezinnen echt wel een drempel is. Ook is de
Fietsbieb ideaal voor kinderen die snel
uit hun kinderfiets groeien.
Alle fietsen in Fietsbieb Brasschaat
worden door de vrijwilligers onder
handen genomen en in prima conditie
gebracht. Hiervoor reikt onze gemeente jaarlijks een werkingssubsidie uit.

In ruil wordt er een samenwerking
opgezet met Open Huis Kabas.
Naast hun reguliere werking met
kinderfietsen zal de Fietsbieb ook
jaarlijks een tiental volwassenfietsen
leveren aan Open Huis Kabas.

Cadeaucheques
Kinderen die via Kabas worden doorverwezen naar de Fietsbieb krijgen
een cadeaucheque mee ter waarde
van 20 euro om het lidgeld te betalen.
Alleen het waarborgbedrag moeten ze
nog zelf bekostigen.
De cadeaucheques worden gesponsord door particulieren, verenigingen
en (service)clubs. Wijkvereniging
Hoge Akkersbloei sponsorde alvast
de eerste tien cadeaucheques. Wie
graag mee zijn schouders zet onder dit
mooie initiatief en cadeaucheques wil
sponsoren kan contact opnemen met
de Fietsbieb.
“Met deze samenwerking realiseren
we met het gemeentebestuur verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: elk kind verdient een fiets,
Brasschatenaren op de fiets krijgen en
fietsen hergebruiken”, vertelt schepen
Karina Hans. “Wij zijn de vrijwilligers
van de fietsbieb heel dankbaar voor
hun inzet om elke week opnieuw klaar
te staan met prachtige bruikbare
fietsen voor de kinderen. Niets dan gelukkige gezichtjes bij de afhalingen.”

Meer info
fietsbieb.brasschaat@gmail.com

Hondenpoepzakjes
horen in je eigen
grĳze bak
Hondenpoepzakjes dumpen op
straat, ja zelfs ophangen in de
bomen naast wandelpaden, is
ronduit beschamend.
Hondeneigenaars zijn verplicht plastic
zakjes bij te hebben als ze gaan wandelen met hun trouwe viervoeter. Daarmee
ruimen ze de kakjes op zodat ze deze
thuis in de eigen grijze bak kunnen
steken. Een welgemeende dankjewel
aan alle eigenaars die dat plichtsbewust
doen.
Eigenaars die deze zakjes achteloos op
straat of naast wandelpaden weggooien,
halen de reputatie van alle hondenbezitters naar beneden. Dat is beschamend.

We roepen iedereen op
hondenbaasjes op hun foute
gedrag aan te spreken.

En het kan nog erger. We krijgen meer
en meer meldingen binnen van hondenpoepzakjes in willekeurige GFT-containers
die op straat klaar staan voor lediging.
Dat is niet alleen storend, maar compleet
onverantwoord. Het zorgt er immers voor
dat deze containers niet geledigd worden.
Het zal jouw GFT-bak maar zijn...
Verpakt in al dan niet composteerbare
zakjes: mest van dieren is sowieso niet
toegelaten bij GFT.
Neem het kakje van je hond gewoon mee
naar huis en steek het bij je eigen huisvuil! We roepen ook iedereen op
hondenbaasjes op hun foute gedrag aan
te spreken. Samen gaan we voor een
proper Brasschaat.

SportKompas
helpt kinderen
juiste sport kiezen

De kinderen krijgen op het einde van het
traject een rapport mee dat weergeeft welke
sporten het best bij hen passen.

Op 6 mei organiseert de sportdienst in drie Brasschaatse
scholen voor de eerste keer
SportKompas, de oriëntatie-tool
die kinderen van 8 tot 10 jaar
helpt bij het kiezen van de juiste
sport.
Op basis van wat een kind leuk vindt en
aan de hand van beweegoefeningen kan
elk kind leren welke sport het best bij
hem of haar past.
De sportkeuze van kinderen is zelden
gebaseerd op kennis van de eigen
vaardigheden of van wat ze graag doen.
Na een tijdje ondervinden veel kinderen
dat die sport hen toch niet ligt. Dit kan
hun zelfbeeld negatief beïnvloeden en
uiteindelijk ook leiden tot een tekort aan
lichaamsbeweging.
Kinderen die een sport kiezen vanuit hun
eigen kunnen en motivatie, beleven er
meer plezier aan en genieten ook van de
vooruitgang die ze boeken. Dat draagt bij
tot hun welzijn en een blijvende gezonde
levensstijl.
Dankzij SportKompas vinden kinderen
gemakkelijker de weg naar de gepaste
sportclub in hun gemeente en is er een
beter gerichte instroom in de sportclubs.
Dat zal uiteindelijk zorgen voor meer
gemotiveerde en vaardige sporters en
minder drop-outs, kinderen die stoppen
met de sport.

De sportkeuze van kinderen is
zelden gebaseerd op kennis van
de eigen vaardigheden of van wat
ze graag doen.

Bovendien betekent het ook een meerwaarde in het kader van het leerlingvolgsysteem in de school, want de
turnleerkracht krijgt meer zicht op de
vaardigheden van elke leerling en kan
zo de lessen individueler en gerichter
maken.
Voor de organisatie van SportKompas
werkt de sportdienst samen met Sport
Vlaanderen, Sportwerk Vlaanderen en de
deelnemende Brasschaatse scholen.

Hiervoor staat
SportKompas
• SportKompas laat kinderen hun eigen
persoonlijke talenten ontdekken.
• Sport en plezier gaan hand in hand.
• Motivatie is een belangrijke drijfkracht.
Na deze eerste editie in Brasschaat, volgt
een evaluatie. De bedoeling is dat alle
lagere scholen elk jaar de keuze krijgen
deel te nemen aan SportKompas met hun
leerlingen van het 3de leerjaar.
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GEZOCHT

POETSHULP
WƌĂŬƟƐĐŚ͗
ͻWůĂĂƚƐƚĞǁĞƌŬƐƚĞůůŝŶŐ͗ƌĂƐƐĐŚĂĂƚͲ<ĞƌŬĞĚƌĞĞĨϮ
ͻhƌĞŶ͗ŵĂ͘ĞŶĚŝ͘ϴͲϭϲƵϯϬ͘ǁŽĞ͘Ͳǀƌŝũ͘ϭϬͲϭϰƵ͘
tĞƌŬŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗
WĂƌƫ
ŵĞƵƌĞŶ͗ϮϴƉĞƌǁĞĞŬ
ŝĞŶƐƚǀĞƌďĂŶĚ͗ĞĞůƟũĚƐ͕KŶďĞƉĂĂůĚĞĚƵƵƌ
:ĞƐƚĂĂƚŝŶǀŽŽƌŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶŚĞƚĂƚĞůŝĞƌĞŶŵĂŐĂǌŝũŶ͘
ŝƚǁŝůǌĞŐŐĞŶ͗
ͻ:ĞƉŽĞƚƐƚŐƌŽƚĞŽƉƉĞƌǀůĂŬŬĞŶĞŶĚĞŬůĞŝŶĞŚŽĞŬũĞƐ
 ƚŽƚŝŶĚĞƉƵŶƚũĞƐ
ͻĂůůĞƐŚĞĞŌǀŽŽƌũŽƵǁĞĞŶďŽǀĞŶͲǌŝũͲĂĐŚƚĞƌĞŶŽŶĚĞƌŬĂŶƚ͊
 ƌŽŶĚŽŵƉŽĞƚƐĞŶŝƐǀŽŽƌũŽƵEKdKEĞŶŐĞĞŶŚŽĞŬũĞŝƐ
 ƚĞŵŽĞŝůŝũŬďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͘
ͻ:ĞĚĞŵŽŶƚĞĞƌƚĞŶŵŽŶƚĞĞƌƚŵĂĐŚŝŶĞƌŝĞǀŽŽƌǁĞŬĞůŝũŬƐ
 ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͘
ͻ:ĞŚĞďƚŐĞĞŶƉƌŽďůĞĞŵƚĞƉŽĞƚƐĞŶǀŽůŐĞŶƐŽƉŐĞƐƚĞůĚĞ
 ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ŵĂĂƌǁĂƚĞǆƚƌĂǀƵŝůŝƐŶĞĞŵũĞĞƌŵĞƚƉůĞǌŝĞƌďŝũ
ͻ:ĞďĞŶƚďĞŬĞŶƚŵĞƚ,W
/ŶƚĞƌĞƐƐĞ͍^ƚƵƵƌĚĂŶƵǁsŽƉŶĂĂƌŝĞƐŚĂΛďĂŬŬĞƌŝũŵŽƌƟĞƌ͘ďĞ

Te koop fietsendrager.
0494/497 411



Te huur autobox 1-2 auto’s of opslagruimte 30m²
Augustijnslei 14. Schuin
over post.
Gsm 0477/983 275

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



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

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS
WWW.TOPSTORAGE.BE | +32 3 651 30 30
Te huur: Malle, Hickendorfdreef 6, 2e L.
Lux app. 150m² met
ruim terr. in een resid.
omg., ruime liv., geïnst.
kkn, berg., ruim terr., 3
slpk, bad & douche, gar.
Dubb. begl., draai/kiepramen allen voorzien
van vliegenr., voll. isol.,
elektr. roll., elektr. vloerverw., veiligheidsd., videofoon, ondergr. park.
pl. met berging 7m², lift.
€950,- + €35 vk/mnd.
Bez. op afspr.:
0475/616 200

Bent u op zoek naar
poetshulp met dienstencheques! Bel “eentje meer
vzw” 0488/408 720, geen
wachtlijst



Leegmaken van huizen,
garage, appartementen, enz. Ook opkuisen.
0474/204 607



Alle kleine afbraak- en
opruimingswerken v.
garage, bijgebouw, tuinhuizen, enz. 0474/204 607



7HNRRSPHLVMHV¿HWVHQ
kinderbed. 0475/264 293

Te huur app. 2e verdiep.
Bredabaan 1013, 2 slpks.
03/651 72 41



Alle terrasreparaties zoals: uitslijpen van slechte
voegen van terrasen +
terug opvoegen.
Vervangen van kapotte
tegels, putdeksels, enz.
*UDWLVRႇHUWH
0491/883 597



Te huur: app. 1ste v.r. Durentijdlei 126 Brass. Gar.,
2 slpk, hal, liv., ing. kkn.,
berg., ing. bdk, wc, terr. Hp
€720 Tel. 0496/283 600

GROOT-ANTWERPEN: 106.3 FM / NOORD-ANTWERPEN: 105.6 FM / WWW.PARKFM.BE

Brasschaatse Film,
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Te koop: revalidatiewagentje en aanhangwagentje. Nieuw: € 3.564 nu
€ 1.250. Aanhangwagentje € 1.750 nu € 750.
0497 583 030
UW STOELEN WIEBELEN of GEBROKEN ?
Ambachtsman herstelt
vakkundig uw houten stoelen en antiek. 0496 390 423



Gezocht: poetsdame
voor za of zo - 5 h - wekelijks of om de 14 dg
/ zelfstandig - betrouwbaar - perfect NL-talig
(anders zich onthouden
aub) - 0498 500 859



Gevraagd: part-time winkelbediende met ervaring
voor ambachtelijke slagerij Maes te Brasschaat
en flexi-job voor zat.
4uren. Tel 0491 105 828
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Te Koop: degelijke, zeer
gd onderhouden electriVFKH¿HWV*D]HOOH)UDPHmaat 57. Perfecte staat.
Wegens omstandhd weinig km gereden. Batt. met
grote actieradius in zeer
gde staat. Snellader inbegrepen. Tel 0478 843 071

VR



Goedkoop vellen van
ERPHQHQDIYRHUHQ*UDWLV
RႇHUWH



Te koop: 2 kleine aanhangwagens 1m50 l op
1m05 br. 1 gesloten en
1 open, in goede staat.
banden, lichten, vloer +
zijpanelen in orde. €165
per stuk. 0486/245 784


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

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

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

Brechtsebaan 36 - Unit 20, 2900 Schoten
T: 03.651.63.64
M: info@decuyperbvba.be
Opgericht te Lage Kaart Brasschaat
1ঞ;];Ѵ7b]-mƐƔŊƏƓŊƑƏƑƐ|ĺ;ĺlĺƒƐŊƏѶŊƑƏƑƐĺ
,oѴ-m]7;oouu--7v|u;h|ĺ
b;|1lѴ;;u0--ul;|-m7;u;-1ঞ;vĺ

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

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

Te huur appartement 2e
verd. Pastorijstraat 20
Brasschaat. 2 slpk. – garage – onm. vrij € 750 tel
0470/313126

Dakwerken herstel, nieuwe dakgoten, isolatie.
0489/717 125

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
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D&D Interieurs

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

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

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

ǌǁĂƌƚĞŐƌŽŶĚͻ
ďŝŐďĂŐƐͻďŝĞůǌĞŶͻ
ĚŽůŽŵŝĞƚͻ͘͘͘͘

ǁǁǁ͘ŵĞĞƵƐƐĞŶ͘ďĞ
Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31
ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn
CASA CALLENTA: ACTIE VOL
FRUIT EN GROENTEN

Donderdag 6 en zaterdag 8 mei 2021. Casa Callenta verwent u graag
met een gezond fruit- en groentepakket. Een mooi gevuld fruit- en groentepakket om het weekend mee te starten? Of een gezond snoeppakket
YRRU GH VWXGHQW GLH X HYHQ ZLO YHUZHQQHQ" 2I LQ XZ KRPHRFH DOV
lekker gezond tussendoortje? Bestel uw pakket via onze website www.
FDVDFDOOHQWDEH*HHIRQVXZDGUHVGRRUHQZLMNRPHQLQ%UDVVFKDDW
6FKRWHQ(NHUHQHQ.DSHOOHQPHWSOH]LHUKHWSDNNHWDDQGHGHXUDI]HWten. Betaal uw bestelling op naam van Bielebale vzw - BE95 9730 6816
PHWYHUPHOGLQJDFWLHYROIUXLWHQJURHQWHQ&DVD&DOOHQWD
*H]RQGVQRHSSDNNHWj¼3DNNHWYHUVYDQGHPDUNWj¼

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

UIT DE HAND TE KOOP
Mechelen:$QWZHUSVHVWHHQZHJ*/9/DSSDUWHPHQW
LQ JURHQH RPJHYLQJ QDDVW SDUN JHOHJHQ  LQNRP KDO
EHUJSODDWVRSHQNHXNHQOLYLQJVODDSNDPHUEDGNDPHU
WHUUDVWXLQ
Merksem: $NNHUERXZVWUDDWJHUHQRYHHUGHULMZRQLQJ
JOYOJDQJ:&ZRRQNDPHUHHWNDPHUNHXNHQWHUUDV
WXLQVWH9VODDSNDPHUVEDGNDPHU:&GH9
VODDSNDPHUVGRXFKHNDPHU:&
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

GOMMEN, LOGEN.

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


Dame zoekt werk als
RSYDQJ 1HGHUODQGVWDOLJ




Ophalen van oude elektrische toestellenHQRXGH
PHWDOHQ  



Ervaren poetsvrouw
zoektH[WUDZHUN
   

TOONZAAL (op afspraak)

Ik zoek poetswerk.


Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat




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

4de

Te k o o p : H e r e n f i e t s
.HWWOHU 7KXOH ILHWVGUDJHU DSDUW WH YHUNULMJHQ 
LMVNDVW WDIHOPRGHO GLHSYULHV WDIHOPRGHO ZLMQ EHZDDUNDVWÀHVVHQ7HO
SRWN

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

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!



Te huur garage gel. achter
app. geb. Hanendreef 22
PHWZDWHUHOHN¼PQG
NRVWHQLQFO
2QPYULM

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA



Appartement te koop of
WH KXXU 6SDQMH 2URSHVD
'HO 0DU  
HPDLO GLDQD PDHQH#
telenet.be

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

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


/DJH.DDUW%UDVVFKDDW
%WZ%(LYRGHFRFN#RXWORRNFRP



7Y*92&HUJDQU1

SOPHIE GEEFT DE BESTE PRIJS
YRRUGHYROOHGLJHRSUXLPLQJYDQNHOGHUWRW]ROGHU
YDQXZKXLVDSSDUWHPHQWYLOODNDQWRRUJHERXZ

SNELLE AFHANDELING - CONTANTE BETALING!

0487 286 430

INBOUWHAARDEN
EN KACHELS
%9

Brasschaatse Film,

Betrouwbaar vakmanschap
sinds 1926
*5$7,62))(57(

Brasschaat
0472 720 721

Brasschaatse Film,
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Via deze weg willen wij, bewoners
van Donksesteenweg 39,
ons respect en onze
dankbaarheid uiten aan alle
brandweerlieden voor de
interventie van woensdag 14
april op ons adres.
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OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ houden uw
binnentemperatuur
onder controle.

Bedankt allemaal!!
Jullie zijn onze helden!


Paasactie Tempeliers
met plicht was
groot succes.

De orde van de tempeliers
met plicht danken ontzettend
de inwoners van Brasschaat
en Kapellen . Onze paasactie
om minderbedeelde kinderen paaseieren te bezorgen
was een enorm succes. In
totaal hadden we voor 1036
kinderen een zakje paaseieren van 250 gr.
U hebt met zijn allen voor een
grote glimlach gezorgd, ook
voor hen zijn de paasklokken
geweest. In deze bizarre tijden toch een klein lichtpuntje
voor deze kinderen.
Niet alleen de inwoners danken wij van harte maar ook
onze sponsors zonder hen
was dit niet gelukt.
Bakkerij Manus, bakkerij DeOLÀHXU EDNNHULM 9RVVHQ EDN
NHULM9DQRSVWDO±9DQ%R[HO
Corbello,
Broodjeszaak
Crollino, Colruyt, Leonidas
en alle andere particuliere
schenkers.
De volgende actie is zorgen
voor schoolgerief. Dit gaat
over balpennen, kleurpotloden, boekentassen, papier,
ed... U mag deze komen binnenbrengen na telefoontje
0475 809 206.

SOLAR
SCREENS
7 jaar
garantie

WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW RAMEN
GEMONTEERD

EXTRA
VOORDELEN
VAN ONZE
SOLAR SCREENS

■ Screens zĳn kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳk
lichtdoorlatende doeken met doorkĳk naar buiten. Door de revolutionaire
doekspanning zĳn deze doeken steeds strak & extreem windbestending
■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
Een erg groot verschil met gordĳnen
■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳk dag -en zonlicht in
uw woning zonder hinderlĳk te zĳn
■ Screens bieden het ganse jaar voordelen, zowel voor de hitte in de
zomer als voor een laagstaande zon in de winter
■ Screens zorgen voor minder reﬂectie op uw schermen met
thuiswerken of televisie

Screens
op zonne-energie
zodat bĳ plaatsing geen
kap- en breekwerken of
elektrische bedrading
vereist zĳn. Ideaal voor
bestaande woningen



WAT DOEN WĲ NOG?
MOBIELE CARWASH
Op gewenste locatie!
Krasvrij!
100% non-contact!
Interieur + exterieur
Car - truck
agri machines - boats
0484/461 020

Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing
Veranda’s, lichtstraten,...
Zonwering voor grote oppervlakten

RENO SOLAR SCREENS
Danny Konings: 0497 711 976
Nĳverheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
Paul Van den Eynden: 0488 479 518
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

 Waterdicht maken van kelders, waterputten,
beerputten en gevels, ook in kleur
 Renovatiewerken
 Karweiwerken
 Rioleringswerken
 Platte daken,...

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

03/652 07 79

I

0497/71 19 79

Schilderwerken binnen
en buiten. 0486/766 847



Ik zoek werk: poetsen, strijken, babysit.
0467/629 106 Marian



Bejaardenhulp en gezelschap, verpl. op pens. kl.
verg. 0470/279 642



Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

www.poortenhersteller.be
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 $OJHPHQHULROHULQJVZHUNHQ
 3ODDWVHQ+HUVWHOOHQVHSWLVFKHSXWWHQ
 3ODDWVHQUHJHQSXWWHQ
 &DPHUDLQVSHFWLH
 2QWVRSSLQJVGLHQVW

T. 0494 429 439

info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

BRASSCHAAT STUURT VERKEERSMAATREGELEN IKV VACCINATIECENTRUM BIJ
Sinds 2 maart geldt er een circulatieplan in een deel van de wijk Bethanie ten gevolge van de inrichting van het vaccinatiecentrum op de Licht
Vliegwezenlaan in Brasschaat. Het circulatieplan moet ervoor zorgen dat
de verkeersleefbaarheid en -veiligheid van bewoners en schoolgaande
jeugd in de wijk gegarandeerd blijft. Nu het circulatieplan enkele weken
van kracht is, werd een eerste evaluatie gehouden. Daaruit blijkt o.a. dat
 GHYHUNHHUVLQWHQVLWHLWRSGH/DJH.DDUWLVWRHJHQRPHQ
 GH KDQGHODDUV HHQ YHUPLQGHUGH EHUHLNEDDUKHLG HUYDUHQ PHW RP]HW
 YHUOLHVWRWJHYROJ
 KHWYHUNHHULQGHZRRQZLMNGDQZHHUVWHUNJHGDDOGLVZDWDOVSRVLWLHI
ervaren wordt door de omwonenden.
Daarom zal het gemeentebestuur nu een extra inspanning leveren naar
de handelaars toe. De bestaande signalisatie wordt uitgebreid met borden die aangeven dat lokale handelaars bereikbaar zijn. De borden
zullen ook gepersonaliseerd worden. Verder zal ook een communicatie
opgezet worden in samenwerking met onze dienst Lokaal Ondernemen
om het lokaal winkelen in de wijk te promoten.
Er zijn ook verdere besprekingen met de lokale ondernemers om te kijNHQZHONH¿QDQFLsOHFRPSHQVDWLHVHUPRJHOLMNQRJNXQQHQYROJHQ+HW
is niet aangewezen om nu het circulatieplan te wijzigen. Bovendien worGHQGDQGHLQLWLsOHGRHOVWHOOLQJHQ]ZDDURQGHUGUXNJH]HWHQLVHUHHQ
zeer sterk verhoogd risico op verkeersongevallen. Een nieuwe evaluatie
volgt in juni 2021.

$SSWHKXXURIWHNRRS
Spanje 0473/730 224
diana.maene@telenet.be



7HNRRS speelgoed jaren
“80+”90. Meubelen huisraad. Foto’s via e-mail:
guy.strybos@telenet.be


.ORNNHQVSHFLDOLVW -
Bouten. 03/663 33 73.
Durentijdlei 15 MtH


=RUJJH]HOVFKDS YRRU
EHMDDUGHQ GJQXUHQ
RYWN RRN GH ZHHNHQGV0HWUHIHUHQWLHVHQ
HLJHQ YHUYRHU ]RQH 
7HO

QQQQQQQQQQQQ
*2/'&203$1<WH$QWZHUSHQkoopt: oud goud,
gouden & zilveren munten,
zilveren voorwerpen, juwelen, diamant, oud papiergeld,
merkhorloges, oude pols- en
zakuurwerken, enz. Di-vr. 1117.30 u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233
24 32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

QQQQQQQQQQQQ
,N ]RHN ZHUN Tuinwerk,
schilderen, bezetten.
0487/566 652



%LM7,/%25*+6+287HQ,17(5,(85%9
]RHNHQZHHHQ

SCHRIJNWERKER (M/V)
YRRURQPLGGHOOLMNHLQGLHQVWWUHGLQJ
-RXZSUR¿HO
 
behendig in het verwerken en bewerken van plaat- en
 
 
 
 

houtmaterialen
meesterlijk in interieur maatwerk
een goed technisch inzicht en degelijke kennis van
technische plannen
een nauwkeurige werker, met oog voor service en kwaliteit
een zelfstandige werker met team spirit

Al ervaring? Dan heb je een streepje voor!
2QVMREDDQERG
 een boeiende job met voldoende afwisseling
  begeleiding en ondersteuning tijdens je opstartfase
  een correcte verloning

MAGAZIJNIER
(M/V - VOLTIJDS)

YRRURQPLGGHOOLMNHLQGLHQVWWUHGLQJ
-HNRPWWHUHFKWLQHHQWRႇHEHQGHZDDUFROOHJLDOLWHLWHQH[SHUWLVH
belangrijke waarden zijn.

Zie je dat wel zitten?
Stuur je motivatie en CV naar stephan@tilborghshout.be
of per post naar Tilborghs Hout en Interieur bv,
Onderzeel 7, 2920 Kalmthout – 03/666.81.14
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Te NRRS
Mercedes
A-klasse 180 Benzine
- automaat - schuifdak Bouwj.: 2009 - 48.000 km
1ste eigenaar - perfecte
staat Meer info:
0474 984 143

7H NRRS aan golf Brass.
Luxe app. 200m² + gr. terras
35m². Liv., eetk., ing. keuk.,
bergpl. 20m², 3 slpk, dressing, badk. bad + douche, 2
lavabo’s. 2e badk. lav., douche. Instapkl. Hogere prijs 2
gar. kan. T. 0475/735 066



9RRU HHQ NOXV JURRW RI
NOHLQmoet je bij Klus & Zo
zijn. 0499/103 000



2SNRSHQ DOOH VRRUWHQ
DQWLHN schilderijen, verzamelingen munten, stopzetting winkel. Leegmaken woning van kelder
tot zolder borstelschoon
achterlaten. Beste prijzen
vd regio vrijblijvend. mail
Tom@e-dk.be
gsm 0491 758 399



IQNRRSRXGJRXGHQ
MXZHOHQDenys & Cz
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be


6QRHLHQ HQ YHOOHQ YDQ
ERPHQ Klimwerk of met
hoogtewerker. Verwijderen van hagen frezen
van wortelstronken afvoer groenafval. Aanleg
grasperken met rolgazon
of zaaien. vrijblijvende
SULMVRႇHUWH
0491 758 399

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking
Dakterrassen
Groendaken
Isolatiewerken

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

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Brasschaat en zĳn kastelen. Er zĳn er wel wat. Denken
we maar aan Kasteel Withof, Bellenhof, Mishaegen, De
Mik, het Kasteel van Brasschaat, Torenhof en er zĳn er
wellicht nog.
Sommige staan leeg en te koop, andere zĳn bewoond.
Alle hebben ze hun geschiedenis. Het Brasschaatse
gemeentebestuur wil deze legislatuur werk maken van
een bestemmingsplan voor Withof en Bellenhof.
Kasteel Withof staat op dit ogenblik te koop. Dat is al
12 jaar het geval. In 2009 verliet de laatste klant van het
sterrenrestaurant de zaal. De toenmalige vraagprĳs bedroeg niet minder dan 8 miljoen. Eigenaar is nog altĳd
de Nederlander Cornelius den Braven die zĳn fortuin
maakte met siliconen. De man keek op geen euro om
van deze zaak een topper te maken. Twee jonge, beloftevolle sommeliers mochten de wĳnkelder vullen. Naar
verluidt kregen ze hun budget niet opgekocht.
Een lichte vorm van megalomanie leidde het kasteel
naar de ondergang. Er werden twee Parĳse topchefs
aangetrokken en dat bleek de investering te veel.
Op dit ogenblik staat het kassteel te koop voor 2 miljoen euro en misschien zakt die prĳs nog. De mogelĳkheden zĳn er immers beperkt. Een studie moet nu
aantonen of er nog andere bestemmingen mogelĳk
zĳn en natuurlĳk welke bestemmingen.
Dat geldt ook voor het Bellenhof dat historisch nog
meer waarde heeft dan Withof. Bellenhof is gebouwd
in 1770, het is dus 132 jaar ouder. Er hangen zeer waardevolle glasramen en een klok van de wereldvermaarde Zimmer.
Ook Kasteel Mishaegen verdient hier een vermelding.
Dit gebouw is ongeveer even oud als het kasteel Bellenhof. Het was eigendom Charles de Proli, daarna
kwam het in handen van de familie Guyot. In de 19de
eeuw werden er nog bĳgebouwen gezet. Het domein
is zeer rustig gelegen aan het einde van de bekende
Guyotdreef.
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ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
6&+(3(56',-.:(670$//(
Tel. 0473 370 280

˗˒ˎ˞ˠˎˠˎˋ˜˒˝ˎWWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

Zoek niet verder

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

Gezocht: garage te koop
voor stalling van kleine
caravan min. hoogte
RQGHU SRRUW  P %HORQLQJ YDQ ¼  YRRU
tip die leidt tot aankoop
WHO

$DQNRRSDQWLHNbeelden,
lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prijsklasVHQ7HO8
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
ZLQNHO$OOHLQIRRS
www.krisvoeten.be



Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

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

Actie vol fruit en groenten

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

'RQGHUGDJHQ]DWHUGDJPHL

ĂƐĂĂůůĞŶƚĂ



verwent u graag met een gezond fruit- en groentepakket.
Een mooi gevuld fruit- en groentepakket om het weekend mee te starten?
Of een gezond snoeppakket voor de student die u even wil verwennen?
KĨŝŶƵǁŚŽŵĞͲŽĸ
ĐĞĂůƐůĞŬŬĞƌŐĞǌŽŶĚƚƵƐƐĞŶĚŽŽƌƚũĞ͍
Bestel uw pakket via onze website www.casacallenta.be
'ĞĞĨŽŶƐƵǁĂĚƌĞƐĚŽŽƌĞŶǁŝũŬŽŵĞŶŝŶƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͕^ĐŚŽƚĞŶ͕ŬĞƌĞŶĞŶ
<ĂƉĞůůĞŶŵĞƚƉůĞǌŝĞƌŚĞƚƉĂŬŬĞƚĂĂŶĚĞĚĞƵƌĂĨǌĞƩĞŶ͘
Betaal uw bestelling op naam van Bielebale vzw - BE95 9730 6816 4358
ŵĞƚǀĞƌŵĞůĚŝŶŐ͗ĂĐƟĞǀŽůĨƌƵŝƚĞŶŐƌŽĞŶƚĞŶͲĂƐĂĂůůĞŶƚĂ͘

Gezond snoeppakket
j¼

Pakket vers van de
markt
j¼

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

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP
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7(+885-=8,'7(1(5,)(

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

58,0(7221=$$/0ò

Enkele huurders hadden, omdat ze wegens de
FRURQDORFNGRZQ QLHW QDDU 7HQHULIH NRQGHQ JDDQ
een vakantiehuisje gehuurd in Limburg en waren
JHVFKURNNHQYDQGHSULMVWXVVHQ GH  HQ
GH  HXUR SHU :((. Ze zijn blij dat ze
terug een appartement (HHUVWHOLQLH) in Tenerife
kunnen huren met zwembad naast de zee, 5 sterren
PDWUDVVHQJURWHÀDW79799ODDQGHUHQ:L¿HQ]
aan VOHFKWV½SHU0$$1'
Ook nog enkele andere appartementen 1ste linie op
DQGHUHORFDWLHVWHKXXU
9RRUDOOHLQIRSDWULFN#YDQQRWHQQHW

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

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

*5$7,6
02725

%HORIPDLOYRRUHHQ*5$7,6SULMVRႇHUWH

03/651 33 40

Te koop: bouwgrond (2127
Pð  %RWHUPHONEDDQ WH
6FKRWHQWXVVHQQUVHQ
$DQJHQDPH]XLGZHVW
OLJJLQJ,QIRRS
ZZZYLOODJURQGWHNRRSEH
Tel 03 232 24 00


Guitarlessen beginners,
JHHQ PX]LHNNHQQLV YHU
HLVW

7(+885

.RPODQJVLQRQ]H
VKRZURRPHQRQWGHN
RQVPRRLHJDPPDDDQ
]RQZHULQJYDQKHW
NZDOLWDWLHYHPHUN
9HUDQR
info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410, Brasschaat
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

ramen & deuren

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


Franse les niveau secundair. 0477/788 101


Prof. schilderen, kleine
UHQRYDWLHV %7: DDQZH
]LJ

rijf
miliebed
40 jaar fa
ductie
eigen pro naservice
de
uitsteken



Te koop: 7KXOH¿HWVGUDJHU
¿HWVHQ3ULMV¼7HO
0474/984 143



/$$767( 1,(8:%28:$33$57(0(17

Schoten – Villerslei 85

Zeer lichtrijk appartement MET garage gelegen op de eerste verdieping nabij winkels, scholen, openbaar vervoer.
Klein gebouw bestaande uit 6 appartementen. Alle meters
van gas-elek-water zijn afzonderlijk per appartement. Dit
gerenoveerd appartement omvat een ruime inkomhal met
apart toilet, 2 slaapkamers waarvan 1 met toegang tot terras, ruime woon- en eetkamer, keuken en ruime berging.
Onmiddellijk beschikbaar.
€ 750/maand
Voor meer informatie 0488/60.05.07 – 0487/28.64.30

$OOHJURWHHQNOHLQH
JUDDIZHUNHQ
%UDVVFKDDW

www.groven-ramen.be

Leveren van zwarte
JURQGDDQYXOJURQG
$IEUDDNZHUNHQ
6SLWWHQYDQWXLQHQ
Uitgraven van opritten
HQIXQGHULQJHQ
Bouwrijp maken van
WHUUHLQHQ
2QWERVVLQJVZHUNHQ

0475/522 146
7)
DIEUDDNHQJURQGZHUNHQEH
HPDLOLQIR#DUHJEH

Dave Claes
Loodgieter/ Centrale Verwarming

Heislagsebaan 15
%UDVVFKDDW
0489 491 007

6DQL&ODHV&9

6DQL&ODHV&9#JPDLOFRP
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

BVBA

Vercauteren
en Zoon
UHHGVYLHUJHQHUDWLHVYDNPDQVFKDS

GEZOCHT
Woningen, appartementen met of zonder werk, gronden, ...
UIT DE HAND

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe
hardsteen - graniet - witte
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloeren, deur- en raamomlijstingen, sierschouwen, tabletten,
trappen, keuken- en badkaPHUDDQUHFKWHQ

Deuromlijsting

Toonzaal en werkhuis:

de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be
Openingsuren:GLQVGDJGRQGHUGDJYULMGDJXXU
]DWHUGDJXXURIRSDIVSUDDN

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

Tel. 0475 841 431
Problemen met uw
verwarming, gas of
mazout?
Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7
HQJUDWLVSULMVRႇHUWH
Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

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

ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSERS

,ĞďũĞĞƌǀĂƌŝŶŐ͕ďĞŶũĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ͕ǁŽŽŶĂĐŚƟŐƌĞŐŝŽtƵƵƐƚǁĞǌĞů͍ĞǌŽƌŐŽŶƐũĞs
ƉĞƌƉŽƐƚŽĨŵĂŝůŶĂĂƌŵĂƌůǇŶĞ͘ĚĞƌǀĞĂƵǆΛďďŬĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͘ďĞ;ĚŝƉůŽŵĂŶŝĞƚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬͿ
<ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͕ƌĞĚĂďĂĂŶϱϮ͕ϮϵϵϬtƵƵƐƚǁĞǌĞů
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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

Jules Beeckmans-Cop 31 maart 2021

Frederik Karel (Frits) Lotgering, 79 jaar, echtgenoot van Anita van der Veer, Brasschaat

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

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE
STAND

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

www.brasschaatsefilm.com

SIND

S

S

KMAN
VA

1938

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

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

GROENE
DAKEN

DAKGOTEN

DAKISOLATIE

DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

Tandarts van dienst
Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU

HAP
SC

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

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.

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

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,
Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40
Coda Dagcentrum: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
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

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT S 03 652 18 09 S www.michielse.be
OPHALING HUISVUIL APRIL
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

26
27
28
29
30
1

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

Papier

ŤĞƭĞĞŦĞȆĐŃĪŦƭĞĞŦ
ƖĞƙơŲŲŦśŃŕŘĞėŲơơŃĞƙŲƖǍŲśķŃŦķ

RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN OP 1 MEI

O P H A L I N G H U I S V U I L MEI
MAANDAG
D I N S DAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

3
4
5
6
7
8

Kwalitatief
juridisch advies

RestAfval
rode
straten

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

GFT

Kantoor Antwerpen:
jĞŲƖŲśėƖśóóƭơȐȏɍŦƭǎĞƙƖĞŦ

ɍ!ŲŦƭƙóĐƭĞŦ
ɍPóŦėĞśơƙĞĐľƭ
ɍPƵƵƙķĞơĐľŃśśĞŦ
ɍ ƵƙķĞƙśŃŕŘƙĞĐľƭ
ɍÝĞƙŘĞĞƙơƙĞĐľƭ
ɦƖŲśŃƭŃĞƙĞĐľƭďóŦŘɚƙĞĐľƭơďŃŕơƭóŦėɧ

ɍUŦǍŲƙėĞƙŃŦķŲŦďĞƭóóśėĞĶóĐƭƵƙĞŦ
ɍ±ĐľƵśėďĞŤŃėėĞśŃŦķ
ɍóŦŦĞŤŃŦķơɲďŲƵǎƙĞĐľƭ
ɍÝóơƭķŲĞėƙĞĐľƭ
ɍ¦ĞƙơŲŦĞŦɲĞŦĶóŤŃśŃĞƙĞĐľƭ
ɦŲɔóɔĞĐľƭơĐľĞŃėŃŦķĞŦŲŤķóŦķơƙĞķĞśŃŦķɧ
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AANNEMER KOOPT

WOLLAERT
VASTGOED

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

UW WONING IN GOEDE HANDEN

0487/286 430

WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

GSM: 0476-940 567

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

GESCHIEDENIS EN EVOLUTIE
VAN DE MEDIA IN VLAANDEREN

Lezing door Guy Janssens, dinsdag 4 mei 2021 om 20 uur via livestream! De mediawereld, zowel in
Vlaanderen als in de rest van de wereld, evolueert razendsnel. Een paar decennia geleden waren de
kranten in Vlaanderen nog spreekbuizen van ideologische strekkingen en politieke partijen. Die vertelden vooral hun eigen waarheid. Vaak een soort van ‘fake news’ avant la lettre. Radio en televisie
kwamen vanuit één enkel huis: de monopolie-omroep van de overheid, de BRT. Sinds die tijd is het
medialandschap totaal veranderd. Van de ideologische gekleurdheid van de kranten schiet niet veel
over. In Vlaanderen bestaan nog maar twee grote mediagroepen die zowel kranten als tijdschriften
en radio- en televisiezenders in hun ‘portefeuille’ hebben. De overheidsomroep VRT heeft al lang
leren leven met concurrentie en doet het helemaal niet slecht, al dreven er de afgelopen tijd ook wel
donkere wolken boven de Reyerslaan. Guy Janssens (Schilde, 1949). Licentiaat vertaler-tolk (UA).
In 1978 bij de voormalige BRT (Wereldomroep; radionieuwsdienst) en vanaf 1991 televisie (gespecialiseerd in Europese verslaggeving). Van 2007 tot 2015 presenteerde hij op Eén ‘De Markt’, een
programma met duiding bij de economische actualiteit in België, Europa en de wereld. 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
Annemie 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 “media”) 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.

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

Kwaliteit zonder zorgen

EINDELOOS GENIETEN VAN EEN NIEUWE BADKAMER?
 +50 jaar ervaring

 Persoonlijke begeleiding

Vraag een gratis thuisbezoek aan

 Op ruim 1 week

PAALSTRAAT 149 ȏ 2900 SCHOTEN ȏ
03 680 19
50 INFO@BOUWCENTRALENV.BE ȏ WWW.BOUWCENTRALENV.BE
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Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

®

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

www.denys-co.be

MOEDERDAGBOEKET

35

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

(1137098)

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


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

DE LIEFSTE
VAN DE BUBBEL

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

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Oh’Green Ekeren - Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren
AARSCHOT | EKEREN | GOUVY | HOGNOUL | LOUVAIN-LA-NEUVE
NANINNE | NINOVE | OLEN | SAINT-GEORGES
SINT-KATELIJNE-WAVER | TOURNAI | ZWIJNDRECHT

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Bestel op ohgreen.be en laat thuis leveren

www.asluc.be

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

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

Centrale verwarming
'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

sĞƌŬŽŽƉͻ^ĞƌǀŝĐĞ
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

