SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN

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

67e Jaargang
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GEZOCHT

4 fijnschilders

Interieur & exterieur
ook speciale technieken
o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie
Tel 0475 56 97 06 Xwww.schilderwerken-antonissen.be

12 januari 2022

DE NIEUWE HYBRIDE STIJL
De nieuwe
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WEGENS VERBOUWING IN FEBRUARI,
NU GROOTSE SOLDEN!
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OPTIEK DE BEENHOUWER
Goudsmid - Juwelier

Paul Van der Auwera
$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

03 651 84 45
optiekdebeenhouwer@outlook.com
Dr. Roosensplein 19, 2930 Brasschaat

DANSEN
%LM0DUF6SLOOHPDHFNHUV
swingen - rocken - zumba
ballroom - latin - easydance

“I WANT TO DANCE AGAIN”

interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

nieuwe cursussen voor beginners:
³VZLQJGDQVHQ´VWDUWRSPDDQGDJRPX
³DOOHGDQVHQ´VWDUWRSZRHQVGDJRPX

Alle info: www.spillemaeckers.be
Vooraf inschrijving per mail: marc@spillemaeckers.be
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EPC/Elektr. keuring
energie-epc@telenet.be
of 0475/606 404


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

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

SOLDEN
tot -50%*

* info en voorwaarden in de winkel

Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat.: 9u30 - 18u

Z/>>EͳKEEZ/>>E
KEd>EE
KK'KEZK<ͳ,KKZEdZhD
www.facebook.com/mrboo.opticiens

mrboo_opticiens

mr-boo.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

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

met advies
LOPEN:

-50%

kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badmintonen squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

Packet Print

SPORTSPECIAALZAAK

Voor wie weet van aanpakken!
Packet Print, een sterk groeiende onderneming in etiketten, kleefbanden
en etiketteersystemen, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

HELPER-DRUKKER
Wie/wat zoeken we?

 *H]LHQKHWKHIIHQHQWLOOHQYDQODVWHQELMYRRUNHXUHHQPDQ
 /HHIWLMGJHHQEHODQJ
 7HDPSOD\HUEHUHLGRPLQVKLIWHQWHZHUNHQ
 PD²GRXHQ²XYULMXHQX
 (UYDULQJLQKHWEHGLHQHQYDQHHQIOH[RGUXNSHUV URWDWLHGUXN 
 LVHHQYRRUGHHOPDDUJHHQPXVW2SOHLGLQJWHUSODDWVH
 7HFKQLVFKHKDQGLJKHLG YRRUKHWLQVWHOOHQEHGLHQHQYDQGUXNSHUV
 2RJYRRUGHWDLO SUHFLVLHYRRUGUXNZHUN 
 %DVLVFRPSXWHUNHQQLVRPGDWDLQWHYRHUHQLQFRPSXWHU
Wat bieden we;

1DSURHISHULRGHRSWLHYDVWFRQWUDFW
8XUORRQVKLIWYHUJRHGLQJ ELMYDVWFRQWUDFW
0DDOWLMGFKHTXHV
Startdatum: Nog te bepalen

KINDERAFDELING
THERMISCH ONDERGOED
SPORTVOEDING

Happy
2022

<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯ
KWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ
'^>KdEŽƉǌŽŶĚĂŐΘĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ

Indien u zich hierin herkent, stuur dan uw
sollicitatiebrief met cv naar:

Packet Print

t.a.v. Carl-Eduard Dhooge
Miksebeekstraat 182 - 2930 Brasschaat
e-mail: dhooge@packetprint.be

WIJ BLIJVEN GRAAG BIJ U PLAKKEN

Brasschaatse Film,

Nr. 2, 12-01-2022

3

Massage vanuit mijn hart
Verpleegkundige geeft professionele massage

2022

Het leven gaat snel, probeer het niet in te halen
met je lichaam. Gun het 90’ rust.
Een aandachtspuntje voor het nieuwe jaar.
Beste wensen aan iedereen.

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

DANKBETUIGING
Bedankt iedereen voor de steun bij het overlijden van

JACK VAN HAL
hǁǁĂƌŵĞƌĞĂĐƟĞƐǌŝũŶŶŝĞƚĂůůĞĞŶǀŽŽƌŽŶƐ
ĞĞŶŐƌŽƚĞƐƚĞƵŶ͕ŵĂĂƌůĂƚĞŶǌŝĞŶŚŽĞďĞůĂŶŐƌŝũŬ
hij voor anderen was.
Lydia, Dave en Xippe

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

Klaar voor
de winter

SOLDEN
Steelstofzuiger
BCS812INF
2SODDGWLMGX
'LJLWDO6SLQPRWRU
(DV\&OHDQ6\VWHP
2QHLQGLJHZHUNWLMG
 XLWZLVVHOEDUHEDWWHULMHQ
$FFHVVRLUHV
 ;;/PHXEHOEHNOHGLQJPRQGVWXN

€50
voordeel

 VSHFLDOHERUVWHOYRRUPDWUDVVHQ

449

399

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

0475/259 545
of 0472/233 044

Last van FOMO?
Start nu met
pensioensparen
en mis ook later
geen enkel tripje.

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

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

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

=$1'675$/(1
/8&+7*200(1
75$33(10(8%(/(1
'(85(1«
Opwaardering
gegarandeerd
*UDWLVRႇHUWHYULMEOLMYHQG
plaatsbezoek
&217$&7((5216
0475.46.70.60 of
0495.224.225
,1)2#$,5&21&(37%(
WWW.AIR-&21&(37%(

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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Open School Antwerpen is nu

Door Ligo en
vrijwilligerswerk
sta ik sterker in
mijn schoenen.
— Evelyne, 35 jaar

4

Ik wil beter leren
werken met
de computer:
om een job
te zoeken of
afspraken te
maken
— Mehdi, 31 jaar

Cursussen voor volwassenen, overdag of ’s avonds
· Starten met computer, smartphone of tablet
· Je kinderen helpen met huiswerk
· Beter leren lezen of rekenen
· Omgaan met stress
· Leren solliciteren
Maak nu een afspraak voor een gesprek
☏ 03 230 22 33
www.ligo.be/antwerpen

Leren
Verbinden
Versterken

zoekt

POETSVROUW
zondag en maandag van 8 uur tot 13 uur.
Stuur uw cv naar info@brasserie-ciconia.be
of neem telefonisch contact op: T. 0475 62 31 04

Soloslim
Op 31 december 2021 speelde Chris Goedemond een soloslim. Het belooft een mooi jaar te worden!!

Meer info: bewegenopverwĳzing.be
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N-VA Brasschaat wenst u
een gezond en gelukkig 2022

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

36 SHOWROOMS
6 MERKEN
DA’S PAS EEN SALON.

KALMTHOUT

LOENHOUT

KAPELLEN
E19
A12

ANTWERPEN

WAASLAND

WOMMELGEM
E313

WILRIJK

E17

KONTICH
BORNEM

PUURS

Welkom met al uw vragen over mobiliteit

A12

E19

MECHELEN

en saloncondities in onze showrooms of op

vraaghetmaar.be
Chat met ons of boek hier uw afspraak
met één van onze verkopers.

Open zondag 16, 23 & 30/1
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VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u
ŽŽŬŵĞƚĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŶĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͘
Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen
ƌŽƵǁĐĞŶƚƌƵŵƚĞƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͘

tŝůƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĂůůĞƐǁĂƚŵĞƚ
ĞĞŶƵŝƚǀĂĂƌƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͍
hŬĂŶŽŶƐƐƚĞĞĚƐŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘
tŝũǌŝũŶϮϰͬϳďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗ϬϯϰϯϰϯϯϯϮ͘
Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat
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WOW WENST IEDEREEN EEN SPETTEREND 2022
Geen WOW op zondag 16 januari
Oktober 2021 kon eindelĳk het nieuw seizoen van Winter
Op Wielen van start gaan: honderden oldtimers en bezoekers waren present elke derde zondag van de maand. De
organisatie hanteert alle coronamaatregelen en zo worden
bvb alle deelnemers gescand voor deze het terrein oprĳden. De decembereditie was heel speciaal in Kerstsfeer: 's
ochtend werd het WOW-team heerlĳk en lekker voorzien
van kofﬁekoeken geschonken door Pascal Devers. Ook Perron Noord verwelkomde de eerste honderden deelnemers
met een lekker geschenk.De editie van januari 2022 zal jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Gedurende de maand
januari zal het vaccinatiecentrum (Lichtvliegwezenlaan) 7/7
open zĳn en kan geen parking op de Gunﬁre gegarandeerd
worden, niet voor de oldtimers en niet voor de bezoekers.
Uitwĳken naar de betonbaan naast het vliegveld is ook geen
optie want deze moet vrĳ blĳven voor het verkeer komende
van de Essensteenweg dat het vaccinatiecentrum moet bereiken.
Met enkel Perron Noord als parking lĳkt het volgens WOW
verstandig om de januari-editie op 16 januari niet te laten
doorgaan. Deze beslissing ging zeker niet over 1 nacht ĳs.
Mogelĳk was er ook een mountainbike-event met honderden ﬁetsers dat eveneens het pad zouden kruisen, al is het
niet zeker dat dit evenement zal doorgaan. WOW kiest voor
veiligheid, daarom deze beslissing. Iedereen kĳkt al uit naar
de edities op zondag 20 februari & 20 maart. Er staat nog
meer op de planning: achter de schermen wordt er druk gewerkt aan een rondrit-zoektocht die hopelĳk zal doorgaan
op 10 april. Hopelĳk evolueren de coronacĳfers in de goede
richting. Blĳf WOW volgen via facebook en zeker via https://
winteropwielen.wixsite.com/winteropwielen.
Hierbĳ enkele belangrĳke mededelingen voor alle edities
van WoW. Op de Lage Kaart en de Ploegsebaan is de snelheid beperkt tot 30 km/u! De toegang naar de Vliegveldlaan langs de Essensteenweg (ter hoogte van de Aeroclub)
is tĳdens de edities van WoW niet toegankelĳk! Enkel de
toegang via de Ploegsebaan naar de Licht Vliegwezenlaan
wordt opengesteld tussen 10u en 13u.

www.uitvaartzorg-delelie.be
Wij werven aan:

Brasserie - Chalet Witte Duivels
presenteert:

DEELTIJDSE
WINKELBEDIENDE
32.5 uur

 اßȲǞǯƵɈȌƵǐƊȁǐɨȌȌȲƵɈƵȁƵȁشȌǏƮȲǞȁǲƵȁ
 اÀǘƵǿƊٌƊɨȌȁƮƵȁـǲƊȁȌȌǲȌȯƵǞǐƵȁǞȁɈǞƊɈǞƵǏف
 ا²ȯȌȁɈƊȁƵȌǏǐƵȌȲǐƊȁǞȺƵƵȲƮƵǏƵƵȺɈǯƵȺ
  ـɨƵȲǯƊƊȲƮƊǐƵȁةǯɐƦǞǶƵɐǿȺةƧȌǿǿɐȁǞƵةȯƵȁȺǞȌƵȁةƵƧɈفخخخ
 اjȌǏ˛ƵɈƊǏƵǶȺ
 اXƵƮƵȲƵɨȲǞǯƮƊǐٗǏɈƵȲɩȌȲǲƮȲǞȁǲ٘ǿƵɈǘƊȯȯɯǘȌɐȲׇׁـɐׁٌخɐفخ

Koninklijke Witte Duivels Tennisclub
IƊƦȲǞƵǲȺȺɈȲƊƊɈ ׀׃ׂاׇ׃ȲƊȺȺƧǘƊƊɈ
Voor meer info: 0475/944 749 of jjjorissen@hotmail.com

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

Brasschaatse Film,

Nr. 2, 12-01-2022

7

Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Groot was haar liefde voor haar dierbaren.
Nu nemen wij van haar afscheid.

Lea Puts
Lid van Scouts van Brasschaat
Geboren te Brasschaat op 2 juni 1932 en
overleden in het WZC Vesalius te Brasschaat
op 5 januari 2022.
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
op zaterdag 15 januari 2022 om 11 uur
in de kerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Brasschaat-Maria-Ter-Heide, Bredabaan 1047.
Samenkomst in de kerk vanaf 10.30 uur.
Aansluitend zetten we haar urne bij in het familiegraf
op de begraafplaats Brasschaat-Maria-Ter-Heide.

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

Condoleren: Villerslei 116 - 2900 Schoten
www.condoleances.be/leaputs

03 650 15 15 · SERENI.BE

TAIJIQUAN

De traditionele Chinese bewegingsleer
K.T.A. Martouginlei Brasschaat

Politie vindt drugs in verdacht voertuig
Op 25 december 2021 merkte de lokale politie van Brasschaat op de Bredabaan te Schoten een verdacht voertuig
op. Zĳ achtervolgden het voertuig tot in Brasschaat centrum waar zĳ het konden intercepteren.
De bestuurder kon zĳn aanwezigheid niet verklaren en tĳdens de fouillering werden 3 pakjes cannabis bĳ de bestuurder gevonden. Hĳ werd gearresteerd en na controle
van de auto werd er nog een hoeveelheid cannabis, annabolen, xtc pillen en cashgeld gevonden.
De bestuurder werd voorgeleid aan de onderzoeksrechter.

o.l.v Shen Zhengyu meer dan 40 jaar
ervaring in Taiji en Qigong
Info: 0475 810 620
Email: taijicentrum2000@gmail.com
Website: www.taijicentrum.org

Gratis kennismakingsles
17 januari 2022: 19u30-20u30

Brasschaatse Film,
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Gezocht: Een bĳzonder
mens die voor mĳn 93-jarige moeder een feest
van het leven wil maken.
Inwonend. Respectvol,
zorgverlenend, common
sense, humor. Lekker koken, rĳbewĳs, licht huishoudelijk werk, goede
referenties. 0475 265 199



Va n Po t ra t u i n w e rken. Btw aanwezig. Tel.
0465/993 577


Gebed aan het H. Hart:

dat het H. Hart van Jezus
aanbeden, gezegend en
geheiligd wordt door heel
de wereld in de eeuwen
der eeuwen, amen. Zeg
dit gebed 6x. p.d. ged. 9
dgn en uw gebeden worden verhoord, zelfs indien
dit onmog. lijkt. Vergeet
niet het H. Hart te danken
met de belofte dit ber. te
public. vr. de bekomen
gunst. Dank. a. H. Hart v.
de bekomen gunst. D.W.L.


Ve r z a m e l a a r ko o p t
oude munten en bankbiljetten. 0475/342 118



Kleine en grote dakwerken. Dakpannen
rooﬁng schouwen kleine
en grootte herstellingen.
0491 758 399. Zelfwerkend patroon.
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Van Potra schilderwerken, gratis offerte. Tel.
0465/993 577



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



Wij zijn op zoek naar
een gezelschapsdame
die ook het huishouden
wil waarnemen voor een
oudere dame die wenst
te blĳven wonen in haar
huis op Vriesdonk. Bij
interesse, gelieve contact
op te nemen op nummer
0476 450 201.



Te huur: Benissa-Calpe
(Sp): luxe villa 8p, privé
zwembad, zicht op zee,
800 m van strand.
0472 228 055


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



Schilderw. Gypr. Lamin.
All, sorten bezet schilderkl. Gr Pr off. 0467/327 615

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ

Te koop: infraroodcabine: 1200 (l)x1050(d)
x1900(h) / 1590W/240V.
Extra dimbare verwarmingselementen. Radio/
Cd-speler. Sfeerver lichting. Luchtﬁlter. Tel.: 0475
362 970. Bezichtigen na
afspraak. VP.: € 700

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

2022


Wij wensen iedereen
het allerbeste voor

2022

Stizaterdag
lle Meeuw
nodi
g
t
ui
t
15januari zondag 16januari
14u - 17u 12u - 17u

omwille van Covid regels zal de zaal gesloten zĳn,
uit het vuistje komen eten is evenwel mogelĳk*

afhalen of laten leveren?
of 0497 896 924
www.stillemeeuw.be

*we organiseren een grati
s zoektocht in het peerdsbos
met een einddoel dat je niet makkelijk geraden krijgt ;-)
Scoutslokalen Jobertus
Sportendreef, 2930 Brasschaat 
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Calpe te huur - PRACHTIGȩ
APPARTȩȩPERS ȩZEEDÖȩK ȩ
GRȩTERRȩZEEZICHT ȩZONKANT ȩ
4Vȩ 6L ȩ WIlȩ ȩ ALLEȩ COMFORTȩ
&OTOSȩȩȩ


Ik zoek werkȩ GYPROC ȩ
SCHILD ȩ LAMIN ȩ BEZETW ȩ
TUINWȩ Mȩ ERVȩ ǒȩ Uȩ
ȩ

QQQQQQQQQQQQ

FEESTDAGEN
IN AANTOCHT

:ETȩUWȩFAMILIElȩLMS ȩDIAS ȩ
OUDEȩlȩLMSȩ6(3 ȩ(I ȩ
SUPER ȩ$6 ȩOPȩDVDPC
Omnivid videoproducties
0497 489 457

QQQQQQQQQQQQ
Te koop:ȩ 0IONEERȩ DJȩ SETȩ
XȩCDJȩ XȩDJMȩȩ
NEXUSȩ PLUSȩ WITTEȩ KOF
FERȩ 6RAAGPRIJSȩ ǒȩ ȩ
4EL

QQQQQQQQQQQQ
GRATIS OPHALING
ELEKTRISCHE
APPARATEN
7ASMACHINES ȩ DROOG
KAST ȩ ÖȩSKASTEN ȩ DIEPVRIES ȩ
COMPUTERS ȩ STOFZUIGERS ȩ
LAMPEN ȩENZ
)NFOȩ"ARTȩȩ

QQQQQQQQQQQQ
Poolse mannen doen
renovatiewerken:ȩ BE
ZETTING ȩ GYPROC ȩ BETEGE
LEN ȩ PARKET ȩ SCHILDEREN ȩ
AFBRAAKWERKȩ.EDERLANDS
TALIGȩ 'RATISȩ PRIJSOFFERTEȩ
2EFERENTIESȩ4ELȩȩ
ȩ ȩȩ


Gevraagd:ȩERVARENȩHUIS
HOUDSTER POETSHULPȩȩ
URENȩ PERȩ WEEKȩ 2IJBE
WIJSȩ .EDERLANDSEȩ TAALȩ
BEHEERSENȩ %VENTUEELȩ
METȩ DIENSTENCHEQUESȩ
(OOGBOOMȩ KAPELLENȩ
ȩȩ


Medische pedicure aan
huis. !NNȩ -ORTELMANSȩ
VERPLEEGKUNDIGE ȩ 6OORȩ
AFSPRAAKȩȩȩ
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken
familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht
huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32
GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Grote Willi op bezoek bij
KLINA en WZC Vesalius
De coördinator van het animatieteam in Woonzorgcentrum
Vesalius, Tine Elst, vernam heel ﬁjn nieuws vanuit de Landelĳke Gilde Wuustwezel. Zĳ zouden op donderdag 30/12 's
avonds op originele wĳze een "ode aan de zorg" brengen.
De zorg, denk o.a. aan het personeel van AZ Klina en
Woonzorgcentrum Vesalius te Brasschaat. Bewoners van
het woonzorgcentrum Vesalius, net als de patiënten, personeelsleden van AZ klina konden genieten van een "reuze"
spektakel.
De ode werd gebracht door "Grote Willi". Bĳna 4 meter
hoog bracht deze reus een ode aan het zorgpersoneel.
Enig zoekwerk leert ons dat "Grote Willi" niet zomaar een
man is. Lichtstoet 2021 was een succes voor de Landelĳke
Gilde Wuustwezel, want deze kreeg veel applaus tĳdens de
stoet en behaalde de 1ste prĳs van de jury en de 3de prĳs
van de wagenbouwers.
Vooraf was reeds beslist dat "Grote Willi" nooit zou afgebroken worden, maar dat ze er mee naar andere evenementen zouden willen gaan. Toen één van de medewerkers
de vraag stelde een bezoek te brengen aan WZC Vesalius
moesten ze niet lang nadenken om ja te zeggen. Verschillende medewerkers zĳn actief in de zorgsector. Voorwaarde was wel dat ze ook bĳ Klina mochten langsgaan om hen
ook een hart onder de riem de steken. Deze wandeling van
"Grote Willi" mogen we beschouwen als bedanking voor
hun vele werk, zeker in deze corona-tĳden.
De zorgsector is duidelĳk:"Wĳ waarderen en appreciëren
enorm dat Landelĳke Gilde Wuustwezel, letterlĳk en ﬁguurlĳk een lichtpuntje in de duisternis wil brengen. Voor ons is
dit zeker de moeite waard."Zo klinkt het.
Meer foto’s: www.brasschaatseﬁlm.com

LEER NU BRIDGEN BĲ BRIDGECLUB WILG & DONK!
sȩ%ENȩLESPROGRAMMAȩVANȩȩLESSEN ȩGEGEVENȩDOORȩEENȩ
ȩ ERVARENȩLESGEVERȩINȩEENȩNIEUWEȩLOCATIE
sȩ*EȩKANȩREEDSȩBRIDGEN ȩMETȩBEGELEIDING ȩVANAFȩDEȩEERSTEȩLES
sȩ.AȩDEȩCURSUSȩZORGENȩWÖȩȩVOORȩBEGELEIDINGȩȩONDERSTEUNING

Plaats: Dienstencentrum, Prinshoeveweg 21 Ekeren
sȩ+ENNISMAKINGSDAGȩWOENSDAGȩ  ȩOMȩU
sȩ$EȩCURSUSȩSTARTȩWOENSDAGȩ  ȩOMȩUȩTOTȩU
sȩ$EȩEERSTEȩLESȩISȩGRATISȩENȩVRÖȩBLÖȩVEND
sȩ$EȩOVERIGEȩLESSENȩOPȩWOENSDAGENȩOPȩHETZELFDEȩUUR
sȩ+OSTPRÖȩSȩȩEUROȩPERȩPERSOON

Informatie & inschrĳving: Contacteer Manu Raedschelders
tel: 03 651 47 04 of via mail: wilgendonk@telenet.be
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Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet
INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.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 11 januari t.e.m. zaterdag 15 januari
Soepen:
- Bloemkoolsoep met vadouvankruiden.
 ½ORI½O  9(*$1
- Pompoensoep met sinaasappel.
 ½ORI½O  9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Salade met geitenkaas, boontjes, zoete aardappel,
gebakken spruitjes, rucola, geroosterde hazelnoten
 HQKRQLQJPRVWHUGGUHVVLQJ ½  9(*,
- Wrap met kip, tandooridressing, jonagold, rucola
 HQZRUWHONRROVOD ½
Warme Gerechten:
- Witloof in de oven met ham, kaassaus
 HQDDUGDSSHOSXUHH ½
- Zeebaars met parelcouscous, raapjes, knolselder
 HQSUHLPHWKXLVJHPDDNWHWDUWDDUVDXV ½
 9HJHWDULVFKHODVDJQHPHWSRPSRHQFRXUJHWWH
 DXEHUJLQHHQULFRWWD ½  9(*,
 ,QGLVFKHFXUU\PHWDDUGSHHU]RHWHDDUGDSSHO
 NRROUDELHQEDVPDWLULMVW ½  9(*$1

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

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

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



6ROUWȩZOEKTȩPOETSWERK ȩ
massage. 0466/410 473



Elektriciteitswerken
gr. & klein, depannage,
herst., verl. 0498/289 024



4Eȩ KOOP dubbelarmige kristallen kroonluster
en bĳhorende kristallen
muurapplieken € 100.
0475/639 499



4Eȩ KOOP elektrische
opplooibare golftrolley
Powkkady met regenschermhouder, zitstoeltje,
batterĳ en oplader in perfecte staat, een golftas en
reiszak op wieltjes € 200,
opplooibare golftrolley
MAX € 50. 0475/639 499



)NBOEDELOPRUIMINGENȩ
Wĳ maken alles leeg naar
uw wensen. opkopen verzamelingen schilderĳen
antiek porselein etc. afvoer oude meubels stort
Beste prijzen vd streek
ook met ladderlift container 0491 758 399 e-dk cv



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

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
In 2021 namen we opnieuw afscheid van enkele bekendere Brasschatenaren. Op 28 januari overleed
Jozef Vandamme, trouw lid van de heemkundige
kring Breesgata. Jozef werd 94 jaar oud. In maart
ging Jan Van Maele op 88-jarige leeftĳd van ons
heen. Jan was eveneens actief bĳ Breesgata. Gedurende 30 jaar was hĳ voorzitter van het Willemsfonds Brasschaat. Jan was eveneens actief betrokken bĳ de Cultuurraad.
Monica De Schepper overleed in april op 83-jarige
leeftĳd, acht maanden na het overlĳden van haar
echtgenoot Jos Verĳke. Monica was een kunstenares met naald en schaar.
In juni overleed de zeer geliefde Frans Van Thillo.
De man was meer dan 60 jaar lang pastoor en werd
door heel Maria-ter-Heide en omstreken op handen gedragen. Toen Frans met pensioen ging, liet
hĳ weten geen geschenken te willen. Met een gift
voor de restauratie van de kapel zou hĳ al meer
dan tevreden zĳn geweest. En zo geschiedde het:
Frans liet zĳn kapel volledig in ere herstellen zodat
een schitterend stuk erfgoed bewaard kon blĳven.
Van Thillo was de bescheidenheid zelve. Hĳ cĳferde
zichzelf helemaal weg in dienst van zĳn gemeenschap. Het is dan ook hemeltergend dat uitgerekend hĳ twee keer voor zĳn deur werd overvallen
en beroofd. De man wordt gemist in de parochie.
Aan het einde van 2021 overleed Arnold Quisquater. Arnold verhuisde wel naar Wuustwezel, maar
zal in onze gemeente altĳd herinnerd worden als
de man die kinderen uit de regio Tsjernobyl naar
ons land liet komen om een deugddoende en gezonde vakantie door te brengen. Arnold bracht
zeer veel kinderen onder bĳ gastgezinnen, een
schitterend initiatief dat de nationale pers haalde.
Hĳ mocht hiervoor van de Wit-Russische regering
een oorkonde ontvangen, te vergelĳken met een
onderscheiding in de Leopoldsorde. Arnold trok
zelf 70 keer naar Wit-Rusland, hĳ organiseerde ook
humanitaire hulp voor de getroffenen.

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…

Brasschaatse Film,

Nr. 2, 12-01-2022

Bistro Nottebohm
JANUARI LEFFE MAAND
WXVVHQHQJUDWLVZRUVWHQEURRGMH
ELMHHQOHIIHQDDUNHX]H
9DQMDQXDULWRWMDQXDUL

SOLDENMENU

VAN 6 JANUARI TOT 31 JANUARI
HXURSS0HQXSHUJH]HOVFKDSWHQHPHQ
.DDVNURNHWMHVNUXLGHQVODWDUWDDU2I
&DUSDFFLRSHVWRFUHDPQRWHQVOD2I
:HHNVRHS2I
6FDPSLFKDPSLJQRQVZKLVN\WXLQNUXLGHQ2I
*HURRNWH]DOPPLHULNVZRUWHO]XUHURRP2I
:HHNJHUHFKWMH
*****
6FDPSLFXUU\ZRNJURHQWMHV2I
6SDUHULEVIULVVODDWMH%%4VDXV2I
$UGHQVYDUNHQVKDDVMHZLWORRIURGHZLMQ2I
3DVWDRHVWHU]ZDP*RUJRQ]ROD2I
9OHHVJHUHFKWYDQGHZHHN2I
9LVJHUHFKWYDQGHZHHN
*****
9HUUDVVLQJVGHVVHUWRI,ULVKNRIÀH
Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46 website: bistro-nottebohm.metro.rest
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C I N E MA
POLYGOON
Brasschaat

Elke dinsdag om 20u; welkom in de foyer vanaf 19u.

11/01/2022 Minari (2020)
18/01/2022 The Father (2020) – ook om 14u
25/01/2022 The Rescue (2021) – docu
01/02/2022 Le Sorelle Macaluso (2020)
08/02/2022 Mijn Vader is een Saucisse
(2021)

15/02/2022 Promising Young Woman
(2020)

22/02/2022 James Bond - Dr. No
(1962) (om 14u)

22/02/2022 James Bond -

From Russia With Love (1963)
25/02/2022 James Bond - Goldfinger
(1964)
Vervolg programma wordt begin
februari bekend gemaakt

Tickets 8 euro, online reserveren
https://tickets.depolygoon.com
Ook te koop aan de kassa
Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

Locatie: De Polygoon,
Kapellei 15, Brasschaat Maria-ter-Heide

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

§ 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
www.depolygoon.com

Brasschaatse Film,
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parkbodeactueel
Bied je huisvuil alleen nog aan
in grĳze container met chip!

Water in je nieuwe
huisvuilcontainer?

Het is zover. Geen oranje zakken meer of nooit nog
oranje stickers kleven op je grijze container. Ondanks
onze uitgebreide campagne om iedereen op het
nieuwe diftar-systeem voor te bereiden, zien we toch
nog oranje zakken en stickers opduiken.

Igean en het gemeentebestuur
ontvingen recent meldingen
van inwoners die regenwater aantreffen in hun nieuwe
container als die niet beschut
staat.

Sinds 1 januari 2022 halen we huisvuil op volgens het diftar-systeem.
Alleen grijze containers, voorzien van
een chip, worden geledigd. Oranje
zakken en containers met oranje
betaalsticker(s) blijven staan.

Heb je nog zakken en
stickers over?

Mocht je om één of andere reden
alle communicatie rond diftar gemist
hebben, lees er alles over op
brasschaat.be/diftar of
igean.be/afval.

» Lever ze tussen 3 januari en
31 maart 2022 in bij het onthaal op
het gemeentehuis. Het overeenkomende bedrag storten we op je
diftarrekening.
» Schenk ze aan Open Huis Kabas. De
waarde van de ingeleverde stickers
en zakken wordt verdeeld over de
diftarrekeningen van Brasschaatse
kansarme gezinnen.

Per ongeluk nog zakken op straat
gezet? Dat kan iedereen overkomen.
Neem ze zeker terug binnen en steek
ze bij de volgende ophaling in je
grijze container met chip. Binnenkort
beschouwen we losse oranje zakken
op straat als sluikstort. Daarop staan
GAS-boetes die kunnen oplopen tot
250 euro en meer. Zulke onnodige
kosten kan je beter vermijden.

Alleen grijze containers,
voorzien van een chip, worden
geledigd. Oranje zakken en
containers met betaalsticker(s)
blijven staan!

Heb je nog zakken of stickers over,
dan heb je twee keuzes:

In de praktijk
In de dagelijkse praktijk verandert er
weinig. Je zet zoals altijd je container
op straat op de data die je terugvindt
in de afvalkalender, brasschaat.be of
de apps 2930 en Recycle! . Het grote
verschil is dat je niet langer hoeft
te wachten tot je container propvol
zit. Je betaalt immers niet meer per
volume, maar volgens gewicht. Je kan
effectief besparen op je afvalkosten
als je (nog) beter sorteert.
Controleer na lediging steeds of je je
eigen container terug binnen neemt,
zeker als er meerdere dicht bij elkaar
staan.

Heb je toch eens teveel huisvuil,
bijvoorbeeld na een feest, dan kan
je uitzonderlijk extra zakken huisvuil
aanbieden. Hoe je dat doet, en welke
voorwaarden en kosten eraan
verbonden zijn, lees je op
brasschaat.be/diftar.

Extra services
Durft iemand wel eens stiekem wat
extra afval in jouw container droppen
op de dag van ophaling? Erg asociaal.
Meld het zeker aan je wijkagent. Je
kan eventueel preventief een slot op
je container laten plaatsen.
Kostprijs: 20 euro. Maak een afspraak
via de gratis servicelijn.
Oudere en fysiek zwakkere mensen
kunnen wieltjes laten monteren op de
40 liter container zodat het omgevormd wordt naar een trolleymodel.
Dit kost 20 euro (incl. servicekosten)
en brengen we in mindering van je
voorschot. Om de wieltjes te laten
monteren, neem contact op via de
gratis servicelijn.

Meer info?
gratis servicelijn 0800 1 46 46
brasschaat.be/diftar
igean.be/afval

Om met het nieuwe diftar-systeem te
kunnen werken, kreeg je in juni 2021
de keuze om je huidige container van
een chip laten voorzien of een nieuwe
container te ontvangen.
Een ruime helft van de Brasschatenaren
koos voor de duurzame oplossing: het
behoud van de huidige container. Die zijn
in het najaar van 2021 allemaal voorzien
van een chip en de nodige stickers met
identificatiegegevens.
De andere helft koos voor een nieuw,
kleiner model of kreeg – voor wie nog geen
container had – één ter beschikking.

Laat het ons weten!
Igean en het gemeentebestuur ontvingen
recent meldingen van inwoners die
regenwater aantreffen in hun nieuwe
container als die niet beschut staat.
Dat is uiteraard niet de bedoeling.
Heb ook jij dit probleem bij je nieuwe
container vastgesteld? Meld het zo snel
mogelijk aan Igean, bij voorkeur online op
igean.be/contactpagina-afvalvragen.
Je kan ook je melding telefonisch
doorgeven via de gratis servicelijn
0800 1 46 46 of mailen naar
igean@sulo.com.

Elke stap telt,
ook in 2022!
Zijn je goede voornemens
opgelijst? Gedeeld met familie
en vrienden? Heb je doelen die
je samen wil bereiken? Wij geven
je graag een aanzet naar één van
de meest ideale, laagdrempelige
voornemens. Eén die niet alleen
gezond is voor het lichaam, maar
ook voor de geest. Stappen!

“We moeten proberen via kleine
duwtjes in de rug gezonder te
gaan leven en meer te bewegen.”
Annelies Vandenberghe, Expert beweging

Stappen. Het is en blijft de meest
toegankelijke manier van bewegen. Je
kan het alleen doen of in gezelschap.

Sporten móet niet,
bewegen wel
Voor alle duidelijkheid: je hoeft niet
te sporten om voldoende te bewegen.
Wandelen, een fietstocht of even
trampoline springen zijn al even
goed voor onze gezondheid. Genoeg
bewegen heeft tal van voordelen:
een gezonder gewicht, een betere
bloeddruk, sterkere botten en een
goed geheugen zijn maar een paar
van de resultaten van meer beweging.

Igean onderzoekt elke melding grondig en
zorgt voor een gepaste oplossing.
Meer info?
brasschaat.be
Zoek op wandelen, fietsen en loopparcours.

Tel je stappen
naar de bakker
“Stel elke verplaatsing in vraag.
Geraak ik niet gezonder en wellicht
zelfs sneller bij de bakker, de slager,
de plaatselijke supermarkt ... als ik te
voet of met de fiets ga? Die reflexen
moeten we onszelf aankweken.” zegt
Vlaams minister van sport Ben Weyts
terecht.

Bewust bewegen
is nog beter
Dat bewegen goed is voor ons
lichaam, is voor de meeste mensen
wel duidelijk. Maar om er mentaal
ook winst uit te halen, moet je
volgens professor fysieke activiteit
Jan Seghers een gestructureerd
beweegmoment per dag inplannen.
“Tijdens dat moment moet je even
met niets anders bezig zijn, even
deconnecteren en het werk of studies
loslaten.
Studies tonen aan dat zelfs door
een kort bewegingsmoment de
doorbloeding naar de hersenen
verbetert waardoor concentratie en
efficiëntie toenemen. We moeten dus
tijd nemen om te bewegen doorheen
de dag en niet enkel ‘s avonds. Het
komt jezelf en je werk ten goede.”
Dus, hét voornemen voor 2022…
Doorkruis Brasschaat te voet of met
de fiets; een win-win voor lijf, geest
en portemonnee! Tip van de redactie:
7km = 10.000 stappen.
Ontdek onze aangeduide
wandelingen. Ook de lussen van de
loopomloop kan je perfect te voet
verkennen.
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PARKBODEACTUEEL
Sorteerregels GFT

Werken Kaartse Beek
De grens tussen Kapellen en Brasschaat valt
grotendeels samen met de Kaartse Beek. Omdat de
beek geregeld overstroomt, heeft de buurt al een
behoorlijke portie waterellende gekend.
Al geruime tijd werkt de provincie
aan oplossingen. Zo werd de beek
afwaarts de Kapelsesteenweg
opengelegd. Er kwamen oeverzones achter de voetbalterreinen
aan de Zwemdoklei die zorgen
voor meer ruimte voor water. Daar
kwam ook een nieuwe, bredere
brug voor fietsers en voetgangers.

doorstroming. De beek wordt
in overleg met de omwonenden
terug in open bedding gelegd.
Gelijktijdig maken we ook de
straat ter hoogte van de brug
veiliger voor zwakke weggebruikers. Er komt een zone 30, een
extra verkeersdrempel en nieuwe
wegmarkeringen.

Brasschaat verwerkt al even
het eigen GFT-afval tot hoogwaardige compost.
Om geurhinder in en rond het
recyclagepark te beperken en
geen ratten aan te trekken,
mogen in Brasschaat bepaalde
afvalsoorten niet bij het GFT.
Nog te veel Brasschatenaren zijn zich daar
niet van bewust. Niet zeker wat waarbij
hoort? Check je afvalkalender of surf naar
igean.be/sorteergids.

Wat mag bij GFT?
 niet-bereide resten van groenten en fruit
 koffiedik en papieren koffiefilters
 theebladeren
 doppen en pitten van vruchten of noten

Nieuwe werken

Realisatie Masterplan

De provincie vat in 2022, in
samenwerking met Kapellen,
Brasschaat en ANB nog enkele
belangrijke werken aan.
Momenteel vragen we de nodige
vergunningen aan zodat de werken in het najaar kunnen starten.

Voor het open gebied stroomopwaarts van de Fabriekstraat dat
aansluit op de Brusselse Bossen,
werd in 2020 een Masterplan
uitgewerkt. Dat wil de provincie in
2022 effectief realiseren.
We graven oeverwallen af en
herwaarderen het grachtenstelsel.
Zo kan het gebied bij de verwerking van veel hemelwater op een
natuurlijke manier overstromen.
Dat verkleint het risico op overstromingen in de afwaarts gelegen
woonwijk aanzienlijk. We voorzien
tussen de Holleweg en de Elisalei
ook een recreatieve verbinding.

Er komt een nieuwe brug over de
Kaartse Beek ter hoogte van de
Zĳdefabriekstraat-Moerbeilaan.
De huidige brug is te laag en werkt
bij hoge waterpeilen opstuwend.
Dat kan voor wateroverlast zorgen
in de wijk. De nieuwe, hogere
brug is alleen toegankelijk voor
voetgangers en fietsers.
Ter hoogte van JagersdreefFabriekstraat is de beek over
ruim 100m ingebuisd.
De oude inbuizing is in slechte
staat en belemmert een vlotte

 gras, bladeren,
plantenresten zonder kluit
 klein haagscheersel en
onbehandelde houtkrullen

Wat mag niet bij GFT?
 theezakjes
 bereide resten van groenten en fruit
 resten van etenswaren (vlees, vis,

brood, pasta, schelpen ...)
 piepschuim schoteltjes van etenswaren
 plastic zakjes
 houtskool, asresten (uit kachel, bbq ...)
 luiers, hygiënische verbanden
 papier, aarde, zand en stenen
 grof ongesnipperd snoeihout,

timmerhout
Meer info?
provincieantwerpen.be
Zoek op Kaartse Beek.

 kattenbakvulling
 stofzuigervulling en -zakken
 vet en olie
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Peter
De Cock

Piet
Tulkens

Advocaat in
België

Advocaat in
België

Nieuw mobiliteitsplan en wijkplannen
in de maak voor Brasschaat

Rechtsanwalt
in Duitsland
Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen,
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,WUDQVSRUWYHUNHHUVUHFKW OLFKDPHOLMNHHQVWRႇHOLMNH VFKDGHYHUJRHGLQJHQLQYRUGHULQJHQXLWYRHULQJHQ
Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt
YHUGHURYHUHHQYRRUWUHႇHOLMNLQWHUQDWLRQDDOQHWZHUNYDQPHGHZHUNHUVRQGHUPHHULQ)UDQNULMN1HGHUODQG
Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Het gemeentebestuur zal het oude mobiliteitsplan van 2010
vernieuwen en betrekt hiervoor een studiebureau. Samen
ontwikkelen we een strategische langetermĳnvisie, beleidsdoelstellingen en een concreet actieplan dat afgestemd is
op het bovenlokale mobiliteitsplan van de regio Antwerpen.
We brengen verbeteringen aan op vlak van wegencategorisering, multimodaliteit, communicatie, sensibilisering, participatie en evaluatie.
Daarnaast geven we ook de opdracht om in de 6 overblĳvende wĳken (Vriesdonk, Mariaburg, Maria-ter-Heide,
Bethanie en Driehoek) wĳkplannen mobiliteit op te zetten
aan de hand van mobiliteitsworkshops. Het referentievoorbeeld hiervoor is wĳk Kaart waar we in ‘20-‘21 een succesvol, maar intensief participatietraject hebben neergezet. We
zoeken naar oplossingen om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te verbeteren. “Betrokkenheid, verantwoordelĳkheidsgevoel en respect voor elkaar zĳn de ingrediënten om tot een gedragen wĳkplan mobiliteit te komen”,
vult schepen van mobiliteit, Goele Fonteyn, aan.

Registreer je bĳ de sneeuwtelefoon
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
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.

KNALDRANG
-woord van het jaar-

Wat kunnen
wij voor jou
doen in
2022?

Wij, van RELEX Verzekeringen, sluiten
ons daar graag bij aan en hebben een
enorme KNALDRANG om ook in 2022
het beste van onszelf te geven, voor jou!
RELEX Verzekeringen. Comfortabel verzekerd.

Aan iedereen van harte het allerbeste gewenst in het nieuwe jaar.
Esther, Tommy, Inge, Nick, Sabine, Kristel, Liesbeth, Dirk, Dries, Wim, Ludo, Jo

We staan voor je klaar:

Bredabaan 474
Wuustwezel
03 669 94 94

Kaartseplein 9
Brasschaat
03 653 19 98

www.relexverzekeringen.be
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Gevraagd: erv. poetshulp omg. Vriesdonk.
0474/910 346



Dokter De Loore Ivan

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

geboren te Zwevegem op 21 maart 1935
en overleden te Schoten op 6 december 2021.

Het afscheid heeft plaatsgevonden in familiale kring,
waarna de urne werd bijgezet
in het urnenbos te Brasschaat-Rustoord.



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

Rouwadres:
Ter Borcht 6 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/ivandeloore



Te koop wegens verhuis
Atelier Thomas van Heck,
enkele grote Impressionistische schilderijen.
0484/991 112

03 650 15 15 · SERENI.BE


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


De wereld is vol mensen…
maar zoals jij was er niet één.

Frankie Beenaerts

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

Geboren te Brasschaat op 22 november 1959
en overleden te Mortsel op 4 januari 2022.

We zijn haar dankbaar voor de liefde
en alle ﬁjne momenten
die we met elkaar gedeeld hebben.

Marijke Stessels
Geboren te Brasschaat op 15 februari 1964
en overleden te Wuustwezel op 29 december 2021.

echtgenote van Peter Hermans
Dit melden u:
Peter Hermans
haar echtgenoot
Yannick Hermans
Silke Hermans
haar kinderen
Herman en Gody † Stessels - Blommaert
haar vader
Eric en Ann Stessels - De Ridder
haar broer en schoonzus
haar schoonbroers en schoonzussen
haar neven, nichten, achterneven en achternichten
Benni Stessels en Tipsy
haar lieve poezen



Wij nemen in beperkte familiekring afscheid.
De asverstrooiing zal plaatsvinden
op de begraafplaats van Brasschaat-Rustoord.

Ketelonderhoud EC voor
uw 2-jaarlĳks onderhoud
gasketels, schoorsteenvegen met reinigingsattest
0468 212 868

Condoleren:
Prinskavelhof 14 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/frankiebeenaerts


Goedk. verw. en afvoeren van coniferen en hagen. Gr. off. 0487/715 534

03 650 15 15 · SERENI.BE

Het afscheid heeft plaatsgevonden
op donderdag 6 januari 2022.
Met dank aan het volledige team van Coda Hospice,
dr. Demey, het Oncologisch team van AZ Klina
en dr. Van Bruggen voor de goede zorgen.
Condoleren:
Familie Hermans - Stessels, p.a. Quirijnen I Sereni,
Augustijnslei 85 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/marijkestessels

ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN
03 650 15 15 · SERENI.BE

Wij brengen je in hogere sferen!

Huislift of traplift?
vanaf € 2250

GEVRAAGD

SERVICE DAG EN NACHT

WINKELBEDIENDE

BREDABAAN 469 - Wuustwezel
03 66 999 60
van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 - 18.00 u
Zaterdag 10.30 - 15.00u of ‘coronaproof’op afspraak

want een beetje klasse kan echt geen kwaad!
10jr garantie * terugkoopoptie bij overlijden * subsidie € 1.250

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

30 UUR, klantgericht ,flexibel...
Maandag en donderdag gesloten.

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT

Tel: 03.651.80.09

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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WIJNCURSUSSEN
BASIS - WIJN & CHAMPAGNE
3 woensdgavonden
16/2 - 23/2 9/3 (20 tot 23u)
OF
16/3 - 23/3 - 30/3 (20 tot 23u)

SCHRIJF JE IN!
INFO@MILAMORES.BE

BERRÉLEI 30
2930 BRASSCHAAT
WWW.MILAMORES.BE
Milamoresbelgium

Literaire avond
met MOYA DE FEYTER en MIRIAM VAN HEE
Donderdag 20 januari - 20u - Theaterzaal Hemelhoeve
Moya De Feyter (°Brasschaat) schrĳft
proza, poëzie en toneelteksten. Ze
studeerde af als theaterwetenschapper en zoekt naar manieren om
haar teksten ook via het podium bĳ
een publiek te krĳgen. Het liefst bewandelt Moya de grenzen tussen
waan en werkelĳkheid, kroniek en
sprookje, wreedheid en verlangen.
Samen met ﬁlmmaker Jeyda Yagiz
heeft Moya De Feyter een poëzieﬁlm
gemaakt die we tĳdens de literaire
avond vertonen. Haar bundels ‘Tot
iemand eindelĳk’ en ‘Massastrandingen’ verschenen bĳ
uitgeverĳ Vrĳdag. Vorig jaar werd haar werk bekroond met
de J.C. Bloemprĳs, een tweejaarlĳkse Nederlandse prĳs
voor poëzie.
Miriam Van hee (°Gent) studeerde
slavistiek aan de Rĳksuniversiteit
Gent. Ze publiceerde een twintigtal
dichtbundels, vertaalde poëzie van
onder meer Anna Achmatova, Osip
Mandelstam en Joseph Brodsky. Miriam Van hee was te gast op vele internationale poëziefestivals in onder
meer Duitsland, Litouwen, Rusland,
Amerika, Canada, Frankrĳk, Zuid-Afrika en Ierland. Ze is lid van de Koninklĳke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde. Haar poëzie is
vertaald in twaalf talen en werd meermaals genomineerd
en bekroond.
Moya De Feyter en Miriam Van hee praten tĳdens deze literaire avond over hun eigen en elkaars poëzie.
Literaire avonden worden georganiseerd door De Lezer
vzw, de Bib en Cultuurcentrum Brasschaat met de steun
van Literatuur Vlaanderen.
Kaartjes: www.cultuurcentrumbrasschaat.be
tel.: 03 650 03 40.

Te koop: weiland (Bredabaan Terrijk Wuustwezel 2949m²) € 29.000
of Bosgr (West Hoge
Heide Gooreind 1952
m²) € 26.000 te koop
Tel: 0474 383 902 of
majameul@hotmail.com



AUTOKEURING: geen
t i j d o f z i n , g p n s n rd
dir. chauffeur doet dit
voor u: afhalen wagen
en gekeurd terug afleveren: € 20/keuring.
Info: tel. 0484 263 811

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

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



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


www.Bomenpatrickgeerts.be

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



Te koop: 2de H. aanhangwagen, gegalvaniseerd 2m L op 1m br.
Banden, lichten in orde,
Heel goede staat. € 320.
0486/245 784

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

Alle renovatiewerken:
gyproc, schilderwerken,
totaalrenov. badkamer,
lamin., tegels. 15 ervaring. 0485/915 094

zoekt

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

KLUSDIENST
Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?
De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen.
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een totaalservice
waar alles door één en dezelfde ﬁrma wordt uitgevoerd of gecoördineerd.
Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op maat.
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

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

Op 4 januari 2022 overleed
in het A.Z. Klina te Brasschaat

   
 
 
Hij werd geboren te Loenhout
op 21 februari 1937.
Dit melden u met stil verdriet:

Dirk en Rita Verheyden ! Debruyn,
kinderen en kleindochter,
Peter en Ilse Verheyden ! Van der Vloedt en kinderen,
Lieve () Verheyden,
Marijke () Verheyden,
            

GRATIS OFFERTE
■
■
■
■
■
■



■
■
■
■
■

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

T

+32 3 828 95 74

E

info@antwerpseklusdienst.be

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid bij te
wonen op        in de kerk
van Sint!Jozef te Kapellen ! Hoogboom. Samenkomst in de kerk,
Hoogboomsteenweg 294, vanaf 10 uur.
Aansluitend volgt de teraardebestelling in het familiegraf op
de begraafplaats van Brasschaat ! Centrum, Miksebaan.
 : Familie Fons Verheyden
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.be

W antwerpseklusdienst.be

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

GEBROEDERS CEUPPENS
ZOEKT:

PLAATSER(S)
BUITENSCHRIJNWERK
FUNCTIE
 -HVWDDWLQYRRUKHWSODDWVHQYDQUDPHQHQGHXUHQ
 LQ$OXPLQLXPRI39&
 -HEHQWÀH[LEHOHQZHUNWLQDWHOLHURIRSGHZHUI
 -HSODDWVW]RZHOYRRULQGXVWULHERXZDOVYRRUSULYH
WIJ ZOEKEN
 -RQJHG\QDPLVFKHNUDFKWGLHPHHZLOGHQNHQHQ
 GRRUJURHLHQ
 -H EHQW HHQ WHDPVSHOHU GLH RRN ]HHU ]HOIVWDQGLJ
 NDQZHUNHQ
 -HKHEWRRJYRRUGHWDLOHQZHUNWRUGHOLMN
 -HEHQWVWLSWHQQDXZNHXULJ
WIJ BIEDEN
 (HQFRUUHFWHYHUORQLQJ
 (HQYDVWFRQWUDFW
 (HQXLWGDJHQGHMREPHWGRRUJURHLPRJHOLMNKHGHQ
 *HHQEDQGZHUNHONHZHUILVDQGHUV
STUUR JE CV
QDDUURPHR#JHEURHGHUVFHXSSHQVEH
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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

U bent van harte welkom in ons nieuwe kantoor op
de Bredabaan 294 te Brasschaat tegenover het kerkplein!
Vastgoed in België en in Spanje

www.poortenhersteller.be

Speciale startersvoorwaarden
Tel.: 03/283.44.00

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

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

-EUBLETAȩ TEȩ "RECHTȩ
ZOEKTȩ POETSHULP ȩ 2 daGENȩ PERȩ WEEK ȩ VOORȩ HETȩ
onderhoud van toonZAALȩENȩSANITAIRȩ5RENȩBESPREEKBAARȩ 4ELȩ ȩ ȩ
00 90



!LLEȩ GYPROCȩ BEZETTINGȩ
ENȩTEGELWERKENȩprofesSIONEELȩ MOOIȩ AFGEWERKTȩ
OOKȩ KLEINEȩ WERKENȩ ENȩ
HERSTELLINGENȩ OPȩ KORTEȩ
TERMIJNȩ ȩ ȩ ȩ
E DKȩ4OMȩENȩ+ENNY



)Kȩ ZOEKȩ WERKȩ MASSAGEȩ
AANȩHUISȩȩȩ

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
:/.7%2).'ȩsȩ2/,,5)+%.ȩsȩ2!!-$%#/2!4)%
3#2%%.3ȩsȩ4%22!3/6%2+!00).'%.ȩsȩ,!-%,,%.$!+%.

25)-%ȩ4//.:!!,ȩ-µ

+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO

ȩ+/24).'ȩ"ǡȩ!!.+//0ȩ
6!.ȩȩ6%2!./ȩ02/$5#4%.
"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖSOFFERTEȩ
ȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU

www.wollaertvastgoed.be

4Eȩ HUURȩ APPȩ GELIJKVLȩ
#ENTRȩ "RASSȩ ȩ SLAAPK ȩ
GROTEȩLIVINGȩENȩTUINȩ6OORȩ
RUSTIGȩ PERSȩ PRȩ ǒȩ 
MNDȩTELȩȩ

4EȩKOOPȩ)NBOEDELȩEETKAMER ȩ SLAAPKAMER ȩ SALON ȩ
BUREAU ȩ SERVIES ȩ BESTEK ȩ
KOELKAST ȩDIEPVRIESKOFFERS ȩ
SMEEDKOLENȩ,AATSTEȩKANSȩ
 ȩ!LLESȩMOETȩWEGȩ-ISHA!LGȩTUINWERKEN ȩOPKUI- GENȩ ȩ DIȩ ȩ ȩ ȩ
SENȩVANȩBLADEREN ȩAANLEGȩ VANȩ Hȩȩȩ
ENȩONDERHOUDȩVANȩTUINEN ȩ 
AANLEGȩTERRASSENȩENȩOPRIT- +LINKER KASSEIWERKEN ȩ
TENȩ ENȩ ALLERLEIȩ SNOEIWER- PLAATSENSTEENKORVEN ȩ
KENȩ4ȩȩȩ
PLAATSENȩ VANȩ GRASMAT TEN ȩ BESCHOEIINGȩ VÖVERS ȩ
4EȩKOOPȩGEVRAAGDȩSCHIL- GRATISOFF ȩ ȩ ȩ 
DERÖEN ȩSTRIPS ȩ,0S ȩOUDEȩ 
POSTKAARTEN ȩ SPULLENȩ 'OEDKȩAFBREKENȩvan uw
VANȩ ZOLDER ȩ CURIOSA ȩ ENZȩ TUINHUIS ȩGARAGEȩENȩAFVOEȩȩ
RENȩ'RȩOFFȩȩ
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Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

1DWXXUOHLHQ  3DQQHQ  5RR¿QJ  *RRW HQ *HYHOEHNOHGLQJ
'DNUDPHQ/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH
Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

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

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be

Bredestraat 36, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
verlindendak@gmail.com

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


Te koop droog brandhout, kant en klaar thuis
gebracht. 0495/914 096

AANNEMER KOOPT

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


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

G o e d ko o p l e e g r u i men van uw tuin, planten, hagen, enz. Gr. off.
0487/715 534

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


Aankoop alle wagens
met of zonder schade ook
niet gekeurd. indien u
wenst kom ik vrĳblĳvend
kĳken. 0491 758 399

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!



0487/286 430

Babysit voor in de avond
proper en verzorgd werk.
0486/944 454



Poetsvrouw zoekt extra
werk, ook strĳken. Eng.,
goede ref. 0485/505 961

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald
*HEUXLN YRRU HONH OHWWHU OHHVWHNHQ RI WXVVHQUXLPWH 1 VAKJE !!!


Te koop: Nissan Juke
w. b . a . v e l g e n € 1 6 0
205/60R16 m+s 96h, geen
velg € 100 0476/829 626

Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€

250
€

5

750
€ 10
€ 1250
€

$IJHYHQELM“Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW7HO
+HWNDQWRRULVRSHQYDQWRWXHQYDQWRWXYULMYDQWRWX]DWHQ]RQJHVORWHQ


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


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


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



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

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+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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DE BADKAMAERSPECIALIST IN UW BUURT

VOORJAARSACTIE
Bij aankoop tussen 1-01-2022 en 31-03-2022

10% KORTING
op sanitair en tegels

Contacteer ons voor een vrijblijvend plaatsbezoek

BEZOEK ONZE TOONZAAL
Miksebaan 5 - 2930 BRASSCHAAT
Van Roy Philippe +32.477.95.11.10.
Van Riel Philippe +32.472.60.60.09
ŝŶĨŽΛďďƌĞŶŽǀĂƟĞƐ͘ďĞ

NOORDRAND

Deze villa werd succesvol
verkocht via de TO THE
POINT VERKOOP
procedure.
Benieuwd naar onze werkwĳze?
We kĳken er al naar uit u te ontmoeten!
noordrand@immopoint.be
of 03 535 12 75
of kom gezellig langs
voor een kop kofﬁe
Vrĳwilligerslei 1 - Brasschaat

Brasschaatse Film,
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Josephina Van den Broeck, 88 jaar, weduwe van Noël Callewaert, Brecht
Jacques Wuyts, 73 jaar, echtgenoot van Isabelle Vilken, Brasschaat
Gustave Vandormael, 92 jaar, weduwnaar van Lucienne Van Ooteghem, Brasschaat

BURGERLIJKE
STAND

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

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

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

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.

'RNWHUYDQGLHQVW

www.brasschaatsefilm.com

Liefdevol nBmen wij afscheid van

Hugo AKKERMANS
zaakvoerder Garage Akkermans

echtgenoot van
Maria Wouters

Gezocht: Oude emaille
reclameborden in gelijk
welke staat. Kĳk eens op
zolder, tuin of kippenhok.
Ook interesse in oude
reclamevoorwerpen uit
voormalige kruidenierswinkels, brouwerijen of
garages. Tel. 0479 709 158



Nanny gezocht! Afhalen
crèche & oppassen zoon
(1,5j). Ma-vrij, 16u-20u.
Schema & verloning bespreekbaar. Wonen in
Brasschaat (Maria-ter-Heide) & crèche in Schoten.
Kandidatuur (inc persoonlĳke info) op
karel@era-one.be

Geboren te Antwerpen op 19 augustus 1942
en overleden te Brasschaat op 6 december 2021.
Wij IFCCFO afscheid HFOPNFOvan Hugo
in intieme familiekring.
Speciale dank aan het verzorgend personeel
van Coda en het Wit-Gele Kruis.



Uitvaartzorg De Lelie | 03 434 33 32 | info@uitvaartzorg-delelie.be
www.uitvaartzorg-delelie.be

CASA CALLENTA
Casa Callenta is een warm (t)huis voor en door lotgenoten
met kanker én hun omgeving.
Wekelĳks organiseren wĳ ontmoetingsmomenten.
Maandag 10 januari – 10u30: Gewoon welkom online
Dinsdag 11 januari – 13u30: workshop: Welk type kleur
ben jĳ
Maandag 17 januari – 13u30: wandelen in het park
Dinsdag 18 januari – 18u30: info: Financiële gemoedsrust
en samenlevingsvormen
Donderdag 20 januari – 12u30: introductie: zorgmassage
Dinsdag 25 januari – 13u30:
workshop: Fingerfood ism onco-diëtisten
Meer info: www.casacallenta.be

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



Opruiming alle inboedels van A tot Z.
Borstelschoon achtergelaten indien gewenst
helemaal gepoetst. aankoop antiek schilderĳen
verzamelingen porselein
etc. ook alle afvoer van
stort. Beste prijzen vd
streek. 0491 758 399

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

10
11
12
13
14
15

RestAfval
rode
straten

GFT

Gratisinlevering
Brasschaat

OPHALING HUISVUIL JANUARI
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRĲDAG
ZATERDAG

17
18
19
20
21
22

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

T. 0477/382 726
info@ultrax.be
www.ultrax.be
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Centrale verwarming

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

www.

.be

,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

NA DE OTTER, DE BOOMMARTER
NIEUWE WEBSITE VAN GROENRAND
GroenRand kiest de boommarter als nieuw symbool voor
haar aloude streefdoel: met de Antitankgracht als blauwgroene ruggengraat, de verschillende waardevolle bos- en
natuurgebieden in de Voorkempen met elkaar verbinden.
Een nieuwe website zet de boommarter in de kĳker.
Natuurverbindingen en -ontsnippering zĳn essentieel om
ﬂora en fauna tegen uitsterven te behoeden. De Antitankgracht, een lange unieke strook natuur, strekt zich als een
groen parelsnoer uit van Stabroek tot aan het Albertkanaal
in Oelegem. De daar omheen liggende losse stukken bos
en natuur via de Antitankgracht met elkaar verbinden: dat
is waar de natuurvereniging GroenRand al sedert 2017 voor
ĳvert. Een werk van lange adem, waarbĳ GroenRand een
beroep doet op vrĳwilligers, diverse organisaties en overheidsinstanties. Sensibilisering is hierbĳ belangrĳk om iedereen mee te krĳgen.
2021 is het “Jaar van de Otter”, zowel in België als in Nederland. Dat was geen toeval: de Vlaamse overheid en diverse
organisaties spannen zich al enige tĳd in voor een soortenbeschermingsprogramma voor de otter, met ingrepen rond
natuurverbinding en waterkwaliteit.
Weldra nieuwe website, nieuw symbool: de boommarter
GroenRand kondigt met enige ﬁerheid haar nieuwe website (https://boommarter2022.weebly.com) aan, een nieuw
sensibilisatieinstrument. En tegelĳk sluit GroenRand de
periode met de Olga de Otter af, om nu de boommarter
in de kĳker te zetten: een andere diersoort die terug is van
weggeweest. Na de otter in 2021 komt er ook in 2022 een
‘tentoonstelling’, maar die reist dit keer naar uw huiskamer:
inderdaad zal een nieuwe website nu het verhaal vertellen
van de boommarters. Op de nieuwe website kom je dus tegelĳk alles te weten te komen over de doelstellingen van
GroenRand én over de handel en wandel van de boommarter, met prachtige foto's van Karel De Blick. Schrĳver en
graﬁsch tekenaar Rodrik Steverlynck stond in voor de getekende marter als header en is tevens webmaster.
Boomarter in werkingsgebied GroenRand
Goed nieuws: in de bossen binnen het werkingsgebied van
GroenRand en het Grenspark duikt de boommarter stilaan
meer en meer op. Dat leren we uit de waarnemingen van
wildcamera’s en de tellingen van de verkeersslachtoffers.

Wij
n
kome
uis
aan h
gratis meting
p
voor o vies!
a
n
e d

Houten blinds
& Raamdecoratie

Handelslei 102, Zoersel | +32 3 501 31 18 | info@woonplus.be
0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

)NDUSTRIELAANȩ ȩ BUSȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ ȩ ȩ +APELLEN
4ELȩ ȩ ȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ INFO STUCAGYPBEȩ

:OEKȩ GEPENSIONEERDE ȩ #ARAVANȩ TEȩ KOOPȩ GE
licht tuin onderhoud, VRAAGDȩ liefst in gde st.
2-wekelĳks. 03 651 90 85 Mag oud zĳn. 0495 529 527


'OEDKOOPȩ VELLEN van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534

Foto: Karel De Blick

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be


'RATISȩOPRUIMENȩVANȩIN
BOEDELS bel vrĳblĳvend
0488 335 873

)KȩZOEKȩWERKȩtuin, bezetten, tegelen, schilderen.
0470/975 891


%LEKTRICITEITSWERKENȩ
groot & klein. verlicht.
depan. 0498/289 024
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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

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

QQQQQQQQQQQQ
Ke y b o a rd - p i a n o l e s ,
geen notenkennis vereist.
0477/618 945


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

.DOPWKRXWVHVWHHQZHJ:XXVWZH]HO
ZZZGHWXLQYDQHGHQFRPGHWXLQYDQHGHQ#WHOHQHWEH
23(1:RHQVGDJWRWYULMGDJX]DWHUGDJ]RQ IHHVWGDJHQX
5XLPHSDUNLQJDDQGHZLQNHO
:LMDDQYDDUGHQRRNHFRHQFRQVXPSWLHFKHTXHV

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ
S I N T- J O Z E F P A R O C H I E ( D R I E H O E K )

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

www.asluc.be

EINDE VAN DE STILTEMOMENTEN
Als je stilvalt met je wagen, heeft dat meestal met pech te
maken. Hetzelfde geldt trouwens bĳ tegenslag in je leven:
ziekte, pĳn en overlĳden. Je wordt gedwongen om stil te
staan. Op de parochie Sint-Jozef Driehoek Brasschaat is
er 15 jaar geleden voor gekozen om vanuit een positieve
ingesteldheid de stilte op te zoeken. Maandelĳks werd er
een stiltemoment aangeboden. De begeleiders hiervan
hebben er veel tĳd en energie in gestoken … om stil van

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

te worden. Waarvoor dank! Dit initiatief wordt nu stopgezet.
Niet omwille van pech, want de begeleiders hebben nog
bezieling en kracht genoeg. Maar als er zo goed als geen
deelnemers meer zĳn… dan wordt het toch heel stil. Hopelĳk heeft dit aanbod veel mensen aangezet om bewust en
proactief de stilte op te zoeken. Een regelmatig onderhoud
van de motor zorgt ervoor dat je met een gerust hart je levensweg verder kunt gaan.

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

*DVFRQGHQVDWLHNHWHOV9HUNRRS6HUYLFH2QGHUKRXG:DUPWHSRPSHQWHUYHUYDQJHQYDQPD]RXWRIJDVNHWHOV $LUFRQGLWLRQLQJ

