Meer helderheid,
meer kleur
BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

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

LAATSTE FILM - VOLGENDE EDITIE OP 12/01/2022

Op zoek naar een professionele syndicus?

66e Jaargang nr. 51 22 december 2021
5 jaar
onderhoud
GRATIS

7/7 nooddienst | Transparante boekhouding
Online eigenaarsplatform | Fysieke en digitale vergaderingen
Voor residenties van 2 tot 200 appartementen

Kom kennis maken met de nieuwe

Bijkomend kantoor vanaf 01/09/2021
Zelfopladende hybride

VABIS

%5$66&+$$767((1:(*   .$/07+287     

EXCLUSIEF
VERDELER
ANTWERPEN
NOORD

Bredabaan 374 - 2930 Brasschaat
Vanaf €16/maand

Offerte of gesprek?
syndicus@janssenenjanssen.be
03/651.25.39

Brasschaat | Wuustwezel | Merksem
Burcht | Hamme | Lille | Pelt
Tremelo | Leopoldsburg

w w w.ja n sse n e n ja n sse n. be

Wij gaan voor goud
en maken er
iets moois van!
50
jaar

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

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

dave.parys@proximus.be

vanaf

€ 695
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Prettige
eindejaarsfeesten
vanwege

:::47'%(

*(6&+(1.6(76-70%
$57,.(/(1 (;&/86,()
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T. 03 633 09 88
info@o-j-h.be
www.o-j-h.be
Bredabaan 1003
2930 Brasschaat
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Gebit
gebroken?

DANKBETUIGING
De vele blĳken van deelneming
die ons bereikten na het overlĳden van

Klaar terwijl U wacht

Julia De Bièvre
Te koop: prachtige halfopen bebouwing op
wandelafstand van het
centrum in Westmalle!
708 m² grond en 214 m²
bewoonbare ruimte (zie
immoweb) 4 slaapkamers
bouwjaar 2010 vraagprĳs
€ 634000. Te bezichtigen
na afspraak: 0473 607 512

geboren te Brasschaat op 28 september 1934
en aldaar overleden in het wzc Vesalius
op 28 november 2021,
hebben ons oprecht ontroerd.

Onze welgemeende dank daarvoor.



Zoek gepensioneerde,
licht tuin onderhoud,
2-wekelĳks. 03 651 90 85



Gevraagd: betrouwbare
dierenvriend om 2x p/dag
pony’s en geiten te voeren en wekelĳks hokken te
kuisen. Kalmthout-heide
03/666 13 75



FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prĳs!
GSM 0475/768 188

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

Gevraagd: erv. poetshulp omg. Vriesdonk.
0474/910 346
QQQQQQQQQQQ
Alle uurwerkbanden
alle maten
alle kleuren
Paul v. d. Auwera
0497 62 15 62
QQQQQQQQQQQ

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

OKRA BRASSCHAAT CENTRUM WENST U EN
UW FAMILIE EEN ZALIG - GEZELLIG KERSTFEEST EN EEN GEZOND (COVID VRIJ) 2022
Aangezien we nog steeds de opgelegde Corona regels
volgen, die iedereen ondertussen al wel kent, willen we
alle leden, en ook alle inwoners van Brasschaat langs
deze weg onze wensen overbrengen voor kerst en nieuwjaar 2022, vanwege : OKRA BRASSCHAAT CENTRUM, uw
vereniging voor de 55 + inwoners van Brasschaat, welke
zorgt voor gezellig samenzĳn, amusement, hobby, uitstappen, gezellige feesten en zoveel meer. Kent U OKRA B.C.
nog niet ? Dan nodigt onze voorzitter en het ganse bestuur
U uit (als het binnenkort mag) een gezellige namiddag bĳ
ons te komen doorbrengen en kennis te maken met onze
vereniging. Dat kan elke dinsdag tussen 13.30u en 16.30u
in de parochiezaal “ONS MIDDELHEEM” Bredabaan 425
Brasschaat. We spelen : kaarten – Rummicub – vogelpikken – petanque – of gewoon wat babbelen bĳ een kofﬁe of
thee. De (bus) uitstappen, wandel en ﬁets tochtjes afspreken en nog zoveel meer, bvb maandag bowling-woensdag
hobby-vrĳdag petanque Kavelhof. U komt toch ook ? We
verwachten U. Lucien Peeters voorzitter teamleider OKRA
B.C.. Tel.: Lucien 03/658.60.57 - Agnes : 03/651.96.53 email: roadrangers@skynet.be

Pastorale Eenheid Heiligen Jacobus & Antonius - Kerstmis 2021
Dit overzicht werd eind november, onder voorbehoud, opgemaakt.
De pandemie en de maatregelen zijn onvoorspelbaar.
hƵƌ

WĂƌŽĐŚŝĞ

WůĂĂƚƐ

/ŶĨŽƌŵĂƟĞ

Vrijdag 24 december 2021
17.00
17.00
17.00
17.00
ϭϴ͘ϯϬ
19.00
24.00

Heilig Hart
O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen
Sint-Antonius
Sint-Jacobus
K͘>͘s͘ǀĂŶ&ĂƟŵĂ
Heilig Hart
Sint-Antonius

Donk
Maria-ter-Heide
Brasschaat-Centrum
Kapellen-Centrum
ƐƐĞŶŚŽƵƚ
Donk
Brasschaat-Centrum

Gezinsviering
Kinderviering
Gezinsviering
Familieviering
<ŽŽƌ:ƵĐƵŶĚŝ
Heilig Hartkoor
Sint-Antoniuskoor

Zaterdag 25 december 2021
9.00
ϵ͘ϯϬ
9.30
ϵ͘ϰϱ
9.45
10.00
10.00
10.30
11.00
11.00
11.15
11.30

Kapel Sint-Michielscollege
^ŝŶƚͲŝŽŶǇƐŝƵƐ
Sint-Jozef (Brasschaat)
,ĞŝůŝŐĞ&ĂŵŝůŝĞ
O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen
Onbevlekte ontvangenis van Maria
Sint-Jozef (Kapellen)
O.L.V. van Gedurige Bijstand
Heilig Hart
Sint-Jacobus
Sint-Antonius
Goddelijk Kind Jezus

Donk
WƵƩĞ
Driehoek
ZƵƐƚŽŽƌĚͬ<ĂĂƌƚ
Maria-ter-Heide
Zilverenhoek
Hoogboom
Sint-Mariaburg
Donk
Kapellen-Centrum
Brasschaat-Centrum
Bethanie

<ŽŽƌ^ŝŶƚͲĞĐŝůŝĂ
'ƌŽƚĞǌĂĂů͚ĞĞŬŚŽŽƌŶ͛Ͳ,ŽŐĞ<ĂĂƌƚϴϬ
Parochiekoor

Gezinsvriendelijk, met samenzang
Heilig Hartkoor
Solozang & piano - Samenzang & orgel
Sint-Antoniuskoor - Kinderwoorddienst

Brasschaatse Film,

Nr. 51, 22-12-2021

3

De kaaslounge
Kaas- en wijnboetiek

In onze winkel werd de ontbijten lunchruimte geruild voor een
uitgebreid assortiment wijnen.
Deze wijnen werden zorgvuldig geselcteerd op een
optimale pairing met onze kaas- of charcuterieschotels.
Ons ontbijt leeft voort en vindt zijn weg tot bij u thuis.
Het leveren van uw ontbijt, of kaasschotel, doen we
alvast gratis op zondag. Levering op andere momenten
zeker bespreekbaar.
Wij maken uw feestje compleet!
Bredabaan 322, Brasschaat, 0475 809 206, info@dekaaslounge.be

L

Rijbegeleiding Krüger

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

TIJD VOOR
CADEAUS!
Ontvang een GIFT CARD
bij aankoop van een toestel!*
CASH
BACK
€15

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44

54

www.HandsOnTime.be

GIFT CARD
€ 5*

3

Pensioensparen kan al
vanaf € 5 per maand.
Start nu ook heel eenvoudig
via de Argenta-app.

OP = OP
*Je betaalt € 69 aan de kassa en
ontvangt € 15 cashback via Tefal.

VERZILVER JE GIFT CARD!
1
2

Start nu met
pensioensparen
en mis ook later
geen enkel tripje.

LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

Raclette
RE4598
ADVIESPRIJS
89
*

Last van FOMO?

Koop je deelnemend product in onze winkel.
Registreer je giftcard vóór 15/01/2022
op selexion.be/korting-giftcard.
Verzilver in 2022 je giftcard in onze winkel.

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

Zo simpel kan het zijn.

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts


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 352
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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De zee proeven in hartje Brasschaat?
Het nieuwe jaar in met
seafood van JEAN sur MER The Shop
Oudjaar vieren met een lekker vismenu, een plateau fruits
de mer, kreeft of ander lekkers? JEAN sur MER The Shop
lanceert een heerlĳk eindejaarsaanbod!

Je vindt onze eindejaarsfolder op www.jeansurmer.be (kĳk bĳ
‘kerst- en eindejaarsfolder) of spring binnen in onze Shop op de
Donksesteenweg 212 in Brasschaat!

Stel zelf je menu samen - denk aan oesters, gerookte zalm, onze
lekkere duurzame garnaalkroketten, kreeft en verse vis - of ga voor
een kant-en-klaar culinair feestmenu ‘Jean sur Mer by Hemmat’.

$ONKSESTEENWEGȩȩPANDȩ ȩsȩȩ"RASSCHAAT
Theshop@jeansurmer.be
ȩȩȩ

Gratis

cool bag bij
elke bestelling!
steunt startende handelaars

De Brasschaatse kadobon...
de perfecte cadeau-tipvoor
lokale shopaholics
7HNRRS
• in het gemeentehuis
• LQde bibliotheek
• LQKHWLQIRSXQW7RHULVPH
Te besteden bij meer dan 150
Brasschaatse winkels en horecazaken!
LNNRRSLQEUDVVFKDDWEH
#ikkoopinbrasschaat
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N-VA Brasschaat wenst u
een prettig eindejaar

De bestuursleden van N-VA Brasschaat staan graag tot uw beschikking.
Voor meer informatie, kijk op www.brasschaat.n-va.be

NEOS BRASSCHAAT OP ZOEK NAAR EEN BOOST VOOR ONS IMMUUNSYSTEEM!
Op donderdag 9 december verwelkomde Neos Brasschaat VUB Professor Cleo Goyvaerts.
Zĳ won vorig jaar de internationaal gerenommeerde Young Investigator Award voor haar
levensbelangrĳk onderzoek i.v.m. immunotherapie en hoe deze longkanker zou kunnen
bestrĳden. “In deze tĳden is verenigen niet makkelĳk, maar we trachten op zo veilig mogelĳke wĳze onze leden toch te laten genieten van ons rĳke aanbod,” vertelt Luk Patroons,
voorzitter van de lokale Neosafdeling. “Niet alleen leden, maar ook niet-leden en daarbĳ
dus alle senioren van Brasschaat waren van harte welkom op deze activiteit,” gaat hĳ verder.
“We zetten onze vereniging dit werkjaar graag extra in de kĳker.”
Neos is hét Netwerk van Ondernemende Senioren, de snelst groeiende seniorenvereniging
en een uniek, warm netwerk van senioren thuis zĳn. Onlangs lanceerde Neos de “Verenigingspil” Deze staat voor de sociale, culturele en sportieve rĳkdom die het verenigingsleven te bieden heeft. Mensen die deelnemen aan het verenigingsleven zĳn minder eenzaam
en hebben meer kwalitatieve sociale contacten. Ze voelen zich gewoon beter in hun vel.
Wenst u meer info over Neos Brasschaat? Neem een kĳkje op onze website www.neosvzw.be/brasschaat of neem contact op met onze secretaris, Jan Ruts via j.ruts@telenet.be

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

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 21 december t.e.m. Donderdag 23 december
& Dinsdag 28 december t.e.m. Donderdag 30 december
De komende 2 weken hebben we een verkort menu
om ons voor te bereiden op de feestdagen.
Voor de feestdagen zelf hebben we een aangepast
menu, dit kan u terugvinden op onze website of in onze
feestfolder.
Soep:
 .HUYHOVRHSPHWJHKDNWEDOOHWMHV ½ORI½O
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Tabouleh salade met rucola, butternut, pastinaak,
gebakken appel, geroosterde walnoten en
 ELHVORRNKXPPXV ½  9(*$1
Warme Gerechten:
 *HKDNWEURRGMHYDQNLSSHQJHKDNWPHWZLQWHUJURHQWMHV
 XLWGHRYHQHQWRPDWHQVDXV ½
- Ravioli van gerookte zalm met vadouvansaus,
 VHOGHUZRUWHOHQSUHL ½

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be,
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be
*UDDJYHUPHOGHQYDQWHOHIRRQQXPPHU
naam en dag van afhaling.
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Bistro Nottebohm
FEESTELIJKE AFHAALGERECHTEN
VOORGERECHTEN

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

Halve kreeft belle vue € 20.50
Carpaccio van hert, ganzeleverkrullen € 18.50
Gegratineerde oesters € 16.50
Gemarineerde zalm op zijn Zweeds € 16.50
Gebakken kikkerbillen petit folie € 16.50
Gegrilde langoest € 18.50

HOOFDGERECHTEN

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

Filetgebraad van hert ( vanaf 2 pers. ) € 18 p.p.
Fazant Brabançonne ( vanaf 2 pers.) € 17 p.p.
Hele Kreeft Belle vue sla,cruditeiten,
mayonaise en cocktailsaus € 40
Hele Gegratineerde kreeft Thermidor,
graanmosterdsaus met kaas € 42,50
Hele Kreeft Armoricain tomatenroomsaus
PHWÀMQHJURHQWHQHQGUDJRQ½

DESSERTS

§ 0800 82 114 (Gratis nr) § 0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!
EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM
WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

Strawberry cheese cake 2.0 € 7
White brownie yuzu € 7

KERSTMENU

OUDJAAR MENU

Aperitief met hapjes
*****
Tompousse van hertenham
/ Burrata / heldere
Tomaat
*****
Moscovite / garnaal / zalm
/ Kaviaarroom
*****
*HFRQÀMWHID]DQWHQERUVW
Pompoen /knolselder /
Calvados
Of
Corvina / bataat /
Warmoes / waterkers
*****
Kerstdessert
*****
.RIÀHHQYHUVQDSHULQJHQ

Aperitief met hapjes
*****
Kroketje van konijn / gevulde
pruim / spekajuintjes
*****
Sint-Jacobsnoot /
schorseneer /knolselder
*****
Zeeduivelham / Guanciale /
zeegroente / bulgur
Of
Everzwijnschnitzel / kastanje
/ kampernoelie / madeira
*****
Oudjaarszonde
*****
.RIÀHPHWYHUVQDSHULQJHQ

Verkrijgbaar op
24/12 - 25/12 - 26/12

€ 65 p.p.

Wijnen en tafelwaters
Inbegrepen

GEBRADEN KIP
BEREIDE GERECHTEN
SALADES EN GROENTJES
Openingsuren:
dinsdag - vrijdag: 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 17.00
Bredabaan 313 - 2930 Brasschaat
tel. 03/297 66 99
tegenover slagerij Gysels
steunt startende handelaars

De Kerstmenu en
Oudjaarmenu zijn
ook mogelijk in
afhaal voor € 50 p.p.

Enkel te verkrijgen op
31/12/21

€ 80 p.p.

Dranken inbegrepen
tot 3.00 uur
Exclusief sterke dranken
Reservatie verplicht
Indien de horeca moet
sluiten om 23.00 uur,
HXURSHUSHUVRRQHQÁHV
cava per 2 personen
om te laten knallen
om middernacht

BELGISCHE KLASSIEKERS
Van 15/12 t/m 30/12

Gegratineerde ajuinsoep € 6 / Winterse erwtensoep € 6
Noorse visschotel € 14
*****
Kalfstong in Madeira saus € 16
Gegratineerd witloof met puree € 15
Tongrolletjes op Oostendse wijze € 16
Hutsepot met hammetje € 16
*****
Coupe Advocaat € 9 / Tarte Tatin € 9 / Kolonel € 9
Brasschaatbaan 28, Brecht,
03 541 83 46 website: bistro-nottebohm.metro.rest
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Compost?
Daar haal je je neus voor op!

het beste dessertidee
voor de feestdagen!

Composteren is een zeer milieuvriendelĳke manier om afval te
verwerken. Jammer genoeg zorgt het ook voor, vaak scherpe,
geurhinder. Daarover zĳn de omwonenden van het containerpark uit de wĳken Bethanie en Maria-ter-Heide niet te spreken.
De gemeente wil investeren in een tussenvloer voor de biomassa maar CD&V dringt aan op meer ingrĳpende maatregelen. Dirk de Kort maakte een actieplan met 7 nieuwe voorstellen over aan het gemeentebestuur en
vraagt daarvoor de nodige budgetten.
“Er moet dringend geld komen voor
de broodnodige infrastructuurwerken
en niet enkel voor ‘brood en spelen’.”
Nieuwsgierig naar onze voorstellen? Je vindt ze op onze website.

#("$% # 2bUTQRQQ^#&$")# 2bQccSXQQd
QQQQQQQQQQQ
Zeer ruime keuze
KINDERARMBANDJES
zowel in wit als geel
goud.
Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562
QQQQQQQQQQQ

Gevraagd: ALLE WAGENS jong & oud, met
of zonder technische controle. Erkende handelaar!
T 0476/74.91.78.


Roofing, pannen, herstellen, vern. dakgoten.
0489/717 125

Dirk de Kort
Gemeenteraadslid
BRASSCHAATCDENVBEȩ ȩ ȩ sȩ ȩ ȩ DIRKDEKORT
Te koop droog brandhout, kant en klaar thuis
gebracht. 0495/914 096

Klus&Zo voor elk werk
25 jaar ervaring in renovatie. Tel. 0499/103 000

BRASSCHAATBE

Ik zoek schilderwerk binnen & buiten.
0466/464 299

KERST

De mooiste periode van het jaar!
Kom langs, ontdek ons kerstaanbod
en maak het gezellig thuis.

FLORENZA
by Sylvie Van Gastel

Onze winkel zal geopend zijn op:
24 & 31 december
25 december
01 januari

09u - 17u
10u - 17u
11u - 17u

24/7
Wij blijven voor u klaarstaan!
Onze bloemenautomaat is
altijd gevuld met de meest
hartverwarmende boeketjes!

Volg ons op Facebook en Instagram en ontdek onze acties en events.
FLORENZA by Sylvie Van Gastel | www.florenza.net
Turnhoutsebaan 171 | 2970 Schilde | 03 383 00 01 | schilde@florenza.net
Kapelsesteenweg 227 I 2180 Ekeren I 03 647 00 72 I ekeren@ܫTrenza.net
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Iedereen is al wel eens aan de Antitankgracht geweest. Maar niet iedereen zal weten dat hĳ of zĳ
zich misschien op enkele meters van een otter heeft
bevonden. Inderdaad, door de sporen die van de
otter werden gevonden, is men er zeker van dat er
een exemplaar aanwezig is geweest. Johan Neegers van Natuurpunt denkt dat het diertje is verdwenen door de opruiming van de Antitankgracht.
Die opruiming was wel nodig omdat er op de bodem zware metalen en PCB’s aanwezig zĳn. De vissen woelen dat allemaal om en de otter die die vissen eet, krĳgt dat natuurlĳk ook binnen.
Maar de Antitankgracht is volgens alle deskundigen een zeer geschikt leefgebied voor de otter. De
gracht is bĳna 40 kilometer lang en loopt van Oelegem tot Berendrecht. Een mannetjesotter beweegt
zich over een oeverlengte van 40 kilometer. Hĳ is
vooral ’s nachts actief. Wandelaars zullen hem overdag dus niet zien. De otter leeft niet alleen aan de
oever, hĳ trekt ook een stukje het land in. In het bos
De Inslag staan camera’s opgesteld maar tot nu toe
werd de otter nog niet gespot. Boommarters des
te meer.
Om tot een meer uitgebreide otterpopulatie te
kunnen komen, is het van groot belang dat de versnippering van de Antitankgracht ongedaan wordt
gemaakt. Alle knelpunten zĳn al in kaart gebracht
en dat zĳn er heel wat. Het belangrĳkste knelpunt
wordt gevormd door de E19. Die versnippering is
er de oorzaak van dat er in het verleden al twee otters het slachtoffer werden van het verkeer.
Bĳ Natuurpunt droomt men van een volledige otterpopulatie. Dat zĳn dan een tiental volwassen diertjes. Maar dan spreekt men al over een domein van
10.000 hectaren. De beken die in de Antitankgracht
uitkomen spelen hier ook een grote rol. Voor de
vrouwtjes is het groen langsheen de Antitankgracht
van groot belang. Zĳ werpen hun jongen op enkele
honderden meters van de gracht verwĳderd. Hun
territorium is wel kleiner dan dat van de mannetjes.

QQQQQQQQQQQQ
1 oorbel nodig of
kwĳt? 100 modellen
in stock
Paul v. d. Auwera
over Post - 03 652 17 77

QQQQQQQQQQQQ

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat
/HYHUHQYDQ]ZDUWH
JURQGDDQYXOJURQG
$IEUDDNZHUNHQ
6SLWWHQYDQWXLQHQ
8LWJUDYHQYDQRSULWWHQ
HQIXQGHULQJHQ
%RXZULMSPDNHQYDQ
WHUUHLQHQ
2QWERVVLQJVZHUNHQ

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
DIEUDDNHQJURQGZHUNHQEH
HPDLOLQIR#DUHJEH
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Wij zoeken een lieve
leerkracht voor huiswerk
planning en opvolging
van schooltaken maandag en vrijdag richting
2de middelbaar. Ook
Outlook planning. T. 0485
404 094



Gezond slank, meer
energie met Herbalife.
0479/995 582

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ
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

v 8JMKFEBHFMJKLTNFUFFOQMPFHDPMMFHBhTNFUFFOBSCFJETCFQFSLJOHPQ
QBEPNIFOUFCFHFMFJEFO
v 7JOEKFIFUCFMBOHSJKLPNIFOUFIFMQFOIVOTLJMMTWFSEFSUF
POUQMPPJFO
v )FCKFFFOTUFSLFJOUFSFTTFJOHSPFOPOEFSIPVEPGEBMMFFSXFSLFO
v 8FSLKFHSBBHFMLFEBHJOPQFOMVDIUJOFFOWBTUEBHSPPTUFS
v #FOKFCPWFOEJFOFFOUFBNTQFMFSFO[PFLKFFFOHFWBSJFFSEFKPCJOFFO
BBOHFOBNFFOTUJNVMFSFOEFTPDJBMFXFSLPNHFWJOH 
v 8FSLFOWBOVJU#SBTTDIBBUMJKLUKFXBU
v #F[JUKFFFOSJKCFXJKT#  FFO#&JTNFUFFOFFOFYUSBUSPFG
%BOCFOKJKEFHFLOJQUFQFSTPPOPNPOTUFBNUFWFSTUFSLFO
&FOCFUBBMEFFSWBSJOHTEBHPSHBOJTFSFOXFNFUQMF[JFS
0PLTUBSUFOBMTIVMQCFHFMFJEFSPNEBOEPPSUFHSPFJFOJTFFONPHFMJKLIFJE
0QEFXFCTJUFWBO"SBMFBMFFTKFEFWPMMFEJHFWBDBUVSFT POTBBOCPEFO
WPPSXBBSEFOFONBBLKFLFOOJTNFUPO[FXFSLJOHFOFFOIFMFCPFMDPMMFHBhT

-JKLUIFUKFHFXFMEJHPNJOFFOEZOBNJTDINBBUXFSLCFESJKGUFXFSLFO 
$IFDLPO[FWBDBUVSFTPQXXXBSBMFBCF
4PMMJDJUFSFOLBOKFUPUKBOVBSJWJBNBJMOBBSTPMMJDJUBUJF!BSBMFBCF

RED HET SIGNAALGEBIED
“HET LEEG – RIETBEEMDEN”
1DGH¿MQHZDQGHOLQJLQPHHVWDO]RQQLJHRPVWDQGLJKHGHQYDQ]DWHUGDJGHFHP
EHUOOGLHWHYHQVHHQHUJEHYUHGLJHQGHRSNRPVWNHQGHGRHQZLMQRJPDDOVHHQ
RSURHSRPHHQELMGUDJHWHZLOOHQVWRUWHQRSGHUHNHQLQJYDQKHWZLMNFRPLWpELMGH
Beobank onder het nummer BE81 9501 0714 5424.
:H YRHUHQ GDDUELM ]RDOV UHHGV
HHUGHU DDQJHKDDOG HHQ RSHQ HQ
WUDQVSDUDQW EHOHLG ,Q GLW YHUEDQG
YUDJHQ ZH GDQ RRN RP XLWGUXNNH
OLMN LQ GH mededeling van de
storting uw e-mailadres te
willen vermelden!!!
=RNXQQHQZHMXOOLHVQHOHQ]RQGHU
YHHO NRVWHQ RS GH KRRJWH KRXGHQ
YDQGHXLWJDYHQGLHZHYRRUSURFH
GXUHHQDGYRFDDWNRVWHQJHPDDNW
KHEEHQ2RNRPLHGHUHHQWHNXQ
QHQFRQWDFWHUHQRPQLHWJHEUXLNWH
JHOGHQWHNXQQHQWHUXJVWRUWHQ
:H KHEEHQ DQGHU]LMGV EHPHUNW
GDWQRJDOZDWSHUVRQHQJHZRUVWHOG
KHEEHQPHWGHYHUPHOGLQJYDQKXQ
HPDLODGUHV YQOKHWWHNHQ# 
/DWHQZHKHWYROJHQGHDIVSUHNHQELMGHYHUPHOGLQJYDQMHHPDLO
HHUVWH GHHO  DW  QDDP SURYLGHU (voorbeeld: lucbosmans1947 at gmail.com)
,Q HHUVWH LQVWDQWLH ]HQGHQ ZH MXOOLH HHQ RQWYDQJVWHPDLO YDQ MXOOLH VWRUWLQJ 'LH
PHOGLQJHQ]XOOHQVWHHGVLQKHW:HHNHQGQDGHVWRUWLQJJHEHXUHQHet verheugt
ons ten zeerste dat na ons eerste artikel van 1 december ll., er reeds zoveel
spontane stortingen op onze rekening werden overgeschreven. Al deze mensen kregen inmiddels ontvangstmelding van hun overschrijving.
Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht op volgende e-mailadressen:
lucbosmans1947@gmail.com
marc.duhoux@telenet.be
simonne.michielsen@telenet.be
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zoekt

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS
zondag van 8 tot 13 uur
SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.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

DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09
%UDVVHULH
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

9

Vlaams Belang
Brasschaat wenst u
een Zalig Kerstfeest
en een gelukkig en
gezond 2022!
Mieke de Bats
Dimitri Hoegaerts
Linsey De Vooght Berry van Kasteren
Josselyne Hansens
Tim Willekens
Luc Van der schoepen
Hilde Peeters
Gaëtan Van Hissenhoven Matthijs van der Moer

Ellen Samyn
Greet Verbert
Koen Spitaels
Shannah Coppens

Leerlingen van De Vlinder maken zelf kerstkaartjes
Op Basisschool De Vlinder wensen we graag iedereen ﬁjne feestdagen toe. Daarom knutselde het 4de en 5de leerjaar kerstkaartjes voor de mensen in de buurt. Hierna gingen we ze
ook zelf posten. Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar voor iedereen!

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

mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES
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MAAIEN / ONKRUIDBESTRĲDING
SNOEIWERKEN / ALGEMENE TUINWERKEN

Wij werven aan:

DE GARDENIER

DEELTIJDSE
WINKELBEDIENDE

Uw groen
is onze zorg

32.5 uur

Volgens dit uurrooster
Week 1
Dinsdag-vrijdag: 6 uur tot 12 uur
Zaterdag en zondag vrij
Week 2
Dinsdag tot vrijdag: 12 uur tot 18 uur
ĂƚĞƌĚĂŐ͗ϱͲϭϮƵͻŽŶĚĂŐ͗ϱͲϭϰƵ

ONZE DIENSTEN
B Maaien gazons

Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak met Imelda.
DĂŝů͗ŝŵĞůĚĂΛďĂŬŬĞƌŝũŵŽƌƟĞƌ͘ďĞ
Of tel. 03/663.00.37

en grasvelden

BEL ONS: 0496 400 737
Gratis opruimen van inboedels bel vrĳblĳvend
0488 335 873

Gelnagels Shellac, 10
jaar ervaring na telefonische afspr. 0489/570 460

B Algemeen onderhoud
B Onkruidbestrĳding
B Kleine snoeiwerken
B Winterklaar maken

Agar en de witte draakjes
Het bĳzondere muzikaal prentenboek van voormalige Brasschatenaren Marleen De Pooter
en Pieterpauwel Beelaerts is
verschenen!
Agar is op zĳn zoektocht naar
een nieuw leven gestrand op
de Grote Heide en komt daar
pardoes in een nieuw avontuur
terecht. Hĳ ontmoet allerlei
nieuwe wezens en vreemde
creaturen. Hĳ komt oog in oog
te staan met de machtige tovenaar Likwizz, die het gemunt
heeft op prinses Gwinnie. Ze
heeft haar koninkrĳk verloren
door een vloek van de tovenaar. De prinses wordt bovendien ontvoerd door Likwizz, en
Agar moet haar redden. Dit gaat natuurlĳk niet zonder slag
of stoot. Intussen komt Agar terecht in een wondere wereld
van magische wezens, waaronder de witte draakjes, dieren
die kunnen spreken en muziek maken. Helpen ze hem om
de vloek te verbreken??!
Boek 1 bevat episodes 1 en 2. Hierin maken we kennis met
Agar, de nieuwe omgeving waarin hĳ is terechtgekomen en
haar bewoners. Morgen is het Midzomer, en dat zal uitgebreid worden gevierd. Agar wordt alvast betrokken bĳ de
voorbereiding van het feest. Niets laat vermoeden dat hĳ op
de drempel staat van een groot avontuur…
“Agar en de witte draakjes” is een muzikaal prentenboek.
Voor meer informatie: https://museminnic.be/
ISBN: 9789464319637

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD
Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u TOT…

RUIMEN & AFVOEREN
BLADEREN EN SNOEIAFVAL

GEEN GROENE VINGERS OF WEINIG TĲD?
Genieten van de tuin doen we allemaal graag, maar voor we kunnen
genieten moet er gewerkt worden. Neem ons onder de arm, wĳ zorgen
ervoor dat je tuin in topconditie is, zodat jĳ enkel nog moet genieten!

ONDERHOUDSCONTRACT PARTICULIEREN OF BEDRĲVEN
Wil je dat wĳ uw tuin deels of volledig onderhouden? Dat kan!
In overleg stellen wĳ een onderhoudscontract op met heldere afspraken over de tuinwerken. Uiteraard ontbreekt een juiste prĳsindicatie
niet. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

DE GARDENIER
PATRICK CLEMENT
0496 400 737 | DEGARDERNIER@TELENET.BE | BTW BE 0733 531 024

Gezocht: Wĳ zĳn een gezellig gezin met 2 kindjes,
Matthieu (11) & Claire (5).
Wĳ zĳn op zoek naar iemand die kan helpen met
de opvang van de kids na
school & hobby’s ged 3
d/week. Eigen vervoer is
vereist (regio Brasschaat).
0479 363 972

QQQQQQQQQQQ
Shop in shop
achteraan in de winkel.
Steeds interessante
koopjes
03 652 17 77
QQQQQQQQQQQ
Voor een klus groot of
klein moet je bĳ Klus&Zo
zĳn. 0499/103 000

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



Monique Van Noten
zingt alle soorten kerkelijke vieringen.
0495/427 828
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www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863



Te huur: gerenov. studio-app. Bbn 294 3v,
centr. Bras. Living met
slaapruimte houten
vloer, apart bdk, douche,
apart kkn + berg. Ver
groen zicht dorpsplein,
vl licht, 1 rustig pers.
€580/mnd. 0474/409
223 - 0474/916 121

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

Te koop. Infrarood cabine. Merk X-Trend. Eveneens lichttherapie. Voor 2
personen. B120 x D100 x
H190cm. Prĳs € 500. Info
Tel. 0468 210 252

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

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

Snoeien en vellen van
bomen, hoogtewerker
beschikb. goedkoop verwijderen coniferen en
laur. hagen. Uitfr. stronken. 0498/714 812

Ik zoek huishoudelijk
werk, poetsen, strĳk, babysit. 0486/944 454

Te koop propere golfballen €50 voor 100. Tel.
03/658 10 88
QQQQQQQQQQQ
Alle batterĳen en
glazen voor uurwerken en klokken
Paul Van der Auwera
T. 0497 621 562
QQQQQQQQQQQ
Elektriciteitswerken
groot & klein. verlicht.
depan. 0498/289 024
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OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ houden
uw binnentemperatuur
onder controle.

SOLAR
SCREENS

EXTRA
VOORDELEN
VAN ONZE
SOLAR SCREENS

7 jaar
garantie

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

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

Merry Christmas
Happy New Year

■ Screens zĳn kwalitatieve
geperforeerde zonwerende en tegelĳk
lichtdoorlatende doeken met doorkĳk naar buiten. Door de revolutionaire
doekspanning zĳn deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.
■ 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.

WAT DOEN WĲ NOG?
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

Massage vanuit mijn hart
Verpleegkundige geeft professionele massage

Maak kennis met een unieke vorm van massage
voor de prijs van €50,-.

LEGAN AILS

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

4$)3*&,t&,&3&/t
888-&("//"*-4#&t*/'0!-&("//"*-4#&

www.massagevanuitmijnhart.com

NAGELSTUDIO EN GROOTHANDEL
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parkbodeactueel
Bewegen Op Verwĳzing
zet zittende Vlaming in gang
Dankzij het project Bewegen Op Verwijzing kunnen
artsen patiënten met een gezondheidsrisico
doorverwijzen naar een coach. Die helpt hen
om meer te bewegen.

Herfst en winter zijn mooie
periodes met prachtige kleuren en sneeuwwitte tapijten.
Terwijl we genieten, moeten
we er samen voor zorgen dat
alle voet- en fietspaden veilig
blijven, ook voor oudere
mensen en mindervaliden.
Help elkaar een handje

In twaalf pilootregio’s, verspreid
over heel Vlaanderen, onderzoekt
het Vlaams Instituut Gezond
Leven vzw in welke mate
artsen en andere zorgverleners
ondersteuning kunnen gebruiken
om hun patiënten in beweging te
brengen.
Eerstelijnszone Noorderkempen,
waaronder ook Brasschaat valt, is
één van die pilootregio’s. Sinds
1 september kunnen apothekers,
diëtisten, kinesitherapeuten,
maatschappelijk & sociaal
werkers, psychologen en
verpleegkundigen hun patiënten
of klanten doorverwijzen.
Zo wil Gezond Leven vzw nog meer
mensen op weg helpen naar een
actief leven.

Wat is de bedoeling?
Simpelweg de zittende Vlaming
met een gezondheidsrisico aan
het bewegen krijgen.
Als patiënten een verwijsbrief
krijgen van een hulpverlener,
nemen ze contact op met een
Bewegen-Op-Verwijzingcoach in

hun regio. De coach maakt samen
met de patiënt een persoonlijk
beweegplan op dat 100% past in
zijn of haar dagelijkse leven en
aansluit bij persoonlijke noden en
interesses.
Het einddoel is dat de patiënt op
termijn zijn weg naar een actiever
leven zelfstandig verderzet. Het
aantal consultaties bij de coach
bepaal je zelf. Er ligt wel een
maximum op 7 uur individuele
begeleiding.
Dankzij Bewegen Op Verwijzing
profiteert de deelnemer van heel
lage tarieven. Je betaalt de coach
maar 5 euro per kwartier voor een
individuele sessie, en 1 euro per
kwartier voor een groepssessie.
Heeft de deelnemer recht op een
verhoogde tegemoetkoming? Dan
krijgt hij extra korting.

Meer info?
bewegenopverwijzing.be

Blĳe
BabyBillenBank
Brasschaat

Registreer je bĳ
de sneeuwtelefoon

Is je minder mobiele buurman of
de oude dame aan de overkant
van de straat niet meer in staat om
zelf bladeren te rijven of sneeuw te
scheppen? Steek een handje toe!
De gemeente ondersteunt je door
een sneeuwschop en strooizout ter
beschikking te stellen.

Registreer je
als vrijwilliger
Op brasschaat.be/sneeuwtelefoon
kan je je registreren. Wij brengen je in
contact met een hulpbehoevende in
jouw buurt.
Wie hulp kan gebruiken bij het
vrijmaken van voet- en fietspad
voor de deur, kan zich via diezelfde
webpagina aanmelden.

Steek een handje toe! In de
eindejaarsperiode is zo’n
gebaar van onschatbare
waarde.

Geen rustige plek om
te studeren thuis?
Door de aanhoudende
coronatijden is het thuis
wellicht drukker dan normaal.
Thuiswerkende ouders, broers
of zussen die gedeeltelijk of
helemaal niet naar school
kunnen …
Waar kan je dan rustig studeren?
We stellen opnieuw twee locaties
ter beschikking waar je in stilte kan
studeren: in de bib en in Bielebale.
Je moet wel rekening houden met
onderstaande corona-afspraken:
» Mondneusmasker verplicht.
Draag het altijd, ook zittend op je
studieplek.
» Ontsmet je handen bij het
binnenkomen.
» Registreer bij aankomst je
aanwezigheid.
» Hou altijd 1,5m afstand van
anderen, ook tijdens pauzes.
» Voorzie je eigen studiemateriaal en
deel het niet met anderen.
» Bij ziekte of Covid-symptomen,
blijf thuis.
» Ben je al komen studeren en krijg je
nadien symptomen? Meld het aan
de jeugddienst.

Locaties
Hoofdbibliotheek, Bredabaan 407
Alleen tijdens de openingsuren van
de bib

Tijdens de Warmste Week
lanceert Brasschaat de Blije
babybillenbank Brasschaat
en ondersteunt zo onze
kansarme gezinnen. Een
kleine moeite maakt voor
hen een wereld van verschil.

Opgelet: de bib is gesloten op 24/12,
25/12, 31/12 en 1/1.
Meld je aan bij de balie. Medewerkers van de bib noteren je contactgegevens en begeleiden je naar
een aangeduide studeerplek. Het is
niet mogelijk om in de Biboase te
studeren.
De studeerplek is individueel te gebruiken. Samen zitten is niet toegestaan, ook niet met iemand die tot je
eigen bubbel behoort.
Eten en drinken is niet toegestaan in
de bib.

vzw Bielebale, Zwembadweg 5
Elke maandag tot vrijdag van 9 tot
16 uur vanaf 27/12 tot en met 28/1/22
Opgelet: Bielebale is gesloten op
30/12 en 31/12.
Vul het aanwezigheidsregister in
wanneer je toekomt en vertrekt.
Ontsmet de tafel en stoelen vóór en
na gebruik. De nodige middelen zijn
ter plekke aanwezig.

Meer info?
jeugd@brasschaat.be
T 03 650 03 10 of 0493 06 47 18
info.bib@brasschaat.be
T 03 650 03 60

Heeft jouw kleuter de mijlpaal bereikt
dat hij of zij plots geen luiers meer nodig
heeft? Bravo! Of is je oogappel in een
mum van tijd die kleine maat ontgroeid.
Wat doe je dan met de ongebruikte luiers
die nog in de kast liggen?
Schenk ze aan de Blije BabyBillenBank
Brasschaat, kortweg B5. Deponeer ze in
de grote rode containers aan de hoofdbib
(Bredabaan 407) of aan Kind & Gezin
(Kerkedreef 10). Wij zorgen ervoor dat ze
terechtkomen bij jonge kansarme gezinnen in Brasschaat.
Alle soorten luiers en luierbroekjes
zijn welkom, zolang ze ongebruikt zijn
uiteraard. Leg ze zeker niet los in de
container, maar verpak ze per maat.
Alvast bedankt!
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN
Wij wensen
onze lezers
hele fijne
eindejaarsdagen!

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer

De eerstvolgende uitgave valt weer
bij u in de bus vanaf 10 januari.
Ons kantoor is weer geopend
vanaf 3 januari.

$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

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

QQQQQQQQQQQQ Te koop wegens verhuis
ALGEMENE
SCHILDERWERKEN
Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.
Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

QQQQQQQQQQQQ
Te koop: manuele transpalet lange vork 1000kg,
€100. 0478/237 253



Te huur app. met terras,
1 slpk, huurpr €650/mnd.
Mishagen 0495/861 530


Vrouw zoekt poetswerk,
koken, babysit en zorgdame. Eng. 0465/307 287

Paardeweide te huur
te Brasschaat, Garçondreef. Stallen, water,
elek. aanwezig. 7500m²
0475/541 027


Aankoop antiek beelden, lusters, klokken, zilverwerk, oude bestekken,
porselein, alle prĳsklassen. Tel. 0495/574 852. U
kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be

Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - 03 651 83 71



Ontdek de geschiedenis
van het park van Brasschaat!



%RHNELMRQVGHQLHXZHYHUKDOHQZDQGHOLQJ
+RHGURPHQHUIJRHGZHUGHQLGHDDOYRRU
YULHQGHQIDPLOLHVYHUHQLJLQJHQHQEHGULMYHQ

Atelier Thomas van Heck,
enkele grote Impressionistische schilderijen.
0484/991 112
Te huur app. gelijkvl.
Centr. Brass. 1 slaapk.,
grote living en tuin. Voor
rustig pers. pr. € 850/
mnd. tel. 0496/543 256
Alg. tuinwerken, opkuisen van bladeren, aanleg
en onderhoud van tuinen,
aanleg terrassen en opritten en allerlei snoeiwerken. T. 0476 466 216

RESERVEER SNEL:
ZZZEUDVVFKDDWEH
YHUKDOHQZDQGHOLQJ



Te koop gevraagd: schilderĳen, strips, LP’s, oude
postkaarten, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03/663 65 70

QQQQQQQQQQQQ
Op maat maken van
alle uurwerkbanden
0497 62 15 62

QQQQQQQQQQQQ
Gevraagd: betrouwbare
dierenvriend om 2x p/dag
pony’s en geiten te voeren en wekelĳks hokken te
kuisen. Kalmthout-heide
03/666 13 75

Onze vrijwillige gidsen
nemen je mee door de
geschiedenis van
het park en de dromen
van de eigenaars.

Brasschaatse Film,
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Te huur: 1 slpk app. Veldstr. 17. zicht op grote binnentuin. 0479/381 137

Terras groen en je oprit
is ook niet te doen. Bel
Klus&Zo 0499/103 000
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Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

QQQQQQQQQQQQ
Goud terug goedkoop
maar niet voor lang
meer bevoorraad u nu!
Augustĳnslei 10
over post

QQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQ
GRATIS OPHALING
ELEKTRISCHE
APPARATEN
Wasmachines, droogkast, ĳskasten, diepvries,
computers, stofzuigers,
lampen, enz.
Info Bart 0492/543 007

QQQQQQQQQQQQ
Ik zoek werk: tuin, bezetten, tegelen, schilderen.
0470/975 891



Te huur: Ondergrondse
parkeerplaats omg. Lage
Kaart, Magdalenalei.
0475/897 634 vrĳ 1/11.
prĳs €70

Ik zoek werk gyproc,
schild., lamin., bezetw.,
tuinw. m. erv. € 16/u.
0492/148 886

Ik zoek werk als poetsvrouw. ook zat. + zon.
0486/430 828

Poolse mannen doen
renovatiewerken: bezet- QQQQQQQQQQQQ
ting, gyproc, betegelen,
FEESTDAGEN
parket, schilderen, afIN AANTOCHT
braakwerk. Nederlandstalig. Gratis prijsofferte. Zet uw familieﬁlms, dia’s,
Referenties. Tel. 0496/084
oude ﬁlms (VHS, Hi8,
168 - 0496/637 978
super8, DV) op dvd/pc
QQQQQQQQQQQQ Omnivid videoproducties
0497 489 457
EEN DROOMJUWEEL
QQQQQQQQQQQQ
hoeft niet
Te koop: Pioneer dj set
duur te zĳn
2x cdj 2000+1x djm 900
info@oudgoudverwerking.be
nexus plus witte kofof bel 0497 62 15 62
fer. Vraagprijs € 4000.
QQQQQQQQQQQQ Tel.:0470.68.86.51

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

Overlijdensbericht



Te koop: aanhangwagen
in ĳzer 1m x 1,6 m € 125.
0476 303 187


Te koop: wegens stop
hob modelbouw radiogestuurd vliegtuig elektr. heli, schepen + onderdeel. 0475/ 735 066

Schilderw. Gyproc Lamin. All, sorten, bezetten
schilderkl. 0467/327 615

Gevraagd: ervaren
huishoudster-poetshulp. 12 uren per week.
Rĳbewĳs. Nederlandse
taal beheersen. Eventueel met dienstencheques. Hoogboom
kapellen.. 0477222622

In alle stilte is van ons heengegaan

Arnold Quisquater
Echtgenoot van Hilde Van Hasselt
     
° Baasrode, 14 /02 /1936
 Wuustwezel, 15 /12 /2021
U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij
te wonen op woensdag 22 december 2021 om 14 uur in de
aula van de Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654 te
Brasschaat. Samenkomst aldaar om 13.45 uur.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van
Brasschaat  Rustoord aan de Max Hermanlei.
Correspondentieadres : Familie Arnold Quisquater
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.be

VACATURE
2 PART-TIME ADMINISTRATIEF BEDIENDES
KLAVERHEIDE 36, 2930 BRASSCHAAT

WAT HOUDT DE JOB IN?
• verwerking van bestellingen
• controle van leveringen en voorraad
• opvolging van verkoopfacturen
• beheer klantendatabase
• ondersteuning van de sales
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
Mediplus is een familiebedrijf dat veel waarde hecht
aan jobtevredenheid. Flexibiliteit vinden we dan ook
heel belangrijk. Wil je je werktijden aanpassen aan
schoolgaande kinderen? Dat is perfect mogelijk!

WAT DOET MEDIPLUS?
Mediplus is distributeur van kwalitatieve tandheelkundige
producten in België en Luxemburg. Binnenkort verhuizen
we onze activiteiten naar Brasschaat.
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
Je bent bij voorkeur een gestructureerde, tweetalige
(NL/FR) duizendpoot die zelfstandig en secuur werkt.
Je hebt een goede kennis van MS Ofﬁce (Outlook, Word
en Excel). Ook Efﬁcy en Deskﬂow heb je in de vingers,
of je bent bereid om die te leren.

IS DIT DE JOB DIE JE ZOEKT?
Stuur je cv en motivatiebrief naar xavier.delaet@mediplus.be
HEB JE NOG VRAGEN?
Neem contact met ons, we beantwoorden ze graag! Bel Xavier op 0479 99 21 18 of mail naar xavier.delaet@mediplus.be
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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

Centrale verwarming

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

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM

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

4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

58,0(7221=$$/0ò

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

*5$7,6
02725

UIT DE HAND TE KOOP
SCHOTEN : Ridder Walter Van Havrelaan 390 - te
renoveren bel-etage woning : GLVL : gang, trap, gaUDJHPHWDXWRPDWLVFKHSRRUWFKDXႇDJHUXLPWHZDVplaats, terras, tuin - 1ste V : Living, keuken, overdekt
terras met trap naar de tuin, WC - 2de V : grote slpk,
kleine slpk, badkamer - 3de V : 2 slaapkamers
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

=$1'675$/(1
/8&+7*200(1
75$33(10(8%(/(1
'(85(1«
Opwaardering
gegarandeerd
*UDWLVRႇHUWHYULMEOLMYHQG
plaatsbezoek
&217$&7((5216
RI
0495.224.225
,1)2#$,5&21&(37%(
:::$,5&21&(37%(

%HORIPDLOYRRUHHQ*5$7,6SULMVRႇHUWH

03/651 33 40

.RPODQJVLQRQ]H
VKRZURRPHQRQWGHN
RQVPRRLHJDPPDDDQ
]RQZHULQJYDQKHW
NZDOLWDWLHYHPHUN
9HUDQR

info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410, Brasschaat
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

$$11(0(5.2237

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

%(67(35,-6
61(//($)+$1'(/,1*

0487/286 430
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VB PARTNERS IMMOBILIËN, DÉ MAKELAAR IN UW REGIO!
‘t Hof van Laar
‘t Hof van Laar bevindt zich in een groene omgeving
grenzend aan de Laarsebeek en maakt deel uit van de
gegeerde Sint-Lucaswijk te Ekeren.
Het project bestaat uit 15 zeer ruime BEN-appartementen.
Deze worden voorzien van een kwalitatieve afwerking
waarin u zelf nog de hand heeft. ‘t Hof van Laar is stijlvol
en energiezuinig wonen met zicht op groen.
Ontdek het project: www.vbpartners.be/nieuwbouw

Nieuw kantoor in Kapellen
VB Partners Immobiliën opent een nieuw kantoor in het
centrum van Kapellen samen met de nieuwe afdeling VB
Luxe Vastgoed. Deze zal zich uitsluitend bezighouden
met de crème de la crème van de vastgoedmarkt.
Het zal een full-service kantoor worden met een nieuwe
kantoorbeleving dat voelt als ‘thuiskomen’ voor de
klanten.
Allen welkom in Stationsstraat 2 in Kapellen!

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN GRATIS SCHATTING
03 337 50 70 | www.vbpartners.be
TE HUUR

TE HUUR

UNIEKE KANTOORVILLA

Zwaantjeslei 5 - Brasschaat

VE

TE KOOP

POP-UP HANDELSRUIMTE

Kapelsesteenweg 366 - Brasschaat

VE

RK
OC

HT

Veldstraat 106 - Brasschaat

VILLA

Henrilei 54 - Brasschaat

VE

RK
OC

HT

Lage Kaart 178 - Brasschaat

RK
OC

HT

Bredabaan 961 - Brasschaat
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4de

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Niersteenkliniek AZ Klina Brasschaat behoort tot Europese top

TOONZAAL (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

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

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
Kwaliteitsvolle
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

De niersteenkliniek van AZ Klina kreeg een bĳzondere erkenning van de European Board
of Urology op basis van haar expertise in de behandeling van complexe nierstenen, hoogstaand wetenschappelĳke onderzoek en een kwalitatieve opleiding van urologen. Daarom
is deze niersteenkliniek vanaf nu een ofﬁcieel Europees opleidingscentrum om internationale urologen op te leiden in de behandeling en de preventie van nierstenen. Er zĳn op dit
moment vier centra die deze erkenning behaalden. AZ Klina Brasschaat staat hiermee in het
rĳtje van de Europese top.
Totaalaanpak van nierstenen
In AZ Klina worden jaarlĳks meer dan 500 nieuwe patiënten met nierstenen behandeld. De
niersteenkliniek vormt een referentiecentrum in binnen- en buitenland, en onderscheidt
zich door haar totaalaanpak. Uniek is dat bĳ elke patiënt zowel het behandelen van nierstenen, als het opsporen van de oorzaak van steenvorming aan bod komt. Na de behandeling
wordt elke niersteen opgestuurd voor onderzoek, zodat de speciﬁeke samenstelling kan
geanalyseerd worden. Het bepalen van het type niersteen, de resultaten van bloed- en urinestalen en de voedings- en levensgewoontes, brengen oorzaken van steenvorming aan
het licht. Tĳdens de controleafspraak krĳgen patiënten uitgebreid advies over hoe ze nierstenen in de toekomst kunnen vermĳden.
Hoogtechnologische operatiezaal en uitgebreid experten team
Voor de heelkundige behandeling beschikt AZ Klina over een hoogtechnologische operatiezaal exclusief ontworpen voor de behandeling van nierstenen. Er wordt dagelĳks gewerkt
met de beste lasers en instrumenten die er op dit moment op de markt te vinden zĳn. De
niersteenkliniek van AZ Klina bestaat uit een multidisciplinair team van urologen, nefrologen, diëtisten en gespecialiseerde operatieverpleegkundigen. Aan het hoofd ervan staat dr.
Vincent De Coninck, een uroloog met een hyperspecialisatie in de heelkundige behandeling van nierstenen.
“Zonder een grondige totaalaanpak zal 50% van de patiënten binnen de 5 tot 10 jaar opnieuw nierstenen aanmaken. Ik vind dat elke patiënt het recht heeft om te weten waarom
men stenen aanmaakt en hoe men die in de toekomst kan vermĳden. Dan pas spreek je van
een duurzame behandeling, aldus dr. Vincent De Coninck.”
Live chirurgie voor medisch
congres in Hongkong
Dr. Vincent De Coninck is
ook auteur van talrĳke wetenschappelĳke publicaties
en spreker op nationale en
internationale
congressen.
Zo voerde hĳ eind november
samen met zĳn ervaren team
van de niersteenkliniek twee
complexe ingrepen uit die internationaal gestreamd werden tĳdens het International
Endolaparoscopic
Surgery
Symposium (IESS) in Hongkong.

0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

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.

)NDUSTRIELAANȩ ȩ BUSȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ ȩ ȩ +APELLEN
4ELȩ ȩ ȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ INFO STUCAGYPBEȩ
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www.waarmoet-ik-zijnom-mijn-huiste-verkopenin-2022.be
2022 brengt goed nieuws! Voor een eerste woning betaal je slechts 3% registratierechten en voor een
bescheiden woning geldt een extra vermindering van 2800€. Het ideale moment dus om je woning te
verkopen. En wie anders kan dat beter voor jou regelen dan de makelaar die met 16 kantoren en 150
werknemers de markt in uw regio als zijn broekzak kent? Aarzel dus niet om ons te contacteren voor een
gratis schatting. Het wordt vast een heel goed jaar! Beste wensen van het hele Heylen Vastgoed team.

Maak een afspraak,
bel 0800 292 23 of kijk op

Antwerpen I Brasschaat I Deurne I Ekeren I Geel I Heist-o/d-Berg I Herentals I Lier I Lommel I Malle I Mechelen I Mortsel I Turnhout I Waasland
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Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

0487 286 430

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud
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.

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat
Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

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

www.poortenhersteller.be
QQQQQQQQQQQQ
1 oorbel nodig of
kwĳt? 100 modellen
in stock
0AULȩVȩDȩ!UWERA
over Post - 03 652 17 77

QQQQQQQQQQQQ
Ik koop: alles van Nintendo, Sega, Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten allerhande, curiosa, memorabilia, enz...
Kortom, hebt u iets leuk in
de aanbieding, geef me
een seintje: 0487 365 100


Studio te huur €500. Gas
en water incl. Vrĳ 1 dec.
0475/514 399

Gezocht: oude polsuurwerken of zakhorloges,
mogen ook defect zijn.
tel. Peter 0496/433 007.
Geef goede prĳs.

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

Gevraagd: Oude bromﬁets, jukebox, ﬂipperkast,
buitenboordmotor, oude
benzinepomp boot, oude
wapens, reclameborden,
ect. +31 646 331 823

Ophalen van oude elektrische toestellen en oude
metalen. 0495/789 031

Calpe te huur: prachtig
appart. 2/4 pers., zeedĳk,
gr. terr. zeez., zonk., wiﬁ,
Tv.-Vl., vrĳ 16/1-31/1/22,
alle comfort. 03/326 13 87

Herstellingen en eigen
ontwerpen:
Juwelier
Denys & Cz. Bredabaan
246, Brasschaat. 03/430
20 83 www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQ

'/,$ȩ#/-0!.9ȩte Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

Nieuwe collectie van
Flanders designers te
bekĳken
Paul v. d. Auwera
03 652 17 77

QQQQQQQQQQQQ
Klokkenspecialist J.
Bouten. 03/663 33 73.
Durentĳdlei 15 MtH

Gesp. voetverzorgster
komt aan huis. Agnieszka.
0484 949 951

Te huur: 1 slpk app. Centrum Brasschaat 1+2e
verd. €760. 0496/282 107

Frankrĳk Bedoin Mont
Ventoux vakantiewoning midden in centrum 2 parkeerplaatsen
tuin alle comfort 6 personen 3 slpk vrij zomer
2022 0472 537 702

QQQQQQQQQQQQ
Ramen en deuren incl.
plaatsen pvc, alu, hout.
Poorten, zonnewering &
vliegenramen. Gratis off.
0493/651 522

Verkoop of verhuurklaar
zetten. Gratis offerte. Bel
Klus&Zo 0499/103 000


ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN



60



GARAGE

Ambachtelĳke pralines,
“La Praline”. Isabellalei 87,
Ekeren tussen 15u-17u.
,0Sȩ T ȩ IKȩ KOOPȩ UWȩ
collecties jazz, pop, ect.
Ook cd’s, strips, boeken,
pick-ups. Beste prĳs.
0475/376 496



Bĳles wiskunde, fys., allewetensch., all niv., jaren
erv., @huis. 0474/976 466.
-50% voor middelb. in jan.

DE MEYER

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


Te koop: brandhout,
gezaagd op 35cm, eik,
acacia, gekliefd, goed gedroogd. Thuis gebracht.
Tel. 0484/600 866

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

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

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

QQQQQQQQQQQ
+,/++%.ȩ!4%,)%2
Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
 ȩȩ
QQQQQQQQQQQ
+ETELONDERHOUDȩ%#ȩvoor
uw 2-jaarlĳks onderhoud
gasketels, schoorsteenvegen met reinigingsattest
0468 212 868

!LLEȩSCHILDERWERKENȩbinnen en buiten door Poolse mannen. Tel. 0496/084
168 of 0496/637 978

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken


+LUS:Oȩ WENSTȩ al haar
huidige en toekomstige
klanten ﬁjn nieuwjaar


ȩ RAPȩ MOETȩ GAAN bel
Klus&Zo 0499/103 000

INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be

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

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

Tel. 0475/84.14.31
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Lucienne Van Ooteghem, 90 jaar, echtgenote van Gustave Vandormael, Brasschaat

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

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

ΦϮϱϴ͕Ϭϰ
ΦϮϱϬ͕ϭϱ
ΦϮϳϯ͕ϴϮ
ΦϯϬϯ͕ϱϮ
Φϭϵϲ͕ϳϴ
ΦϮϯϴ͕Ϭϴ
ΦϮϰϰ͕ϭϮ
ΦϮϬϵ͕ϳϴ
ΦϮϲϴ͕ϳϭ
ΦϮϵϯ͕ϳϳ
ΦϮϲϱ͕ϬϬ
ΦϮϯϵ͕Ϭϭ
ΦϮϲϬ͕ϴϮ
ΦϮϴϯ͕ϱϲ

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

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

OPHALING HUISVUIL DECEMBER
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRĲDAG
ZATERDAG

20 Rest21 Afval
PMD
GFT
22 oranje
straten
23
24 RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN OP
25
24 EN 25 DECEMBER

OPHALING HUISVUIL DECEMBER
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

27 Rest28 Afval
GFT
29
rode
straten
30
31 RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN OP
1
31 DECEMBER EN 1 JANUARI

Kijk op www.geowacht.be
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)
www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
'RNWHUYDQGLHQVW
Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat.
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen,
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.
Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg,
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

OPHALING HUISVUIL JANUARI
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

3
4
5
6
7
8

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

Papier

10
11
12
13
14
15

šěƪʅěěţʅěȂ
ʅʅčŀħţƪěʅěţ
ƓěƖƞůůţŘŀŒŕěʅĔůƞƞŀěƖůƓǊůŘĴŀţĴ

KGA: de chemokar komt in uw buurt

OPHALING HUISVUIL JANUARI
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

Kwalitatief
juridisch advies

RestAfval
rode
straten

GFT

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51
Kantoor Brasschaat:
%ěʅðƪěƖƞŘěŀʅȍȋʅɉʅƖðƞƞčĻððƪ
Kantoor Antwerpen:
gěůƓůŘĔƓŘððƪƞʅȌȋʅɉʅţƪǋěƖƓěţ

ɉʅ ůţƪƖðčƪěţ
ɉʅ MðţĔěŘƞƖěčĻƪ
ɉʅ MƲƲƖĴěƞčĻŀŘŘěţ
ɉʅ ƲƖĴěƖŘŀŒŕʅƖěčĻƪ
ɉʅ ÚěƖŕěěƖƞƖěčĻƪ
ʅ ɢƓůŘŀƪŀěƖěčĻƪČðţŕɖƖěčĻƪƞČŀŒƞƪðţĔɣ

ɉʅ RţǊůƖĔěƖŀţĴʅůţČěƪððŘĔěʅĳðčƪƲƖěţ
ɉʅ ®čĻƲŘĔČěšŀĔĔěŘŀţĴ
ɉʅ ðţţěšŀţĴƞɮČůƲǋƖěčĻƪ
ɉʅ ÚðƞƪĴůěĔƖěčĻƪ
ɉʅ £ěƖƞůţěţɮʅěţʅĳðšŀŘŀěƖěčĻƪ
ʅ ɢůɐðɐʅěčĻƪƞčĻěŀĔŀţĴʅěţʅůšĴðţĴƞƖěĴěŘŀţĴɣ

Brasschaatse Film,

Nr. 51, 22-12-2021

23

Brasschaatse Film,

Nr. 51, 22-12-2021

24

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

QQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
vrĳblĳvende prĳsofferte!
Ook reinigen
en leegmaken
van dakgoten
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQ
Ke y b o a rd - p i a n o l e s ,
geen notenkennis vereist.
0477/618 945

Er hangt een feestelĳke stemming
het is de meest magische tĳd van het jaar.


OPRITTEN, TERRASSEN,
natuursteen en betonstenen. voor een gratis offerte bel. GSM 0493/651 522

We wensen u prettige feestdagen!
Geniet van deze speciale tĳd van het jaar met uw naasten.
Indien u vastgoedadvies nodig hebt, staan wĳ u graag bĳ en
blĳven we tot uw dienst in het komend jaar en daarna.

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

Maak een afspraak voor vrĳblĳvend overleg en
een gratis schatting van uw eigendom, online of in ons kantoor.
We kĳken uit naar het gesprek.

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

Engel & Völkers Brasschaat s Bredabaan 280 s 2930 Brasschaat
Tel. 03-658 12 00 s brasschaat@engelvoelkers.com s www.engelvoelkers.be

www.asluc.be

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigo-techniek.be
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

Gascondensatieketels: Verkoop - Service - Onderhoud - Warmtepompen ter vervangen van mazout of gasketels - Airconditioning

