JOIN
OUR TAKI
TEAM!

Ben jij de persoon
die wij zoeken?
Voor onze winkel in Brasschaat
zĳn we op zoek naar een medewerker
om ons team te versterken
Interesse in de job?
Solliciteer dan nu via info@taki.be

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

67e Jaargang

nr. 4

INFO@TAKI.BE - WWW.TAKI.BE - 03/646.13.78 - BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
SLOTENMAKERĲ - VEILIGHEIDSDEUREN - KLUIZEN - TOEGANGSCONTROLE - (KOGELWEREND) STAALSCHRĲNWERK

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP

26 januari 2022

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

DE NIEUWE HYBRIDE STIJL
De nieuwe

Pr emièr

e

VABIS

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

EXCLUSIEF
VERDELER
ANTWERPEN
NOORD

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat
info@lichtmeester.com | lichtmeester.com

OPTIEK DE BEENHOUWER
Goudsmid - Juwelier

Paul Van der Auwera

1+1

PREMIUM 1+1
2de paar premium
progressieve glazen
GRATIS

$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

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

interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

EINDELOOS GENIETEN VAN EEN NIEUWE BADKAMER?
 +50 jaar ervaring

 Persoonlijke begeleiding

Vraag een gratis thuisbezoek aan

 Op ruim 1 week

PAALSTRAAT 149 ȏ 2900 SCHOTEN ȏ
03 680 19 50
INFO@BOUWCENTRALENV.BE ȏ WWW.BOUWCENTRALENV.BE
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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

GEVRAAGD

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

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT
%LEKTRICITEITSWERKEN
gr. & klein, depannage,
herst., verl. 0498/289 024

Avondtoilet/Ktuna presenteren

DE MENSELIJKE STEM

Tel: 03.651.80.09



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

)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



)Kȩ ZOEKȩ WERK ȩ schoonmaken, bejaardenzorg,
babysitter.
0465/202 968 Ela

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be



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

POLITIE BRASSCHAAT
VOERT ACTIE TEGEN
DRUGS MET SUCCES.



'EZOCHTȩ 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

0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

Afgelopen weekend organiseerde het projectteam
drugs en overlast een actie, in het kader van het zonaal
veiligheidsplan en het actieplan drugs en de overlast
die ermee gepaard gaat. De politie gingen over tot
de controle van een voertuig nadat zij een verdachte
uitwisseling vaststelden.
Na een grondig onderzoek van de wagen en de inzittenden, in samenwerking met de dienst hondensteun
van de federale politie, werden een 990 euro aan
cash, illegaal geproduceerde sigaretten en een kleine
hoeveelheid aan cannabis en cocaïne aangetroffen.
Er werden 2 huiszoekingen uitgevoerd in Wuustwezel
en Hoogstraten, waarbij verboden wapens en cannabis werden aangetroffen. Eén verdachte werd voorgeleid aan de onderzoeksrechter en aangehouden.

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

ZEER GOEDE VERDIENSTE
)NDUSTRIELAANȩ ȩ BUSȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ ȩ ȩ +APELLEN
4ELȩ ȩ ȩ ȩ ȩ ȩ sȩ ȩ INFO STUCAGYPBEȩ

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

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN
TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering
gegarandeerd
*UDWLVRႇHUWHYULMEOLMYHQG
plaatsbezoek

Klaar voor
de winter

SOLDEN
€ 579

369

€

€210
voordeel

CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of
0495.224.225

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

INFO@AIR-CONCEPT.BE
WWW.AIR-CONCEPT.BE

DRINGEND
GEZOCHT
.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.

Espresso volautomaat
ECAM23120B
9RRUERQHQRIJHPDOHQNRIILH
PDDOVWDQGHQ
$IVOXLWEDDUERQHQUHVHUYRLU
&DSSXFFLQRV\VWHHPPHW596VWRRPSLMSMH

PARTIME

p

op=o

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

WINKEL
BEDIENDEN
voor
SLAGERĲ MAES
liefst ervaring en
mag ook ﬂexĳob

0491/105 828

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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zoekt

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS
zondag van 8 tot 13 uur
SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.be
Slank ﬁt en gezond in
2022 met Herbalife. Gsm
0479/995 582



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
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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

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


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

Afspanning De Kroon in Brasschaat is op zoek naar een

ZAALMEDEWERKER
en een

ASSISTENT ZAALVERANTWOORDELIJKE
met ervaring. Onmiddellijke indiensttreding.

Mail uw CV naar info@dekroon-brasschaat.be of kom eens langs.

De Business-uitvoering
De perfecte deal voor iedereen

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

vraaghetmaar.be
Open zondag 23 en 30 januari

Chat met ons of boek hier uw afspraak met één

Antwerpsesteenweg 346 I 2950 Kapellen

van onze verkopers via onderstaande QR-code.

0,9- 9,4 L/100 KM Ļ 21 - 213 G CO2/KM (WLTP)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : volkswagen.be.

CåÌÆāÆ¯êöêÞ¯ÆÞÞĲê¯åõÌÚ¯Æ§Æ¯Æöû¿êÞ¯õÌÆ¢§êÚå¯ÞÆå§ÆÞåõÌÌÚöÚÆğ¯Æ¿êÞ¯¡ÅÞå§õÚ§Ì×å¯ÞõÆÌÆā¿§¯Þ¬
½¿ÆåÆĢêÞ¯ÆÞÞĲê¯åõÌÚ¯Æ§Æā¯ºÆÚÌÌ½õÌÌÚÌÆā×Úå¯ê¿¯Ú½¿ÆåÆğÆāā¯ºÆÞ¬¯½ÚÌ×āÌ§Ì¿Þ¬å¬¿§ÅÅĢÚÆÞå¯ÞÚÆ¯º½ÌÅÆ
õÌÌÚ¿õÌÌÚ×¿ê§Ĳ¯Æ¬üÚ¯ÞġåÌåůŮŮƦ¢Þ¿¡åÚ½Ú¬¯õÌÌÚ×ÚÌ¡ÞÞ¯ÌÆ¿½¿ÆåÆğā¿¡ÞåÆ¯§ÆÆÚ¯ºõÆĢ
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ONMIDDELLIJK
EEN VAST CONTRACT
BIJ DE BESTE BEDRIJVEN
IN EN ROND DE ANTWERPSE HAVEN
LOGISTIEK & MARITIEM - BEDIENDEN
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Dirk de Kort,
CD&V-boegbeeld
neemt afscheid
van de politiek
De gemeenteraad van december was het laatste wapenfeit
van Dirk de Kort. Na een carrière van 32 jaar nam hĳ afscheid
van de lokale politiek. Hĳ was 9 jaar burgemeester en 19
jaar schepen. Wĳ strikten hem voor een afscheidsinterview.
Hoe kwam je in de politiek terecht?
“Al van in de lagere school was ik in politiek geïnteresseerd.
Later organiseerde ik in het Sint-Michielscollege gespreksavonden met alle politieke partĳen. Het was logisch dat ik na
mĳn studies rechten in de politiek stapte.
Ik was niet alleen in Brasschaat actief. Op mĳn teller staan ook
12 jaar als Vlaams Parlementslid en 6 jaar als provincieraadslid.
Hier werkte ik vooral rond wonen, mobiliteit en havenbeleid. In
de haven van Antwerpen was ik kabinetschef van havenschepen
Jan Devroe en later hoofd van de juridische dienst en secretaris
van het Havenbedrĳf Antwerpen.”

Je bepaalde mee het gelaat van Brasschaat.
Op welke projecten ben je het meest trots?
“Dat is een heel lĳstje. Samen met de toenmalige CVP-jongeren
slaagde ik erin om de meerderheid ervan te overtuigen dat het
nieuwe ziekenhuis Klina in het centrum moest komen, en niet
in de Oude Gracht aan de Hoogboomsteenweg. Samen met de
bewoners organiseerden we natuurwandelingen, een petitie
en ik zorgde voor een sterk pleidooi in de gemeenteraad. Verder brachten we vernieuwing met de formule “publiek-private
samenwerking”. Dit leidde tot mooie projecten zoals het
complex Sportoase, het scholenproject Mariaburg waar we
uitpakten met wonen boven een school en de Campus Coppens.
Laten we ook het jeugd- en verblĳfcentrum Bielebale/Casa
Ametza niet vergeten. Hier kunnen mensen terecht die anders
omwille van een zorgnood niet of moeilĳk op vakantie kunnen
gaan. Casa Callenta vervult dan weer een belangrĳke rol als inloopcentrum voor mensen met kanker. “
Beleefde je ook ontgoochelingen?
“Uiteraard. Onze verkiezingsnederlagen in 2012 en 2018 hakten
er stevig in. Toch waren we volgens mĳ goed bezig, met een
sterk team. Ik herinner me jaren met 39 infoavonden voor de
burgers. Als participatie kan dat tellen. Ik ben en blĳf ervan overtuigd dat er in Brasschaat heel wat talent aanwezig is, talent dat
je als gemeentebestuur goed kunt gebruiken.”

Wat had je nog graag gerealiseerd?
“Ik had graag meer willen doen voor Kwartier Noord, zodat
het nog meer een plek werd van bruisende, innovatieve initiatieven voor mensen met een beperking en voor kleinschalige
evenementen voor onze inwoners.”
Hoe ziet de toekomst er uit?
“Voortaan komt mĳn gezin op de eerste plaats. Dat is wel eens
anders geweest. Vaak zat ik op familiefeestjes met mĳn hoofd
ergens anders of werd ik weggeroepen. Ik wil nu graag meer
in de luwte leven. Verder wil ik meer lezen en deelnemen aan
culturele activiteiten.
Maar het valt niet helemaal stil. Voor mensen met een beperking
blĳf ik me graag inzetten en ik blĳf actief als bestuurder bĳ OLO/
Rotonde. Daarnaast ben ik beschikbaar voor jongeren die gecoacht willen worden.”

Is er nog iets wat je altĳd al had willen zeggen?
“Dankjewel. Vooral aan Lode Bertels, Jo Casaer, wĳlen Marcel
Eeman, Emmy Leemans, Gilbert Van Brussel, … Zĳ hebben me
gecoacht in de politieke stiel. Ze leerden me creatieve en gedurfde
oplossingen zoeken voor de vele maatschappelĳke uitdagingen.
Maar ook wĳ willen Dirk niet laten gaan zonder hem te bedanken.
Dus, Dirk, een dikke merci voor alle jaren van tomeloze
inzet en gedrevenheid! Brasschaat en zĳn inwoners zĳn er wel
mee gevaren!
Wil jĳ Dirk nog een persoonlĳke
boodschap sturen, dan kan dit
via dirkdekort@outlook.be
brasschaat.cdenv.be
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Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade
ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

VADER GAAT OP STAP…
Maar wel veilig en met stijl!
Rollators, Rolstoel of Scooters met (volledige) terugbetaling

TAKE AWAY MENU

BREDABAAN 469 - Wuustwezel
Ook afspraak bij u thuis
03 66 999 60

Dinsdag 25 januari t.e.m. zaterdag 29 januari
Soepen:
 .RROUDELZDWHUNHUVVRHS ½ORI½O  9(*$1
 &RXUJHWWHVRHS ½ORI½O  9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Poké bowl met mango, edamame, komkommer,
avocado, sushirijst en geroosterde sesamzaadjes.
 ½  9(*$1
- Wrap met feta, spinazie, courgette, aubergine
 HQZDOQRRWSHVWR ½  9(*,
Warme Gerechten:
- Stoverij van kippendijen en gegrilde paprika met zoete
 DDUGDSSHOHQJHEDNNHQFRXUJHWWH ½
- Roodbaars met een zachte rode curry met butternut,
 DDUGSHHUDXEHUJLQHHQMDVPLMQULMVW ½
 &KLSRODWDPHWZRUWHOSXUHHHQEURFFROLURRVMHV ½
- Rigatoni met een zachte kaassaus van pecorino,
geroosterde bloemkool, erwtjes en walnoten.
 ½  9(*,

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

Standaard Boekhandel Brasschaat
overgenomen
Begin januari namen Lutgard Heyvaerts en Helen
Meeks de fakkel over van Frans Van den Bergh als
zaakvoerder van Standaard Boekhandel Brasschaat.
Tien jaar lang runde Frans met hart en ziel de boekenwinkel aan de Bredabaan 316, samen met zĳn echtgenote Greet en hun medewerkers Liesbeth en Tine.
Helen is als leerkracht vertrouwd met het onderwĳs.
Lutgard heeft al jarenlang een eigen communicatiebureau gespecialiseerd in perscommunicatie. Zĳ is
ook de drĳvende kracht achter Cinema Polygoon in De
Polygoon in Maria-ter-Heide. Als tandem willen ze er
helemaal voor gaan en zich in de eerste plaats focussen op een aangename winkelbeleving en leesbevordering bĳ kinderen en jongeren. Lutgard en Helen hopen met Standaard Boekhandel Brasschaat nog meer
mensen enthousiast te maken voor boeken in allerlei
genres.
www.standaardboekhandel.be/winkels/brasschaat

van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 - 18.00 u
Zaterdag 10.30 - 15.00u of op afspraak

... want een beetje klasse kan echt geen kwaad!

TE HUUR
SERVICEFLAT
Van Hemelrĳcklei 82
Brasschaat Prins Kavelhof:
Goed gelegen appartement op het 2de verdiep
bestaande uit: inkomhal,
woonkamer,open keuken,
2slpk, badkamer, berging,
groot terras. Vg, Gdv, Wg, Gvkr
€ 800/mnd + € 11,08/dag
onkosten excl. nutsvoorzieningen excl. zorg. (EPC: A of 69kwh/m²/j)

GSM: 0475/59.59.41
www.immocorbati.be

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



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


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


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


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


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

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

Herstellingen en eigen
ontwerpen:
Juwelier
Denys & Cz. 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



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



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



Gratis opruimen van
inboedels bel vrĳblĳvend
0488 335 873

Van de kleinste tot de
allergrootste inboedel
8LWVWHNHQGHVHUYLFHJUDWLVRIIHUWH

Professionele inboedelopkoper voor het opruimen en leegmaken van
uw huis, appartement, winkel, etc. Gedeeltelijk of totaalservice
Ook losse aankoop van antiek * vintage * design * verzamelingen * oude juwelen

Christel Jansen: 0495/233.678
ZZZURPDQWLHNEHLQIR#URPDQWLHNEH#URPDQWLHNEUHFKW
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Beschikbaar als diesel of 100% elektrisch

SNEL LEVERBAAR

Tot

€ 8.410

kor ting

incl. BTW

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,

Nr. 4, 26-01-2022

10

     
   

 
    

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be

Geboren te Rumbeke op 22 oktober 1935
en overleden te Brasschaat in het
A. Z.Klina op 17 januari 2022,
voorzien van de ziekenzalving.
       
    
    
     :
Fam. Maria Berteloot
p/a De Meyer Uitvaart
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
 

IMRA 2022
INTERNATIONALE MINERALEN-, EDELSTENEN- EN FOSSIELENBEURS
De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert op zaterdag 26 februari 2022 van
12u tot 18u en zondag 27 februari 2022 van 10u tot 17u30 haar internationale mineralen-,
edelstenen- en fossielenbeurs ‘IMRA 2022’. Het gebeuren vindt plaats in het ‘Event Center’
van KINEPOLIS – (Zaal Hollywood) – Groenendaallaan 394 – ANTWERPEN.
Door zĳn grote verscheidenheid aan mineralen, fossielen, edelstenen, sieraden, kunstvoorwerpen, instrumenten, gereedschap en vakliteratuur is deze beurs beslist de moeite
waard. IMRA 2022 zet de deuren niet alleen open voor specialisten ter zake. Iedereen die
beroepshalve of vanuit liefhebberĳ met deze tak van de natuurwetenschappen te maken
heeft, voelt zich erdoor aangetrokken. Ook de toevallige bezoeker raakt ongetwĳfeld geboeid door die fascinerende wereld van mineralen, door die wonderbaarlĳke pracht aan
kleuren en kristalvormen... Ook juwelen met mineralen of fossielen schitteren in al hun
pracht. Tĳdens de beurs kan men ook nu weer gratis zĳn edelstenen op hun echtheid laten
onderzoeken (voor zover men aan de vraag kan voldoen).In het cafetaria zĳn broodjes en
dranken te verkrĳgen. Wie meer inlichtingen wenst over deze beurs kan hiervoor best contact opnemen met Ghilaine (Suzy) Hofmans, Tel.03/5690175 – GSM: 0496-146503 of per
E-mail: suzy.hofmans@telenet.be - info@acam.be website: www.acam.be
WAT: IMRA 2022, internationale mineralen-, edelstenen- en fossielenbeurs
WAAR: ‘Event Center’ – KINEPOLIS (Zaal Hollywood), Groenendaallaan 394 - ANTWERPEN
WANNEER: Zaterdag 26 feb. ‘22 van 12 tot 18u - Zondag 27 feb ‘22 van 10 tot 17.30u
INKOM: € 5.00 per persoon, kinderen tot 12 j. gratis, duo-ticket € 8.00 p/p

Brasserie - Chalet Witte Duivels
presenteert:
 اßȲǞǯƵɈȌƵǐƊȁǐɨȌȌȲƵɈƵȁƵȁشȌǏƮȲǞȁǲƵȁ
 اÀǘƵǿƊٌƊɨȌȁƮƵȁـǲƊȁȌȌǲȌȯƵǞǐƵȁǞȁɈǞƊɈǞƵǏف
 ا²ȯȌȁɈƊȁƵȌǏǐƵȌȲǐƊȁǞȺƵƵȲƮƵǏƵƵȺɈǯƵȺ
  ـɨƵȲǯƊƊȲƮƊǐƵȁةǯɐƦǞǶƵɐǿȺةƧȌǿǿɐȁǞƵةȯƵȁȺǞȌƵȁةƵƧɈفخخخ
 اjȌǏ˛ƵɈƊǏƵǶȺ
 اXƵƮƵȲƵɨȲǞǯƮƊǐٗǏɈƵȲɩȌȲǲƮȲǞȁǲ٘ǿƵɈǘƊȯȯɯǘȌɐȲׇׁـɐׁٌخɐفخ

Koninklijke Witte Duivels Tennisclub

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

Op 16 januari 2022 overleed
in het A.Z.Klina te Brasschaat

Mon Van Tichel
Weduwnaar van
Alida De Bruyn
Gewezen uitbater van
Dagbladhandel Alida
Hij werd geboren te Ekeren
op 14 maart 1935.
Dit melden u met stil verdriet:

Sonia Van Ryckeghem, kinderen en kleinkinderen,
Bob en Sandra Matthijssens  Van Tichel en kinderen,
Herman en Maria Van Tichel  Pelgrims,
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid bij te
wonen op dinsdag 25 januari 2022 om 11 uur in de aula van
de Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654 te Brasschaat.
Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van
Brasschaat  Rustoord aan de Max Hermanlei.

IƊƦȲǞƵǲȺȺɈȲƊƊɈ ׀׃ׂاׇ׃ȲƊȺȺƧǘƊƊɈ

Correspondentieadres : Familie Mon Van Tichel
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

Voor meer info: 0475/944 749 of jjjorissen@hotmail.com

demeyeruitvaart.be
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UNIEKE SALONCONDITIES

ONTDEK HET NIEUWE JEEP PLUG-IN HYBRIDE GAMMA

Tot

€ 5.000

!)$!<!

kor ting

incl. BTW

;=$$)$7;=3? ² (WLTP)

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)
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parkbodeactueel
Naar de kleuter- of
lagere school in Brasschaat
Brasschaat is een fantastische plek om te wonen,
werken, leven én naar school te gaan. Het basisonderwijs is goed vertegenwoordigd in de verschillende
wijken en over de verschillende onderwijsnetten.
Je vindt er vast een school naar jouw voorkeur.

Sociaal tarief voor elektriciteit?
Dan krĳg je 80 euro.

Gaat je kind in het schooljaar 20222023 voor de eerste keer naar school
in Brasschaat? Voor heel wat scholen
moet je je kind digitaal aanmelden:
Giko ’t Veldhoppertje & Gilo Kaart,
Gibo Mariaburg, Gibo Driehoek, Gibo
Heide, Steinerschool De Wingerd,
GO! Freinetschool Toverbos, Openluchtschool Sint-Ludgardis, Mater
Dei Centrum, De Vlinder en beide
vestigingsplaatsen van Mater Dei
Maria-ter-Heide.

Als ondersteuning voor huishoudens die het moeilijk hebben
met de stijgende energieprijzen zal er automatisch een
tegemoetkoming zijn van 80 euro. Dat is specifiek gericht
aan gezinnen met een sociaal tarief. Ook de verhoogde
tegemoetkoming wordt verlengd tot 31 maart 2022.
Door de hoge energieprijzen in
2021 hebben mensen met een laag
inkomen nood aan financiële steun.
Daarom krijgen burgers die op
30 september 2021 recht hadden op
het sociaal tarief voor elektriciteit een
eenmalig forfait van 80 euro.

Een aanvraag indienen is niet
nodig, maar controleer of je leverancier je bankgegevens heeft.
Je krijgt het bedrag rechtstreeks en
automatisch van de leverancier die
je van elektriciteit voorzag op
30 september 2021. Je hoeft dus geen
aanvraag in te dienen. Beschikt je
leverancier over je rekeningnummer,
dan moet je zelfs helemaal niets
doen. Als je leverancier die info niet
heeft, vraagt hij die op via post of
e-mail. We raden aan om te controleren of je energieleverancier beschikt
over je correcte bankgegevens.
Je energieleverancier informeert je
voor 31 januari 2022 en betaalt het
bedrag ten laatste 12 werkdagen
nadien uit.

Als je op 30 september 2021 nog
klant was bij een leverancier die nu
niet meer actief is, dan betaalt je
noodleverancier of de leverancier
naar wie je zelf overstapte het eenmalige forfait uit.

Info over de deelnemende scholen
vind je op brasschaat.aanmelden.in.
Vanaf 7 maart, 12 uur, tot en met
29 maart, 12 uur, kan je je kind op
diezelfde site aanmelden. Het tijdstip
waarop je je kind aanmeldt heeft
geen invloed op de toewijzing van de
plaatsen.
Beschik je niet over een computer of
heb je hulp nodig bij het aanmelden?
Vraag info bij de school van je eerste
keuze.

Verhoogde tegemoetkoming verlengd
Energieklanten die in het eerste trimester van 2022 recht hebben op de
verhoogde tegemoetkoming genieten
het sociaal tarief tot en met 31 maart
2022, een verlenging met 3 maanden.

Ten laatste op 22 april weet je of je
je plekje hebt. De school maakt een
afspraak met je voor de inschrijving
van je kind. Die vindt plaats tussen
25 april en 17 mei.

Aangezien de leveranciers om de
3 maanden geïnformeerd worden,
wordt dat voor de meeste klanten in
februari 2022 automatisch toegepast.

Voor wie meld je aan?

Meer weten?
economie.fgov.be/nl/nieuws

Aanmelden vanaf 7 tot
en met 29 maart via
brasschaat.aanmelden.in

• Nieuwe kleuters en leerlingen
• Broers/zussen van kinderen
die schoollopen in één van de
vernoemde scholen
• Kinderen van schoolpersoneel

Voor welke klassen
meld je je kind aan?

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

• Kleuters geboren in 2020, 2019,
2018 en 2017.
• Meld je kind, geboren in 2020, ook
aan als het in het schooljaar 20222023 nog niet naar school gaat.
• Is je kind geboren in 2016 en wil je
inschrijven in De Wingerd, neem
snel contact op met de school.
• Alle klassen van de lagere school.

Toewijzing
Broers en/of zussen van bestaande
leerlingen en kinderen van schoolpersoneel hebben voorrang. De scholen
reserveren ook plaatsen voor indicatorleerlingen. Dat zijn kinderen van
moeders zonder diploma secundair
onderwijs of kinderen uit een gezin
dat tijdens het schooljaar 2020-2021
of 2021-2022 een schooltoelage
kreeg.
De toewijzing van de overige plaatsen
gaat als volgt:
• Schoolkeuze
• Wandelafstand tussen domicilieadres van je kind tot het officiële
adres van de school
• Lottrekking bij gelijke
wandelafstand

Nog vragen?
aanmelden.basisonderwijs
@brasschaat.be

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

DE LANGE SCHADUWEN VAN HET VERLEDEN
Georgi Verbeeck brengt een verrassende
geschiedenis van Duitsland
Ons Middelheem
1 en 7 februari, 20:00 - 22:00
QUIZ
prijs: 25 euro/ploeg (max. 6 personen)
Sint-Michielscollege
5 februari 2022, 19:00 - 23:55
DE MENSELIJKE STEM
Heerlijke monoloog van Cocteau. Een vrouw
telefoneert met haar ex. Wat wenst zij te
bereiken? Verzoening, afrekening ... ?
Deschuer57
5, 11 en 12 februari, 20:30 - 22:00
6 februari, 15:00 - 16:30
WILLIAM BOEVA - B30VA
William Boeva is 30 geworden. Is zijn leven nu
voorbij? Of stelt hij zich aan en moet alles nog
beginnen?
Theater Hemelhoeve
5 februari, 20:00 - 22:00

Kapwerken langs
Antitankgracht
Vanaf 21 januari voert
de Vlaamse Milieu
Maatschappij (VMM)
kapwerken uit langs de
Antitankgracht tussen
Mishagen en natuurgebied De Uitlegger.

Er wordt gewerkt volgens het
principe hakhoutbeheer met
overstaanders. Bomen en struiken
worden tot 10 à 20 cm boven de
grond afgezaagd zodat ze weer
kunnen uitgroeien tot een jong,
dicht en vitaal groenscherm. Om
de 20 meter blĳft een vitale boom
staan. Dit lĳkt drastisch maar is
van korte duur. In het voorjaar
komen nieuwe scheuten weer uit
de stompen tevoorschĳn. Binnen
enkele jaren staat er een meer gesloten groenscherm dan vroeger.
Hakhoutbeheer is een repetitief
onderhoudswerk: om de 9 à 15
jaar worden de houtkanten afgezaagd. Zo worden ze verjongd en
krĳgt de Antitankgracht meer licht.

In het voorjaar komen er
weer nieuwe scheuten uit
de stompen tevoorschijn.
Dat is belangrĳk voor het herstel
van waterplanten en insecten.
Met deze maatregelen voert VMM
het landschapsbeheerplan voor
deze beschermde waterloop uit.
De werken kunnen wandelaars en
fietsers tĳdelĳk hinderen. Respecteer de voorziene omleiding.
Meer weten?
info@vmm.be
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« Elektrisch rijden? Ik wacht nog
op het juiste moment »

JANUA
RICOND
ITIES

LION PACK
Tot 3.000€* bovenop de Saloncondities

op alle
motort
ypes

NU IS HET JUISTE MOMENT
Ontdek ons geëlektri iceerde gamma
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 voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen.
Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.peugeot.be
*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,
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.

VAN DONGEN en GEMA bv

Molenstraat 100 - 2960 Brecht - Tel. 03 313 85 22 - www.peugeotbrecht.be - info@peugeotbrecht.be

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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DAVIDSFONDS BRASSCHAAT
Davidsfonds Academie
“De lange schaduwen van het verleden”.
Hitler, het nationaalsocialisme en de Duitse geschiedenis
door Georgi Verbeeck - dinsdag 1 en maandag 7 februari
2022 om 20 u - Ons Middelheem, Bredabn 423, Brasschaat.
Van democratie naar dictatuur - Van dictatuur naar democratie - Terugblik op de catastrofe van het duizendjarig Rĳk.
Hoe is het zo ver kunnen komen, en hoe kĳkt Duitsland zelf
terug op die pikzwarte bladzĳde uit zĳn geschiedenis? Georgi Verbeeck (1961), hoogleraar Duitse geschiedenis aan
de KUL en Universitair hoofddocent moderne geschiedenis en politieke cultuur Universiteit Maastricht. Doceert en
publiceert over de moderne geschiedenis van Duitsland en
over de politiek van herinnering sinds 1945.
Toegangsprĳs (kofﬁe en digitale syllabus inbegrepen): DFleden € 37; anderen € 42.
Inschrĳven: niet via de Brasschaatse DF-afdeling, maar enkel rechtstreeks bĳ DF Nationaal in Leuven en hun website
www.davidsfondsacademie.be.
Inschrĳvingsgeld overschrĳven op het rekeningnummer
BE98 4310 0693 8193 van Davidsfonds Academie, met vermelding van code nummer BR22-110.

D’Oude Pastorie in Brasschaat
is op zoek naar een
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

ZAALMEDEWERKER
en HULPKOK

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

Mail uw CV naar info@pastorie-brasschaat.be
of kom eens langs.



met ervaring
voor onmiddellijke indiensttreding.

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)

Gordelexamens bij OrellanaDojokai Brasschaat
Begin januari waren de eerste gordelexamens voor volwassen en kinderen bĳ de nieuwe
dojo in Brasschaat. De leden van Orellanadojokai Gib Brasschaat waren geslaagd voor
8e kyu kobudo ronin international en point ﬁghting (kickboxing). Sensei Carlos Orellana
was heel tevreden over de resultaten. “Wĳ zullen hard blĳven werken om verder te gaan,
waaronder ook competities”, aldus Carlos Orellana. De clubtrainingen zĳn op maandag
van 18 tot 19u. en zondag van 12 tot 13u. in de sporthal van GIB Brasschaat.
Iedereen welkom!
“Op zondag 30 januari zullen we deelnemen aan de nationale training wako (olympisch
kickboxen) van de federatie om een selectie te maken voor die volgende competities”,
zegt Sensei Orellana.
Meer info: Carlosorellana@hotmail.be
Instagram: Orellanadojokai - www.wakobelgium.com
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Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

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

Te koop Nertsmantel mt
44/46 Black Saga Dewit
vp € 225. 0484/99 19 10



Ik zoek werk tuin, schilderen, klusjes. 0488/591
112
Vorig jaar konden we in onze gemeente enkele gouden olympiërs vieren. Nu komt daar een Gouden
Schoen in het voetbal bĳ. De 33-jarige Janice Cayman
won met het miniemste verschil de felbegeerde trofee. Janice is een geboren en getogen Brasschaatse.
Ze zette haar eerste voetbalstapjes bĳ OSSMI om
dan daarna bĳ Excelsior Kaart terecht te komen.
Ze zag haar drie broers en wilde niet onderdoen.
Janice heeft intussen al heel wat omzwervingen
achter de rug. Zo speelde ze na de Kaart achtereenvolgens bĳ Lentezon Beerse, Tienen, OHL, in
de Verenigde Staten en ten slotte in Frankrĳk waar
ze nu aan haar derde seizoen bĳ Lyon bezig is.
Papa Michel en mama Hilde hebben er heel wat
tĳd in gestoken. Maar uiteraard deden ze dat met
plezier. Janice was de dag na de uitreiking van de
Gouden Schoen al samen met mama Hilde naar
Frankrĳk. Papa Michel en broer Vincent bleven thuis
om nog wat te bekomen. “De telefoon stond niet
stil. Ik was erbĳ op de uitreiking, samen met mĳn
vrienden en een goede vriend”, zegt broer Michel.
“Het was bĳzonder spannend, we wisten dat het verschil tussen de nummer één en twee slechts één puntje was. Het kon dus alle kanten op. Toen bleek dat mĳn
zus het had gehaald, barstte de emoties aan onze tafel
los, zodanig zelfs dat ik van haar interview niets heb
gehoord. Ik heb de beelden nadien opnieuw bekeken,
kippenvel. Het deed me ook deugd dat er eindelĳk
eens wat meer aandacht was voor het vrouwenvoetbal. Jancie kan nu wel leven van haar sport, maar dat is
nog maar een vĳftal jaar het geval. We moeten haar wel
vaak lange tĳd missen. De komende maanden worden
zo druk dat het best mogelĳk is dat we haar dit jaar
amper zullen zien”, voegt broer Vincent er nog aan toe.
De ouders en de broers van Janice mochten al felicitaties in ontvangst nemen van Brasschaats titelvoerend burgemeester Jan Jambon en sportschepen Adinda Van Gerven. Jambon stelde al een
huldiging in het gemeentehuis in het vooruitzicht.

Gratisinlevering
Brasschaat
Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

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



Ik zoek werk als tuinman. 0497/358 466
Temo



Alle tuinwerken,
snoeien, onderhoud.
0474/453 834



Vrouw zoekt poetswerk
in huis, horeca, oppas.
0466/168 388



Te huur: garage omgeving kerk centrum. Tel.
03/651 83 59


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



Te ko o p p l o o i f i e t s
z . g . a . n . € 1 2 5 Te l .
0495/945 568



SLAGERIJ
SCHELTJENS
Kapellen/Brasschaat
zoekt

POETSHULP
op maandag of avond

03/664 20 18

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cz
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.

Ve r ko o p v a n v e r s e
scharreleieren, gratis
levering. Forca Farming.
0492/543 007



Te huur: App. Brass.
Martouginlei 18a 1e
verd. Terras, gar., kelder,
berg., 2 slpk. € 725/
mnd. 0495/759 582


KAPSTER AAN HUIS
0497 736 371

DE ORDE VAN DE TEMPELIERS MET PLICHT

BROODDOZENACTIE IS EEN ENORM SUCCES
De Orde van de Tempeliers met Plicht hebben het genoegen om te melden dat de donaties voor onze brooddozenactie een enorm succes waren. Waarvoor enorme dank
aan de Brasschaatse bevolking, maar ook aan de handelaars die geholpen hebben. Zĳnde Manus, Beenhouwerĳ
Rymenants en Keurslager De Meulder, Bakkerĳ Co-Pains,
Twinkeltje, De Coiffeur, de Goede Bloemen, Take Out,
Pandava, lingerie An en lingerie Caress, Bakkerĳ Smout en
Beenhouwerĳ Pieters. Nu is het verder aan de scholen om
hun gerief te halen bĳ Bakkerĳ Co-Pains, Manus, Smout en
Déliﬂeur, Beenhouwerĳ Rĳmenants, De Meulder en Pieters. Voor groenten en fruit in Twinkeltje. Aan het einde van
het schooljaar ga ik, Smits Martine commander in de orde,
met de burgemeester een praatje maken, zodat de steun
aan de scholen steeds kan blĳven. Ouders die het nu moeilĳk hebben: praat met de school, zodat we misschien op
andere vlakken ook kunnen helpen. Het is onze taak als gemeenschap om voor onze kinderen te zorgen, ze zĳn onze
toekomst. Samen lukt veel.
Uiteraard zouden we voor Pasen graag terg de actie doen
van vorig jaar, maar daarover later meer nieuws.
Heb je interesse om Tempelier te worden omdat ja je wil inzetten voor de minderbedeelden? Dan kan je steeds contact opnemen met Martine Smits op het nr 0475 809 206.
Het mooiste wat je kan doen is elkaar helpen. Ook nog een
oproep om kinderkleding, speelgoed, schoolgerief binnen
te brengen, na telefonisch contact. Wĳ delen alles verder
gratis uit aan diegene het nodig hebben.
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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

BUITENSCHRIJNWERK:
%LMJHERXZHQ
 SRROKRXVHVODQGHOLMN
 RIPRGHUQ
 WRWYROOHGLJDIJHZHUNW
+RXWHQJHYHOEHNOHGLQJ
+RXWHQWHUUDVVHQ
%XLWHQPHXEHOHQ
 NHXNHQV
+RXWHQSRRUWHQ

VOOR AL UW
SCHRIJNWERK OP MAAT
ZOWEL BINNEN
ALS BUITEN!
BINNENSCHRIJNWERK :
.HXNHQVHQ
 PDDWZHUNNDVWHQ
%XUHDXLQULFKWLQJ
0DVVLHIKRXWHQ
 PDDWZHUN
=DQGVWUDOHQHQRI
 OXFKWJRPPHQYDQ
 KRXWZHUN
+RXWHQ
 ZDQGEHNOHGLQJ

www.decowoods.be
aĜĩŸåÆååĩŸƋų±±ƋŎŎƅÎƖĿƐǈų±ŸŸÏĘ±±Ƌ
Î:a×ťƐƖŠǈšĉƀĉƐƐĉĉƅƀ
ÎĜĹüŅÄÚåÏŅƵŅŅÚŸţÆå
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Luc geeft reeds 20 jaar de

Uw tuinonderhoud

BESTE PRĲS

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

Voor al uw tuinwerken

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

0487 286 430
Gratis ophaling oud
ĳzer. Bart 0492/543 007

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

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: Gooreind, app.
1e verd. woonk. keuk.,
badk., 2 slk, app. wc, garage. Vrĳ 02/2022. €680/
mnd. 0475/939 802

6ANȩ 0OTRAȩ SCHILDERWER
ken, gratis offerte. Tel.
0465/993 577

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


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



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



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


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


Te huur app. 1eV 2slk, terras, centrum. Tel. 03/663
58 58 - 0475/435 858

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



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

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

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .



,0Sȩ T ȩ IKȩ KOOPȩ UWȩ
collecties jazz, pop, ect.
Ook cd’s, strips, boeken,
pick-ups. Beste prĳs.
0475/376 496



2OOFING ȩ pannen, herstellen, vern. dakgoten.
0489/717 125


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

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

/02)44%. ȩ4%22!33%. ȩ
natuursteen en betonstenen. voor een gratis offerte bel. GSM 0493/651 522

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

0OOLSEȩ MANNENȩ DOENȩ
renovatiewerken: bezetting, gyproc, betegelen,
parket, schilderen, afbraakwerk. Nederlandstalig. Gratis prijsofferte.
Referenties. Tel. 0496/084
168 - 0496/637 978

Ik zoek huishoudelijk
werk. Proper en verzorgd.. 0486/944 454

0OETSVROUWȩZOEKTȩEXTRAȩ
werk, ook strĳken. Eng.,
goede ref. 0485/505 961

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

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



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



0EDICUREȩ AANȩ 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



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


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

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

1DWXXUOHLHQ  3DQQHQ  5RR¿QJ  *RRW HQ *HYHOEHNOHGLQJ
'DNUDPHQ/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

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

DSSDUWHPHQWVJHERXZHQRXGHZRQLQJHQ
SURMHFWJURQGHQDIEUDDNSDQGHQERXZJURQGHQ

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

Welkom in ons nieuwe kantoor!
Bredabaan 294
Tel. 03/283 44 00
www.wollaertvastgoed.be

0487/286 430

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


/PHALENȩVANȩOUDEȩelektrische toestellen en oude
METALENȩȩ



/PRUIMINGȩ ALLEȩ INBOEDELSȩ VANȩ !ȩ TOTȩ :ȩ BorSTELSCHOONȩACHTERGELATENȩ
INDIENȩGEWENSTȩHELEMAALȩ
GEPOETSTȩ AANKOOPȩ ANtiek schilderijen verzaMELINGENȩ PORSELEINȩ ETCȩ
ook alle afvoer van stort.
Beste prijzen vd streek.
ȩȩ

.ANNYȩGEZOCHTȩAfhalen
crèche & oppassen zoon
 J ȩ -A VRIJ ȩ U Uȩ
3CHEMAȩ ȩ VERLONINGȩ BEspreekbaar. Wonen in
"RASSCHAATȩ-ARIA TER (EIDE ȩȩCRȏCHEȩINȩ3CHOTENȩ
Kandidatuur (inc perSOONLÖKEȩINFO ȩOPȩ
karel@era-one.be


4Eȩ HUURȩ GERENOVȩ STUDIOȩ "BNȩ ȩ V ȩ GEENȩ
LIFT ȩ CENTRȩ "RASȩ ,IVINGȩ
met slaapruimte, houten
vloer, apart bdk, douche,
APARTȩ KKNȩ ȩ BERGȩ 6ERȩ
GROENȩZICHTȩDORPSPLEIN ȩVLȩ
LICHT ȩȩRUSTIGȩPERSȩǒ
mnd. 0474/916 121

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
en goede kwaliteit

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

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

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

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

"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU
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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
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

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens



Renovatiewerken
Interieurinrichting



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

Te huur app. met terras,
1 slpk, huurpr €650/mnd.
Mishagen 0495/861 530
Te koop gevraagd: schilderĳen, strips, LP’s, oude
postkaarten, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03/663 65 70


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



Te ko o p g e v r a a g d :
schilderijen, strips, LP’s,
oude postkaarten, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03/663 65 70

NAREKA wandelingen

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


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


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


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

QQQQQQQQQQQQ

Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. Inschrĳven is niet nodig, deelname is gratis en
iedereen is welkom!
Februari
Zo 06.02.2022*: Grenspark: Vlaams natuurreservaat de
Kalmthoutse Heide. Start: 10u ¤ parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout. Thema: Winterstapwandeling. Gids: Chris Vander Sypt
Zo 20.02.2022°: Grenspark: Kortenhoeff. Start 14u ¤ parking Familyland, Groene Papegaai 19, 4631 RX Hoogerheide NL.. Thema: Bomen in de winter. Gids: Marike de Haan
° Wandeling in samenwerking met IVN
* Wandeling i.s.m. Natuurpunt Noorderkempen
Organisatie: “Natuurgidsen regio Kalmthout”
Info: Vander Sypt Chris 047 667 65 41
chrisvandersypt@skynet.be www.nareka.be

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ

SLAGERIJ
SCHELTJENS
Kapellen/Brasschaat
Gezocht

FULL-TIME
SLAGER
of

FLEXI-SLAGER
0485/747 856

Foto: Myriam Luyckx

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Kijk op www.geowacht.be
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)
www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
'RNWHUYDQGLHQVW
Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat.
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen,
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.
Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg,
Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40
Coda Dagcentrum: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
Dierenarts van dienst
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

OPHALING HUISVUIL JANUARI
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

24
25
26
27
28
29

RestAfval
rode
straten

GFT
Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

OPHALING HUISVUIL FEBRUARI
MAANDAG
31
DINSDAG
1
WOENSDAG 2
DONDERDAG 3
VRIJDAG
4
ZATERDAG
5

RestAfval
oranje
straten

GFT

PMD

Papier

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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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



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

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

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

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

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

