Meer helderheid, meer kleur

STRAFFE
SOLDEN
kortingen

BREDABAAN 358
Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

t.e.m. 31 januari!

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.
www.brasschaatseﬁlm.com - info@brasschaatseﬁlm.com

67e Jaargang

nr. 3

19 januari 2022

Premium 1+1

Celebrating

2de paar premium
progressieve glazen gratis

DE NIEUWE HYBRIDE STIJL

1+1

30 years

De nieuwe

Premièr

e

VABIS

BRASSCHAATSTEENWEG 306 • KALMTHOUT • 03 666 30 60

EXCLUSIEF
VERDELER
ANTWERPEN
NOORD

SCHITTERENDE SOLDEN

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

Jubileumactie! 30 jaar Optiek Jan Huysmans

-50%

Goudsmid - Juwelier

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post) • www.ﬂandersdesigners.be

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT - Dinsdag: Bist-Wilrijk
Woensdag: Gitschotellei - Donderdag: St.-Lenaarts
Vrijdag: Wijnegem
Zaterdag: Schoten

DAMES
HEREN

tel. 0478 309 805

3+1
GRATIS

dave.parys@proximus.be

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN

GEZOCHT

4 fijnschilders

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

DANSEN
Bij Marc Spillemaeckers
swingen - rocken - zumba
ballroom - latin - easydance

“I WANT TO DANCE AGAIN”
WWW.QTD.BE

D E P U R E B E L E V I N G VA N W O N E N
B R E D A B A A N 808
2 9 3 0 B R A S S C H A AT

nieuwe cursussen voor beginners:
“swing-dansen” start op maandag 17/01 om 19u30
“alle dansen” start op woensdag 19/01 om 20u30

Alle info: www.spillemaeckers.be
Vooraf inschrijving per mail: marc@spillemaeckers.be

Brasschaatse Film,
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Wij werven aan:

Deeltijdse
winkelbediende
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
Zaterdag: 5-12u • Zondag: 5-14u
Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak met Imelda.
Mail: imelda@bakkerijmortier.be
Of tel. 03/663.00.37

SCHILDERWERKEN
RENOVATIE
NIEUWBOUW
SPUITEN
MET VERFSPUIT
PARTICULIER
EN PROFESSIONEEL
kwaliteit
gegarandeerd
BETAALBARE PRIJZEN

DS Brasschaat
0484 461 020

Brasschaat kreeg van Vlaanderen een definitieve toezegging van € 124.867,95 ondersteuning in het kader van het
Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dit bedrag kan vrij ingezet
worden op de 4 werven waarrond lokale besturen gaan werken: water, energie, vergroening en duurzame mobiliteit.
Het gemeentebestuur besliste om een deel van de subsidies in te zetten op de klimaatacties van IGEAN: de inrichting van een wijkloket in wijken waar een energetische renovatie zich opdringt, renovatiebegeleiding, de aanleg van
geveltuintjes en ontharden van opritten en voortuinen.
Woningen zorgen voor bijna de helft van de CO2-uitstoot
in de gemeente. De hoge uitstoot is te wijten aan het hoge
aandeel van vrijstaande en relatief grote woningen. Bovendien kennen die Brasschaatse woningen ook nog eens een
grote graad van verharding waardoor er weinig water infiltreert. “Met deze acties willen we alvast tot een eerste bewustwording komen. In 2022 maken we van energetische
wijkrenovatie en waterinfiltratie ons hoofddoel”, aldus schepen van duurzaamheid Goele Fonteyn.

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


Te huur gevraagd: Paardenweide omgeving
Brasschaat 0475 432 133



Te koop gezocht: weide.
Ik ben opzoek naar een
weidegrond/landbouwgrond om te kopen. Regio: Kapellen, Brasschaat,
Kalmthout,... Min. 1 HA,
groter mag zeker. 0495
885 236



Vlaanderen ondersteunt gemeente
Brasschaat in haar klimaatacties

2

Te koop: Peugeot 307,
diesel, 15 jaar, in goede
staat, geschikt voor groot
gezin, 7 zitpl., € 2000
0486 781 604

Legan ails
nagelstudio en groothandel

Schriek 362 • 2180 ekeren • 03 605 63 60
www.legannails.be • info@legannails.be

Brasserie - Chalet Witte Duivels
presenteert:

• Vrije toegang voor eten en/of drinken
• Thema-avonden (kan ook op eigen intiatief)
• Spontane of georganiseerde feestjes
(verjaardagen, jubileums, communie, pensioen, ect...)
• Koffietafels
• Iedere vrijdag “After work drink” met happy hour (17u.-18u.)

Koninklijke Witte Duivels Tennisclub
Fabrieksstraat 37 • 2930 Brasschaat
Voor meer info: 0475/944 749 of jjjorissen@hotmail.com

zoekt

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…

Vakantiewoning Heistaan-Zee: nieuwbouw moderne woning 500 m van
strand (4 volwassenen en
4 kinderen) alle comfort,
te huur per week/weekend/midweek. Info: 0497
578 549



Gezocht: poetshulp voor
Parochiecentrum D'Ouwe
Kerk. 03/653 20 39 of
0471 782 480

Studenten en/of
flexijobbers
zondag van 8 tot 13 uur
Solliciteren:
03/653 46 26
info@slagerijrijmenants.be

Nr. 3, 19-01-2022
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vakmanschap sinds 1960

Brasschaatse Film,

• herstoﬀering
• maatwerk

• gordijnen
• stores
• binnenzonwering

• tapijt naar maat

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22

www. H E R F I L . b e

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!

www.rijbegeleidingkruger.be • 03/651 50 40

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken

Gecertiﬁceerd klokkenmaker

Klaar voor
de winter

SOLDEN
€100
voordeel

949

849

Koel-vriescombi
CNPEL481323

• DuoCooling
• PowerCooling
• SuperFrost: supersnel invriezen
• VarioSpace: genoeg ruimte
voor de hoogste ijstaart

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

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

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

info@HandsOnTime.be

www.HandsOnTime.be

PARTIME

WINKEL
BEDIENDEN
voor
SLAGERĲ MAES
liefst ervaring en
mag ook flexĳob

0491/105 828

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

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

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 sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen – H.E. beheert circa 1500 sociale huurwoongelegenheden verspreid over 5 gemeenten in de provincie Antwerpen. Daarnaast bouwt zij ook jaarlijks
sociale huur- en koopwoningen en -appartementen. In uitvoering van het Woonbeleid dat door de
Vlaamse Regering werd uitgestippeld, kent De Voorkempen – H.E. een sterke toename van haar activiteiten. Om onze aanhoudende groei te ondersteunen zoeken wij op korte termijn een nieuwe collega:

Maatschappelijk assistent (e)
(M/V) (niveau B) - Full time regime van onbepaalde duur
Jouw uitdagingen:
• Je staat in voor de huisbezoeken bij de huurders in het werkgebied van de maatschappij
(gemeenten Brasschaat, Brecht, Schilde, Wuustwezel en Zoersel)
• Je ondersteunt de teamcoördinator van de sociale dienst als aanspreekpunt voor onze huurders m.b.t. niettechnische, maatschappelijke en samenlevingsgerichte vragen en klachten
• Je voorziet eerstelijnshulpverlening bij sociale probleemsituaties van huurders en indien nodig zorg je voor
een kwalitatieve doorverwijzing naar andere hulpverleningsinstanties
• Je werkt nauw samen met de andere interne afdelingen van De Voorkempen – H.E. en je zorgt voor een
correcte uitwisseling van informatie aan de hand van bezoekverslagen
• Je bent een aanspreekpunt voor onze externe partners
(OCMW's, CAW's, andere sociale huisvestingsmaatschappijen, … )
• Je zorgt mee voor de externe communicatie met de huurders via diverse communicatiekanalen
(nieuwsbrief, sociale media, bewonersvergaderingen, …)
• Je staat in voor het organiseren van wijkevenementen, buurtvergaderingen en evenementen en ondersteunt
je collega’s hierin
• Je verzorgt de communicatie met de bevoegde instanties in ons werkingsgebied, uitleendiensten,
gemeentes,…
• Je zorgt voor verbinding tussen onze huurders, De Voorkempen en andere betrokken diensten.
Jouw profiel:
• Je hebt een bachelor diploma in het sociaal werk (maatschappelijk assistent)
• Bij voorkeur heb je reeds een eerste ervaring als maatschappelijk werker
• Je bent sociaal voelend, communicatief en vlot in de omgang.
• Je bent discreet en correct
• Je kan zelfstandig werken en weet om te gaan met vertrouwelijke informatie
• Je werkt graag in teamverband aan de gemeenschappelijke doelstellingen
• Je beschikt over een rijbewijs B  
De Voorkempen – H.E. biedt jou:
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
• Een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de weddeschalen van het OCMW- en gemeentepersoneel, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering)
• Een boeiende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief waar je duidelijk de resultaten ziet
van jouw inspanningen
• Een stabiele, aangename en toekomstgerichte werkomgeving met aandacht voor evenwicht tussen werk
en privé.
Geïnteresseerden sturen hun Curriculum Vitae en een motivatiebrief naar De Voorkempen – H.E., t.a.v.
Veronique Radermacher, info@devoorkempen-he.be. Sollicitaties worden aanvaard tot en met 26 januari 2022

Brasschaatse Film,
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Avondtoilet/Ktuna presenteren

DE MENSELIJKE STEM
van Cocteau

Hij schreef La voix humaine al in 1928, maar het blijft de
ultieme afscheidsmonoloog. Een vrouw belt met haar ex. Is
het een afscheid? Is het een ultieme poging om hem terug
te winnen?
In de loop van het gesprek wordt de vrouw heen en weer
geslingerd tussen hoop en wanhoop. Wat zal het worden?
5, 6,11 en 12 februari in Deschuer57, De Romboutweg 14 te
Brasschaat. Reservatie 0486/90.83.20
of deschuer2057@gmail.com

mu daeng Thai Take away Brasschaat
Een culinaire ervaring met de fijnste ingrediënten
en vers bereide Thaise gerechten
U kunt nu online bestellen via
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di. gesloten.

Kapelsesteenweg 308
B-2930 Brasschaat

Wij aanvaarden consumptiecheques

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


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


Alle gyproc bezetting
en tegelwerken. professioneel mooi afgewerkt.
ook kleine werken en
herstellingen op korte
termijn. 0491 758 399.
e-dk Tom en Kenny.

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

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

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


Alg. tuinwerken, opkuisen van bladeren, aanleg
en onderhoud van tuinen,
aanleg terrassen en opritten en allerlei snoeiwerken. T. 0476 466 216

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

De nieuwe
De nieuwe
Audi Q4 Sportback e-tron
Audi Q4 Sportback e-tron
Nu al vanaf € 569/maand in AutoCredit.¹
Nu al vanaf € 569/maand in AutoCredit.¹
(laatste maandaflossing: € 23.514,40)
(laatste maandaflossing: € 23.514,40)

Welkom met al uw vragen over mobiliteit en
Welkom met al uw vragen over mobiliteit en
saloncondities in onze showroom of op
saloncondities in onze showroom of op

Open zondag 16, 23 en 30/01
Open zondag 16, 23 en 30/01
Antwerpsesteenweg 340 I 2950 Kapellen
Antwerpsesteenweg 340 I 2950 Kapellen

Let op, geld lenen kost ook geld.
Let op, geld lenen kost ook geld.

vraaghetmaar.be
vraaghetmaar.be

Chat met ons of boek uw afspraak met één van
Chat met ons ofonze
boekverkopers.
uw afspraak met één van
onze verkopers.

16,6 - 20,9 kWh/100 KM ◆ 0 G CO2/KM (WLTP)
16,6 - 20,9 kWh/100 KM ◆ 0 G CO /KM (WLTP)

1 AutoCredit is een lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag op maximum 36 maanden en met vaste debetrentevoet van 1,49%. Illustratief voorbeeld Q4 Attraction2
35 e tron 125kw 170cv met

een JKP van 1,49%: voorschot: € 0, kredietbedrag: € 41.990, maandaflossing: € 569 x 35 en een laatste maandaflossing van € 23.514,40. Totaal bedrag door de consument te betalen (onafgezien van elk voorschot): € 43.429. Contante prijs
1 AutoCredit is een lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag op maximum 36 maanden en met vaste debetrentevoet van 1,49%. Illustratief voorbeeld Q4 Attraction 35 e tron 125kw 170cv met
inclusief btw (aanbevolen catalogusprijs): € 41.990. Geldig van 03/12/2020 tot 31/01/2022. Onder voorbehoud van vergissingen, drukfouten of prijswijzigingen en zolang de voorraad strekt. Meer informatie over de fiscaliteit van je voertuig en
een JKP van 1,49%: voorschot: € 0, kredietbedrag: € 41.990, maandaflossing: € 569 x 35 en een laatste maandaflossing van € 23.514,40. Totaal bedrag door de consument te betalen (onafgezien van elk voorschot): € 43.429. Contante prijs
de voorwaarden: contacteer je Auto Natie Audi verdeler. Model enkel ter illustratie en uitgerust met te betalen opties.
inclusief btw (aanbevolen catalogusprijs): € 41.990. Geldig van 03/12/2020 tot 31/01/2022. Onder voorbehoud van vergissingen, drukfouten of prijswijzigingen en zolang de voorraad strekt. Meer informatie over de fiscaliteit van je voertuig en
de voorwaarden: contacteer je Auto Natie Audi verdeler. Model enkel ter illustratie en uitgerust met te betalen opties.
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Va n Po t ra t u i n w e rken. Btw aanwezig. Tel.
0465/993 577

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

GEVRAAGD

WINKELBEDIENDE



Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 18 januari t.e.m. zaterdag 22 januari

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


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

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT

Tel: 03.651.80.09



Soepen:
- Preisoep. (€3,50/0,5l of €7/1l) (VEGAN)
- Paprika - wortelsoep. (€ 3,50/0,5l of € 7/1l) (VEGAN)
Salades:
- Caesar salade. (€ 10)
- Salade met taboulé van quinoa, venkel, appelsien,
witloof, basilicumolie en geroosterde hazelnoten.
(€ 12,50) (VEGAN)
- Wrap met gerookte zalm, bieslookdressing, geroosterde
bloemkool, avocado en rucola. (€ 10,50)
Warme Gerechten:
- Kalfsblanket met worteltjes, erwtjes
en ovenaardappeltjes. (€ 15)
- Gentse waterzooi met zalm, kabeljauw, wortel, prei,
selder en natuuraardappelen. (€ 15)
- Courgette gevuld met kippengehakt en parmesan, met
tomatensaus en zoete aardappel uit de oven. (€ 12,50)
- Tagliatelle met huisgemaakte pesto, broccoli en
courgette met parmesanvlokken en geroosterde
hazelnoten. (€ 12,50) (VEGI)

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

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

Oprit of parking

in klinkers

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383


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



DRINGEND
GEZOCHT
Koks • Hulpkoks
Kelners m/v
Jobstudenten M/V
Brasserie
De Hoge Boom
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

Te huur app. gelijkvl.
Centr. Brass. 1 slaapk.,
grote living en tuin. Voor
rustig pers. Pr. € 850/mnd.
Tel. 0496/543 256


Wie legt mĳn Groententuintje aan? Met kennis
en ervaring. En daarna 1
à 2 uur per week onderhoud. Bel 0477/425 858

Vrouw zkt poetswerk,
opp. jong en oud. +31/644
462 903, 0488/278 633

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

Ophaling oud ĳzer: nu
bĳ gratis ophaling van uw
oud ĳzer gratis scharreleieren. Info Bart
0492/543 007

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

Gespecialiseerde voetverzorgster komt a. huis
Agnieszka. 0484/949 951



Te koop. Baby-uitzet:
silvercross, wieg, eetstoel,
bed. 0474/502 521.



Terras herstellingswerken: uitslĳpen van slechte
voegen en heropvoegen
van terrassen, vervangen
van kapotte tegels en
putdeksels, plaatsen van
boordstenen enz. Gratis
offerte. 0491/883 597


Ik zoek werk tuin, schilderen, parket, bezetten
€16/u. 0466/287 080



Te huur extra brede autostnplts Hofstraat 32-34.
€120/mnd 0479/381 137



Te koop mountainbike
24” z.g.st. €95 chinese
tv kast + salont. p.o.t.k.
gr. doos Thomas trein
sp. + toebehoren. €60.
0477/576 689

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

LEER NU BRIDGEN BĲ BRIDGECLUB WILG & DONK!
• Een lesprogramma van 16 lessen, gegeven door een
ervaren lesgever in een nieuwe locatie.
• Je kan reeds bridgen, met begeleiding, vanaf de eerste les.
• Na de cursus zorgen wĳ voor begeleiding & ondersteuning.

Plaats: Dienstencentrum, Prinshoeveweg 21, Ekeren
•
•
•
•
•

Kennismakingsdag: woensdag 26-01-2022 om 14u.
De cursus start woensdag 2-02-2022 om 14u tot 16u30.
De eerste les is gratis en vrĳblĳvend.
De overige lessen op woensdagen op hetzelfde uur.
Kostprĳs: 95 euro per persoon.

Informatie & inschrĳving: Contacteer Manu Raedschelders
tel: 03 651 47 04 of via mail: wilgendonk@telenet.be

Brasschaatse Film,
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UNIEKE SALONCONDITIES

ONTDEK HET NIEUWE JEEP PLUG-IN HYBRIDE GAMMA

Tot

€ 5.000

kor ting

incl. BTW

1,9 - 4,1 L/100KM • 44 - 94 G/KM CO ² (WLTP)

www.BUGA-AUTO.BE

Krijgsbaan 3-5 - 2110 Wijnegem
(Naast het shopping center)

UNIEKE SALONCONDITIES
ALFA ROMEO STELVIO

Tot

€ 7.865

korting incl. btw
www.BUGA-AUTO.BE
Krijgsbaan 3-5 - 2110 Wijnegem
(Naast het shopping center)

Brasschaatse Film,
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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
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Te huur: ruimte voor vrĳ
beroep te Sint Job. Totale
opp. 4,5m op 4m. Inkom
met toilet. Ideaal voor
coaching, logopedie,
massage, bureau, Gsm
0486 361 995



Te koop krist. servies 84st.
+ 2gr. karaf. 0484/991
910 na 18u.

ZKBM

Zakenkantoor Magerman bvba

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

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


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

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



Klinker-kasseiwerken,
plaatsensteenkorven,
plaatsen van grasmatten, beschoeiing vĳvers,
gratis.off, 0498 442 257

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

€ 258,04
€ 250,15
€ 273,82
€ 303,52
€ 196,78
€ 238,08
€ 244,12
€ 209,78
€ 268,71
€ 293,77
€ 265,00
€ 239,01
€ 260,82
€ 283,56

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN
INCLUSIEF, BM 0-2 TS. 24-70 JAAR*

*onder voorbehoud van accepta�e – gedetailleerde voorwaarden opvraagbaar via kantoor

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be
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UNIEKE SALONCONDITIES

Op het volledige Fiat-gamma

Tot € 6.599 korting incl. btw
www.BUGA-AUTO.BE
Krijgsbaan 3-5 - 2110 Wijnegem
(Naast het shopping center)

UNIEKE SALONCONDITIES
Op het volledige Abarth-gamma

Tot € 3.070 korting incl. btw
www.BUGA-AUTO.BE
Krijgsbaan 3-5 - 2110 Wijnegem
(Naast het shopping center)

De kaaslounge
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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!

Film/fotonamiddag vzw De Gambiavrienden

Bredabaan 322, Brasschaat, 0475 809 206, info@dekaaslounge.be

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE
Tel. 0473 370 280

NIEUWE WEBSITE WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

Naar jaarlĳkse gewoonte geeft
vzw De Gambiavrienden haar
eerste film/fotonamiddag te
Schilde. Afspraak op 13 maart
2022 in de “WERF 44, schoolstraat 44, 2970 Schilde. Doorlopende vertoning van film en
foto’s van onze missie in november 2021. Start vanaf 13 u tot 18
u. Drank en hapje aan zeer democratische prĳzen en ten voordele
van het goede doel. GRATIS Inkom. Iedereen is van harte welkom. Maak kennis met onze projecten in Gambia. Verdere info via
mail: patrick.devos5@telenet.be
en telf nr 0495/93 19 69

« Elektrisch rijden? Ik wacht nog
« Elektrisch
rijden?
Ik wacht
nog
op het juiste
moment
»
op het juiste moment »

LION PACK
*
LION
PACK
Tot 3.000€
bovenop de Saloncondities
Tot 3.000€* bovenop de Saloncondities

JANUA
RICOND
ITIES
op alle
motort
ypes

NU
JUISTE
MOMENT
HET
NU IS
IS HET
JUISTE
MOMENT
Ontdek ons geëlektri iceerde gamma
Ontdek
ons geëlektri iceerde gamma
OPEN OP ZONDAG 23 EN 30 JANUARI
OPEN OP ZONDAG 23 EN 30 JANUARI

L/100 KM
G/KM e-208: 0 • 0 I e-2008: 0 • 0 I 3008 HYBRID: 1,3 - 1,8 • 30 - 41 (VOLGENS WLTP-NORM)
Contacteer
je verkooppunt
alle0informatie
over0de
fiscaliteit
van je wagen.
L/100 KM
G/KM voor
e-208:
• 0 I e-2008:
•0
I 3008 HYBRID:
1,3 - 1,8 • 30 - 41 (VOLGENS WLTP-NORM)
Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de
fiscaliteit van [KB
je wagen.
Milieu-informatie
19/03/2004]: www.peugeot.be
www.peugeot.be
*Lion Pack van 500€ voor de 208, 2008, NEW 308, NEW 308 HYBRID,Milieu-informatie
NEW 308 SW, NEW[KB
30819/03/2004]:
SW HYBRID, Rifter,
van 1.500€ voor de e-208, e-2008, e-Rifter, van 2.000€ voor de 3008, 5008, 508, 508 SW, Traveller,
Expert Combi en van 3.000€ voor de 3008 HYBRID, 508 HYBRID, 508 SW HYBRID, e-Traveller en e-Expert Combi. Aanbieding geldig van 01/01/2022 tot 31/01/2022 in het deelnemende Belgische Peugeot dealernet.
*Lion Pack van 500€ voor de 208, 2008, NEW 308, NEW 308 HYBRID, NEW 308 SW, NEW 308 SW HYBRID, Rifter, van 1.500€ voor de e-208, e-2008, e-Rifter, van 2.000€ voor de 3008, 5008, 508, 508 SW, Traveller,
V. U.:
Expert Combi en van 3.000€ voor de 3008 HYBRID, 508 HYBRID, 508 SW HYBRID, e-Traveller en e-Expert Combi. Aanbieding geldig van 01/01/2022 tot 31/01/2022 in het deelnemende Belgische Peugeot dealernet.
V. U.:

VAN DONGEN en GEMA bv

Molenstraat 100 - 2960 Brecht - Tel. 03 313 85 22 - www.peugeotbrecht.be - info@peugeotbrecht.be
52100652-2021_SALON 2022_CLV_PLR-PO_210x297_B2C.indd 1

04/01/2022 10:34

52100652-2021_SALON 2022_CLV_PLR-PO_210x297_B2C.indd 1

04/01/2022 10:34
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ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

DE MEYER

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


GOLD COMPANY te 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

Het college van burgemeester en
schepenen wenst u een
veerkrachtig en gezond 2022!


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


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.

Ruime Studio Nieuwpoort 4p met garage te
huur €65/n: duinzicht,
ruim zonneterras, keram. vuur, oven, microgolf, vaatwasser, senseo,
slaaphoek 2pbed, zetelbed, WIFI, 200m van
strand en winkels, Gsm
0486 361 995

Slank fit en gezond in
2022 met Herbalife. Gsm
0479/995 582

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





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

Te koop 2 antieke stolpen
60/50 en 40/15 €80.
03/651 42 36

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

Twijfel zeker niet om
ons te contacteren, indien u uw wagen wenst te
verkopen. *Snelle en correcte afhandeling *Ook
met schade of zonder
keuring *Contante betaling *Steeds bereikbaar
(7d7 en 24h/24h). Tel.
0476 345 800

Te huur: appartement
2de verd. Rerum Novarumlei 16 Brasschaat, 2
slpk. Groot terras, garage,
onm. vrĳ, € 900. Tel. 0470
313 126

Van Potra schilderwerken, gratis offerte. Tel.
0465/993 577



 


Gevraagd: Oude bromfiets, jukebox, flipperkast,
 buitenboordmotor, oude
Te huur: 1 slpk app. Veld- benzinepomp boot, oude
str. 17. zicht op grote bin- wapens, reclameborden,
nentuin. 0479/381 137
ect. +31 646 331 823

Brasschaatse Film,
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Koopjes
einde reeksen

BRASSCHAAT

1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
RESERVEER: WWW.FRAMANDI.BE

SOLDEN
30%
40%

-60%
-70%

20%

50%

* Solden vanaf -10%
Bredabaan 757 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 337 07 30 | Ruime gratis parking bĳ de winkel
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur

framandi_schoenen

Brasschaatse Film,
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PARKBODEACTUEEL
Waarom betaal ik
een servicekost?

Nutswerken aan
Dr. Roosensplein

Afgelopen week kregen we heel
wat vragen en bedenkingen over
de aangerekende servicekost voor
grijze containers die inwoners
vroeger zelf hebben aangekocht.

Brasschaat is een prachtige
gemeente om te wonen, werken en leven. We besteden
dan ook veel aandacht aan
het onderhoud van onze infrastructuur en patrimonium.
Daarom starten we in het
najaar 2022 met de heraanleg
van het Dr. Roosensplein.

Het gemeentebestuur en Igean
hadden het zich vorig jaar
gemakkelijk kunnen maken en
gewoon alle bestaande containers
vervangen door nieuwe met een
chip. Uit respect voor het milieu
gaf Brasschaat als eerste en enige
gemeente inwoners de keuze toch
de eigen container te behouden,
indien nog in goede staat.
Meer dan de helft van de Brasschatenaren ging hierop in.
Dankjewel hiervoor, zo vermeden
we dat duizenden goede containers bij het afval terechtkwamen.
Deze milieuvriendelijke operatie
staat echter los van het diftarsysteem dat toegepast wordt
op alle containers, nieuwe én
bestaande.
Elk gezin produceert afval en
maakt gebruik van een grijze
container die op regelmatige
tijdstippen geledigd wordt.
Er zijn, naast de ophaling en
verwerking van het afval, vaste
kosten voor elk aansluitpunt. Via
het gebruiksrecht draagt iedereen
bij voor deze dienstverlening.
De maandelijkse servicekost,
afhankelijk van de grootte van
je container, dekt daarnaast ook
alle algemene kosten zoals gratis
wissels of herstellingen van je
afvalcontainer.

Diftar wordt toegepast
op alle containers,
nieuwe én bestaande

Volg je verbruik
Wat is de stand van je diftarrekening? Heb je nog voldoende
voorschot voor de volgende ophaling? Hoeveel kilogram heb je bij
de vorige ophaling aangeboden?
Hoe zag je laatste betalingsuitnodiging eruit? Dit alles vind je
terug op mijnigean.be, een online
platform waar je snel en eenvoudig jouw persoonlijk afvalverbruik
kan opvolgen.
Registreer je eerst aan de hand
van je klantnummer. Daarna meld
je je aan met je mailadres en zelf
gekozen wachtwoord.
Heb je vragen waarop je op
mijnigean.be nog geen antwoord
vindt? Check brasschaat.be/diftar
of bel naar het gratis servicenummer 0800 1 46 46. Je kan je vraag
ook stellen via het contactformulier op mijnigean.be of
igean.be/contacteerons.

Meer info?
igean.be/afval/inzameling-met-containers/diftar
brasschaat.be/diftar
gratis servicenummer 0800 1 46 46

De nutsmaatschappijen zijn op 10 januari
gestart met ingrijpende werken aan de
nutsleidingen in de Donksesteenweg en
het Dr. Roosensplein. Ze zijn opgesplitst
in even en oneven kanten en worden
afzonderlijk uitgevoerd:
10/01 - 08/02
Oneven zijde van de Donksesteenweg
samen met Frilinglei nr 1 en de
wandelverbinding Dr. Roosensplein ter
hoogte van de afgesloten fietsenstalling.
09/02 - 02/03
Even zijde van de Donksesteenweg.

Mobiliteit
Doorgaand verkeer blijft mogelijk.
De openbare fietsenstallingen
en laadplaatsen voor elektrische
voertuigen blijven toegankelijk. Ook de
huisvuilophaling blijft gegarandeerd.
Gedurende de periode van de werken zijn
alleen de opritten niet toegankelijk en
moet er verderop geparkeerd worden.

Meer info?
T 03 650 29 30
infrastructuur@brasschaat.be
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN • RAAMDECORATIE
SCREENS • TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

RUIME TOONZAAL 300M²

www.gebroedersceuppens.be
Kom langs in onze showroom en ontdek ons mooie gamma
aan zonwering van het kwalitatieve merk Verano

10% KORTING BĲ AANKOOP
VAN 2 VERANO PRODUCTEN

GEBROEDERS CEUPPENS
ZOEKT:

Bel of mail voor een GRATIS prĳsofferte:
03/651 33 40 • info.dekeyser@gmail.com

PLAATSER(S)
BUITENSCHRIJNWERK

Bredabaan 410/0001, 2930 Brasschaat
Open van ma t/m vrĳ van 9 tot 12u en van 13 tot 17u • Zaterdag van 10 tot 15u

FUNCTIE

• Je staat in voor het plaatsen van ramen en deuren
in Aluminium of PVC
• Je bent ﬂexibel en werkt in atelier of op de werf
• Je plaatst zowel voor industriebouw als voor prive.

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

€ 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

WIJ ZOEKEN

• Jonge dynamische kracht, die mee wil denken en
doorgroeien
• Je bent een teamspeler, die ook zeer zelfstandig
kan werken
• Je hebt oog voor detail en werkt ordelijk
• Je bent stipt en nauwkeurig

WIJ BIEDEN
•
•
•
•

Een correcte verloning
Een vast contract
Een uitdagende job met doorgroeimogelijkheden
Geen bandwerk, elke werf is anders

STUUR JE CV

naar romeo@gebroedersceuppens.be

Brasschaatse Film,
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Gebouwd voor eindeloze inspiratie.
De nieuwe Kia Sportage.

Open op zondag 23-30 januari

Noorderlaan 85, Antwerpen 2030
Innovatieve technologie vanbinnen, een gedurfd SUV-design vanbuiten...
03 609 55 10
de nieuwe Kia Sportage ontketent jouw inspiratie. Zijn geavanceerde
rijhulpsystemen en zijn dashboard met gebogen digitale schermen maken van
Leugenberg 105, Ekeren 2180
elke rit een moeiteloze ervaring. Ook beschikbaar als mild hybrid, zelfopladende
hybride en 100%(1) fiscaal aftrekbare plug-in hybride: zo beschik je over alle
03 660 29 40
opties om zuinig en bewust te rijden. Klaar om je te laten inspireren?
garagevangansen.be
Ontdek hem in onze showroom en geniet van inspirerende
Saloncondities op alle modellen.
1,4 - 6,7 l/100 km (WLTP) • 31 - 153 g/km (WLTP) Indicatieve gegevens en onder voorbehoud van goedkeuring.
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
(1) Gebaseerd op de geldende wetgeving op 01/01/2021. Kia Motors Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de regelgeving.
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar). ** Foto ter illustratie.
V.U.:
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T H E A T E R Z E E M A N S H U I S S P E E LT

MARIETTE GAZET
Op hoop van zegen en zege rekenen wĳ van Theater Zeemanshuis erop van 10 tot en
met 26 februari in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater, Reyndersstraat 7, Antwerpen
de hilarische situatie-komedie MARIETTE GAZET te mogen en kunnen spelen. Het
amateurtheatergezelschap “Altĳd Maar Beter En Beter” mag, vanwege het 60-jarig
bestaan ervan, eindelĳk eens in de Zwarte Zaal van het bekende Fakkeltheater in Antwerpen een paar voorstellingen komen spelen. Vandaag is het première, maar niet alles loopt van een leien dakje, zoals men weleens zegt. Het decor kon namelĳk pas vanmorgen worden opgebouwd en is nog niet helemaal zoals het in feite zou moeten zĳn.
De belichting is ook maar net voor de voorstelling min of meer in orde gekomen. Gelukkig kan het gezelschap rekenen op voorzitter Frans die u vooraf niet alleen verwelkomt, u ter zake inlicht over het een en ander, maar ook actrice Ida Verbist feliciteert
met haar 40-jarige theatercarrière en daarom mag schitteren in de hoofdrol, zĳnde
die van Mariette Gazet. En nu, net voor aanvang van de voorstelling, verneemt Frans
dat er iemand van de acteursgroep onwel is geworden. Er moet dus zo snel als mogelĳk voor een vervanging worden gezorgd. En Frans... Hĳ vangt die bĳkomende ellende
op met zĳn van oudsher gekende uitspraak: “Gene paniek, mensen, we hebben al
voor heter vuren gestaan!”.
Mariette Gazet wordt gespeeld door Maggy Cuppens en voorzitter Frans door Alex
Van Haecke. De andere personages worden ingevuld door Jan Tiebos, Kelly Van
Steenwegen, Amorion Reĳnen, Sasja Rooman, Chloë Fund, Joachim Van Ransbeek en
Jef Caremans. Alex en Stĳn Van Haecke schreven het stuk en Stĳn regisseerde het ook.
TICKETS: WWW.THEATERZEEMANSHUIS.BE
Regulier € 21 - groepen vanaf 10 personen € 18 - promotievoorstelling 10 februari €
17. Voorstellingen op 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 februari om 20u en op 20 en ook op 26
februari om 15u. Mogen wĳ van Theater Zeemanshuis er een beetje op rekenen dat u,
geacht publiek, onze hoop op zegen en zege, samen met ons, waar kunt maken. Met
veel dank daarvoor bĳ voorbaat. Alex.
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Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com
Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv

Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71
Open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. vrijdag
van 9 tot 12 u. Zaterdag en zondag gesloten.
www.brasschaatseﬁlm.com - info@brasschaatseﬁlm.com - Fax. 03/651 95 28
Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken op de geldende regelgeving ter zake,
worden steeds doorberekend aan de adverteerder. Opname van advertenties betekent niet
dat de redactie het met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie
behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden. Copyright: niets van deze
uitgave mag worden overgenomen zonder toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis aan huis’ in alle wijken
van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, Kapelsesteenweg. Oplage: 24.000 ex.

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

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

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald
Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€

250
€
€

5

750

10
€ 1250
€

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u - zat. en zon. gesloten.
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DE BADKAMERSPECIALIST 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
info@bbrenovaties.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
Roofing, pannen, leien of singels
uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden
en zoveel meer
Al 30 jaar ervaring, geven prima service
en goede kwaliteit
Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

03 326 46 93 - 0474 988 690
dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

Manus staat al 25 jaar gekend voor zijn kraak verse producten in de
bakkerij. Sinds 2015 heeft Manus ook een degustatieruimte waar je kan
genieten van al dat lekkers. Manus Bis staat gekend om zijn uitgebreid
en luxueus ontbijt maar heeft ook in de namiddag een perfect uitgebalanceerde lunchkaart. Een beetje later op de dag kan de klant komen
snoepen van onze heerlijke dessertjes. Onze chefs verrassen onze klanten ook elke keer met fantastische suggesties. Klanten kunnen al het
lekkers van de bakkerij proeven in ManusBis. Of ManusBis mee naar
huis nemen met een take-away gerechtje.
Wat zoeken we?

Een gemotiveerde full-time kok

Iemand die zelfstandig kan werken en een keuken kan organiseren.
Iemand die een passie heeft voor koken en bezig is met de kaart en de
zaak mee vooruit wilt helpen naar een hoger niveau.
Takenpakket
• Mis en place voorbereiden
• Algemene organisatie van de keuken
• Zowel warme kant als koude kant
• Bestellingen plaatsen en opvolgen
• Zelfstandig de keuken kunnen runnen
• Meedenken over gerechten, suggesties, verbeteringen
• Je eigen creaties naar de klanten brengen.
Wat bieden we?
• Aantrekkelijk loon
• Aantrekkelijke uren (geen avondwerk, oneven weekenden thuis)
• Een leuk team
• Een perfect uitgeruste keuken
Contact
Emelie Janssens – emelie@patisseriemanus.be – 0496/12.87.66
Robert Mrava – 0471/44.46.24
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Weer wolf gespot?
Het beest ligt al eeuwenlang niet goed in de markt. Het
dier wordt als gevaarlijk en moorddadig afgeschilderd in
sprookjes. Het eet twee biggetjes op, het derde was hem
te slim af. Hij smult van zes geitjes, maar die worden, eind
goed al goed, chirugisch bevrijd. Peter laat hem in de dierentuin opsluiten. En recent heb je, minder boosaardig,
Oscar en de wolf. Maar nu waagt het dier om zich weer te
vertonen in gebieden die door mens zijn ingepalmd. Door
de ene goed onthaald, door anderen verfoeid. Enkele weken geleden gespot in Essen (noord). Indien de wolf, van
daaruit, zijn neus naar Brasschaat zou keren, zou dat voor
deze vierpoter slechts een uurtje wandelen zijn.
“Kunnen we, een eventuele confrontatie in Brasschaat,
voor zijn?”, vroeg Rudi Pauwels zich af? Hij bracht daarom
op de gemeenteraadszitting het idee naar voor om proactief de Brasschatenaren in te lichten. De reputatie van
het beest indachtig vreest Rudi Pauwels dat er eventueel
onverstandige dingen gaan gebeuren. De wolf is voor een
mens ongevaarlijk, maar op een ontmoeting zijn weinigen
op uit.
Wat doe je als je een wolf ziet? Hoe bescherm je eigen dieren? Wat doe je als je schade ondervindt? Op deze vragen
wordt best op voorhand een antwoord gegeven.
De schepen van dierenwelzijn trad Rudi Pauwels bij en
beloofde de nodige informatie via de website van de gemeente kenbaar te maken. Dit is ondertussen gebeurd.
Waarvoor dank.
www.natuurenbos.be/de-wolf-in-zijn-omgeving
www.natuurenbos.be/wolf-vlaanderen/meer-info#downloads

Gezocht: winkelbediende voor slagerij Maes.
Ong.30 u, liefst ervaring,
eventueel ook flexijobs.
Tel 0491 105 828


Kapster aan huis
0497 736 371



Pedicure aan huis. Als
gediplomeerde schoonheidsspecialiste, behandel ik medische moeilijke
voeten, ervaring met behandelen van oncologische patiënten (UZA).
Ook gelaatsverzorging
en manicure. Tel. OLENA
0473 387 796



Dringend gezocht Dames voor het geven van
tao massages in nieuwe
massagepraktijk te Brasschaat, uren en dagen zelf
te bepalen, ervaring niet
vereist, opleiding word
voorzien. Info bel naar
0470 449 350



Ik zoek werk tuin, schilderen, boodschappen
doen. 0487/856 864



Te koop eetserv. Limoge
12d. + 12 pl. borden 2 gr.
sch. 03/646 75 65


Te koop propere golfballen €50 voor 100 ballen. Tel. 03/658 10 88



Te koop schilderij Lemaire (Nl) stilleven €1950.
03/646 75 65


Opritten, terrassen,
natuursteen en betonstenen. voor een gratis offerte bel. GSM 0493/651 522

Kindervaccinaties gestart
Het vaccinatiecentrum Noorderkempen startte op zaterdag
8 januari 2022 met de vaccinatie van kinderen jonger dan
12 jaar. Het centrum is helemaal klaar om de jongere bevolking te vaccineren. En Suske en Wiske waren erbij om de
kinderen te verwelkomen. “We zijn blij dat ook deze groep
vlot de weg naar ons centrum vindt”, zegt Cindy De Roeve,
voorzitter van de Eerstelijnszone Noorderkempen.
1.768 kinderen in eerste weekend
“Vorige week organiseerden we een testdag voor de jongere bevolking. Zo’n dag geeft ons heel wat info over onze
aanpak en of we die moeten bijstellen. Dat bleek niet echt
nodig en dus kunnen we vandaag echt starten met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar. De voorbije week
werden in totaal 9.550 uitnodigingen verzonden. De eerste
twee dagen, zaterdag en zondag, verwelkomen we al 1.768
kinderen”, gaat Cindy verder.
Suske en Wiske dragen hun steentje bij
“Om het geheel op kindermaat te maken, kregen we de
hulp van Studio Vandersteen, de Standaard Uitgeverij en
Strip Kalmthout. Zij droegen hun steentje bij om het vaccinatieproces kindvriendelijk te maken: met posters en een
prikdiploma van Suske en Wiske. Suske en Wiske zullen hier
op alle vaccinatiedagen aanwezig zijn”, verduidelijkt Cindy.
‘Blij dat ik aan de beurt was’
De 11-jarige Mats was een van de kinderen die al op de
eerste dag een prikje kwamen halen. “Mijn oudere zus werd
al eerder gevaccineerd, ik ben blij dat ik nu aan de beurt
mocht komen. Een beetje stress? Nee, daar had ik helemaal
geen last van. Alles is heel vlot verlopen en alle mensen zijn
supervriendelijk. Dat ook Suske en Wiske erbij waren, gaf
extra moed. Als straks nog meerdere kinderen een prikje
krijgen, kunnen we misschien weer makkelijker met vakantie, of naar een pretpark of een tropisch zwembad.”
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Op 17 januari wordt Sint-Antonius gevierd, de patroonheilige van de Sint-Antoniusparochie in het centrum van de gemeente. In pre-coronatĳden vindt dan
op zondag de viering van de heilige man in de kerk
plaats gevolgd door de verkoop van vleespakketten
ten voordele van de minder begoeden uit de parochie.
De heilige man werd geboren in Egypte in het jaar
251. Hĳ kwam uit een rĳke familie. Toen zĳn ouders
stierven, was Antonius amper 20 jaar. Hĳ gaf al zĳn
bezittingen weg aan de armen en trok zich terug in
eenzaamheid in de woestĳn. Hĳ kreeg een aantal volgelingen rond zich en stichtte zo één van de eerste
gemeenschappen van monniken. Antonius had het
vaak over het Boek van de Natuur. In die natuur vond
hĳ zĳn levensinspiratie. Hĳ stierf op 105-jarige leeftĳd.
Zĳn lichaam werd op een geheime plek begraven om
te vermĳden dat het een bedevaartsoord zou worden.
Al gauw na zĳn dood werd hĳ heilig verklaard.
De heilige kreeg als bĳnaam “Antonius met het
varken”. Die bĳnaam ontstond in de Middeleeuwen. De naar hem genoemde Antonieten, verpleegkundigen, mochten hun varkens vrĳ laten rondlopen
als vergoeding voor de verpleging die ze verstrekten.
Op 17 januari werden dan varkens geslacht. SintAntonius werd de patroonheilige van de wevers, de
slagers, de suikerbakkers en zo meer. Hĳ was ook de
beschermheilige tegen de pest en andere ziekten. Zĳn
attribuut was een bel.
Bĳ de jaarlĳkse viering in de Sint-Antoniuskerk worden
niet alleen vleespakketten verkocht. De parochianen
komen ook samen om een borreltje te drinken of een
warme kop erwtensoep te verorberen. Het is alleszins
een mooie traditie die hopelĳk na corona opnieuw kan
worden opgenomen.
De heilige Sint-Antonius mag niet worden verward
met Sint-Antonius van Padua wiens hulp werd ingeroepen als men een bepaald voorwerp had verloren.

4de

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

U bent van harte welkom in ons nieuwe kantoor op
de Bredabaan 294 te Brasschaat tegenover het kerkplein!
Vastgoed in België en in Spanje
Speciale startersvoorwaarden
Tel.: 03/283.44.00

Pleister – en cementeringswerken
Gyprocwanden en plafonds
Vloer – en tegelwerken
Kleine chapewerken
Herstellingen en onderhoud

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

Calpe te huur - prachtig
appart. 2/4 pers., zeedĳk,
gr. terr. zeezicht, zonkant,
Tv Vl., wifi, alle comfort.
Foto’s 03/326 13 87



Poolse mannen doen
renovatiewerken: bezetting, gyproc, betegelen,
parket, schilderen, afbraakwerk. Nederlandstalig. Gratis prijsofferte.
Referenties. Tel. 0496/084
168 - 0496/637 978



Medische pedicure aan
huis. Ann Mortelmans
(verpleegkundige) Voor
afspraak: 0478 352 425



Vrouw zoekt poetswerk,
massage. 0466/410 473

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!

www.wollaertvastgoed.be

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

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



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


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


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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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Elektriciteitswerken
gr. & klein, depannage,
herst., verl. 0498/289 024



Inboedelopruimingen.
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



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

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

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer
erkende professionele plaatser van

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

Voorkom inbraken
De politie heeft vastgesteld dat de laatste periode heel
wat diefstallen in woning gebeuren in Brasschaat. Daarom
vragen zĳ om zeker verdachte gedragingen, personen en
voertuigen te melden op het nummer 101 of 112. Samen
met jullie hulp kunnen ze onze gemeente veiliger maken.
De inbraken gebeuren veelal via de eerst verdieping. Beveilig daarom ook zeker de eerste verdieping. Sluit ramen
goed (niet op kipstand) wanneer je je huis verlaat.
Zorg ervoor dat in de omgeving van uw woning geen ladders los liggen of staan. Sluit uw tuinhuis goed af.
Inbrekers gebruiken zaken die ze ter plaatse vinden om op
de eerste verdieping te geraken.

Ik zoek werk, schoonmaken, bejaardenzorg,
babysitter. 0465/202 968
Ela



Te huur app. 1e verd. 1
slpk, liv., kk, badk + douche, kl. terr. rustig pers.
Wĳk Kaart. Tel. 0497/917
161 - 03/651 85 75



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



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



Te h u u r g a r a g e b o x
16m² Bredabaan 965
MtH €100 per maand. T
0475/381 970



Een partĳ hout te klieven voor de haard?
Geen kliever bĳ de hand?
Zoek niet verder! Ik klief
uw hout aan huis voor
een goedkope vaste prĳs.
0486 674 219

Brasschaatse DJ Mattic zamelt € 812 in
met webwinkel tijdens de warmste week
Brasschaatse DJ Mattic, ook bekend als Matthieu Caeymaex zamelde 812 euro door middel van een webwinkel
in voor de Warmste Week van radiozenders MNM en Studio Brussel. Het thema van De Warmste Week 2021 was
"Kunnen zĳn wie je bent, dat verdient iedereen". 1 op de 5
Vlamingen geeft aan niet zichzelf te kunnen zĳn. Daarom
lanceerden Matthieu samen met vrienden Lou en Seppe,
de webwinkel sorryimdifferent.be. Op deze webwinkel verkochten ze 11 dagen lang leuke hoodies met quote “Sorry,
I’m Different…” Heel veel mensen herkennen zich daarin.
Matthieu is van buitenlandse origine en heeft zichzelf altĳd anders gevoelt dan de rest. Lou Biesemans heeft zelf
een beperking en heeft een moeilĳke jeugd gehad. Deze
2 hebben samen moeten klimmen met vallen en opstaan
tot waar ze nu staan. Seppe ondersteunt het project volledig en vond het thema hierrond zeer belangrĳk. Ze wilden
samen de boodschap "Kunnen zĳn wie je bent" de wereld
insturen, omdat iedereen het recht heeft om zichzelf te zĳn
in eender welke situatie. Of je nu anders geaard bent, een
beperking hebt, of van een andere origine bent.
Zo schonken ze op 24 december de ingezamelde 812 euro
aan de warmste week. In totaal werd er zo’n 3.203.455 euro
ingezameld door alle inzamelacties van de warmste week.
Met dat bedrag kunnen de 200 projecten van De Warmste
Week volgend jaar hun project realiseren rond het centrale
thema: "Kunnen zĳn wie je bent".
Meer weten over Sorry I’m Different
- https://www.instagram.com/p/CXgTecvMbaL
- https://www.sorryimdifferent.be
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
Alle natuurstenen

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

Deuromlijsting

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.

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, garage met automatische poort, chauffageruimte, wasplaats, 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

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

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

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

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

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

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



Kleine en grote dakwerken. Dakpannen roofing
schouwen kleine en grootte herstellingen. 0491 758
399. Zelfwerkend patroon.

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



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



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


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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

www.poortenhersteller.be
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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

Hellende daken • Platte daken
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

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

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

0475/259 545
of 0472/233 044



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

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat
T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

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

Te koop: Inboedel eetkamer, slaapkamer, salon,
bureau, servies, bestek,
koelkast, diepvrieskoffers,
smeedkolen. Laatste kans
- Alles moet weg. Mishagen 138. di 11 & 18/1
van 10-17h 0471 726 407

Bezoek onze toonzaal:
Di, do, vr: 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten

WACHTDIENSTEN
Apotheek van dienst van 18.30 tot 22 uur:

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
Dokter van dienst
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
03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be
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: 03/432.78.42 • Coda 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

17
18
19
20
21
22

RestAfval
oranje
straten

GFT

OPHALING HUISVUIL JANUARI
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

24
25
26
27
28
29

RestAfval
rode
straten

GFT

Kwalitatief
juridisch advies

PMD

met een efficiënte en
persoonlijke dossieropvolging

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51
Kantoor Brasschaat:
De Caterslei 20 • Brasschaat
Kantoor Antwerpen:
Leopoldplaats 10 • Antwerpen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contracten
Handelsrecht
Huurgeschillen
Burgerlijk recht
Verkeersrecht

(politierechtbank/rechtsbijstand)

Invordering onbetaalde facturen
Schuldbemiddeling
Aannemings-bouwrecht
Vastgoedrecht
Personen- en familierecht

(o.a. echtscheiding en omgangsregeling)

Brasschaatse Film,

Nr. 3, 19-01-2022

23

Brasschaatse Film,

Nr. 3, 19-01-2022

24

OOK ZO WARM IN HUIS?
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

Wĳ houden uw binnentemperatuur onder controle.



Denk nu reeds aan de zomer van 2022!

WINTERACTIES



www.denys-co.be

SOLAR
SCREENS


ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

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


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



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


7 jaar
garantie

EXTRA
VOORDELEN
VAN ONZE
SOLAR SCREENS
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
■ 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.

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis

■ Screens bieden het ganse jaar voordelen, zowel voor de hitte in de
zomer als voor een laagstaande zon in de winter.

0497-62 15 62


■ Screens zorgen voor minder reflectie op uw schermen met
thuiswerken of televisie.

WAT DOEN WĲ NOG?

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

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

RENO SOLAR SCREENS

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

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

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

