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BREDABAAN 358

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.

T. 03 633 09 88

 Bredabaan 1003
2930 Brasschaat

Celebrating
30 years

VABIS
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

De nieuwe

DE NIEUWE HYBRIDE STIJL

Première

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

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

Op vertoon van deze ingevulde, originele bon

1 SLEUTEL
+ 1 GRATIS
krijg er dezelfde extra gratis bij!

.......................................................................................

.......................................................................................

GEZOCHT
fijnschilders

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie

SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

om samen in ons dynamisch team
stijlvolle schilderprojecten te realiseren
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Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
In Vlaanderen is het nog steeds verplicht om o.a. op café en restaurant 
een geldig Covid Safe Ticket te tonen. Dat geldt ook voor cafetaria en 
restaurant van de lokale dienstencentra. Heb je hieromtrent vragen, 
aarzel niet om jouw LDC te contacteren.
Het activiteitenaanbod kan wĳ zigen als de coronamaatregelen ver-
anderen, of bĳ  onverwachte afwezigheden. Wĳ  stellen alles in het 
werk om een normale werking te garanderen.
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
Ma 31/1 om 14u: Bingo (inschrĳ ven verplicht)
Woe 2/2 om 13u30: Margot Accessoires. Je kan bĳ  Margot terecht 
voor aankoop van lederwaren, juwelen, sjaaltjes, horloges, … Kom 
vrĳ blĳ vend kĳ ken. Enkel cash betaling.
Do 3/2 om 9u: workshop Beren - afwerking Grote Beer
Vrĳ  4+18/2 om 9u30: zentangle
Do 10+17+24/2 om 9u: workshop Beren - ‘lentekrans in vilt’. Inschrĳ -
ven (eur17). Meer info in DC.
Do 10+24/2 om 13u: Samana - bezigheidsclub
Vrĳ  11/2 om 9u30: mandala
Ma 14/2 om 14u: gezelschapsspellen en smul: Valentĳ nsgebak!
Di 22/2 om 14u: bloemschikken - ‘breng het voorjaar in huis’. Inschrĳ -
ven (eur 5). Meer info in DC.
Ma 28/2 om 14u: Bingo (inschrĳ ven verplicht)
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Di 1/2 om 10u: fi losofi sch praatje
Woe 2+9+16+23/2: !nieuw uur 10u30: zitturnen
Do 3/2 om 9u: kalligrafi e
Do 3+17+24/2 om 13u: kantklossen
Do 3/2 om 13.30u: patchwork 1
Vrĳ  4+11+18+25/2 om 13u: bĳ eenkomst chronisch zieken
Di 15/2 om 14.30u: burenborrel PKH
Do 17/2 om 13.30u: patchwork 2
Di 22/2 om 13u: naai- en brei-atelier ‘Moeders voor Moeders’
Do 24/2 om 14u: Bingo (inschrĳ ven verplicht)
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Ma 31/1 om 13.30 uur: Naald en draad
Di 1/2 om 13.30: deel 1 - workshop werken met android smartphone. 
Dag 2 zal wellicht op do 3/2 of vrĳ  4/2 zĳ n. We weten dat zeker rond 
27/1; bel ons gerust om juiste moment te kennen.
Woe 2/2 om 10 uur: Engelse conversatie - groep A
Di 8/2 om 13.30: workshop WhatsApp vlot gebruiken
Woe 9/2 om 10 uur: Engelse conversatie - groep B
Woe 9/2 om 13.30 uur: workshop ‘veilig online / Phishing’
Do 10/2 om 14 uur: Valentĳ nbingo (inschrĳ ven verplicht)
Di 15/2 vanaf 13 uur: digitaal spreekuur
Do 17/2 om 13.30 uur: workshop android smartphone ‘een stapje 
verder’: opvolging en vragen
Woe 23/2 om 13.30 uur: workshop ‘op stap met de smartphone’
Do 24/2 om 13.30 uur: workshop ‘communiceren met de overheid’

Voor meer informatie neem je best contact op met het diensten-
centrum van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op of vraag de 
online-versie aan. Zo blĳ f je op de hoogte van de activiteiten in onze 
3 lokale dienstencentra.

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

Van de kleinste tot de 
allergrootste inboedel 

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

www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

1+1
‘info en voorwaarden in de winkel

Alg. tuinwerken, opkui-
sen van bladeren, aanleg 
en onderhoud van tuinen, 
aanleg terrassen en oprit-
ten en allerlei snoeiwer-
ken. T. 0476 466 216

Van Potra  tuinwer-
ken. Btw aanwezig. Tel. 
0465/993 577

Verzamelaar  koopt 
oude munten en bank-
biljetten. 0475/342 118

Uurwerkbatterĳ tjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
& C . Bredabaan 246, 
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

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

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

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 
Mag oud zĳ n.  0495 529 527

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren, in-
dien u uw wagen wenst te 
verkopen. *Snelle en cor-
recte afhandeling *Ook 
met schade of zonder 
keuring *Contante beta-
ling *Steeds bereikbaar 
(7d7 en 24h/24h). Tel. 
0476 345 800

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

Pedicure aan huis. Als 
gediplomeerde schoon-
heidsspecialiste, behan-
del ik medische moeilĳ ke 
voeten, ervaring met be-
handelen van oncolo-
gische patiënten (UZA). 
Ook gelaatsverzorging 
en manicure. Tel. OLENA 
0473 387 796

www. .be

Houten blinds
& Raamdecoratie

Handelslei 102, Zoersel  |  +32 3 501 31 18  |  info@woonplus.be

Gratis advies en opmeting aan huis
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Zie ook www.argenta.be

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 

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

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

Zo simpel kan het zijn.

Verpleegkundige geeft professionele massage

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

Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Massage vanuit mijn hart

Nieuwe studies, nieuwe kennis maken 
een unieke ervaring.

Geen olie, enkel huidcontact en warmte.

www.massagevanuitmijnhart.com

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

TEA FOR TWO
TO SPOIL
YOUR VALENTINE

*Actie geldig bij aankoop van een Smeg Waterkoker KLF03, KLF04 of KLF05 in een kleur naar keuze, tussen 
17/01/2022 en 20/02/2022. Online registratie mogelijk t.e.m. 28/02/2022. Actie enkel geldig voor con-
sumenten die woonachtig zijn en hun aankoop volbracht hebben op Belgisch en Luxemburgs grondgebied. 
Vraag uw gratis Pip’s thee aan via de QR- code 
of https://www.smeg.be/nl/promoties/valentijn-pips-thee.html

Verwen je hartendief met een kopje liefde en
ontvang nu bij aankoop van een KLF05
Smeg Mini Waterkoker 2 gratis Pip’s thee doosjes

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

PARTIME 

WINKEL
BEDIENDEN 

voor 
SLAGERĲ  MAES 
liefst ervaring en 
mag ook fl exĳ ob  

0491/105 828
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De olifantenklas van Mater Dei Driehoek 
maakt een tijdscapsule

We maken een doos waarin we van iedere kleuter een uniek 
voorwerp, tekening, foto, knutselwerk,… stoppen. Zo zetten 
we elk van hen in de kĳker. Binnen 6 jaar, wanneer we in het 
6de leerjaar zitten graven we onze tĳdscapsule terug op. 
Spannend!              Meer foto’s: www.brasschaatsefilm.com

VOLTIJDS ADMINISTRATIEF BEDIENDE

TECHNIEKER - MECHANIEKER

CHAUFFEUR CE

Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be of in 
onze driemaandelijkse gratis brochure

 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

WILLIAM BOEVA
B30VA

Zaterdag 5/02 om 20u | Theater Hemelhoeve
UITVERKOCHT

William Boeva is 30 geworden. Dertig. Toen we hem 
vroegen wat hij daarvan vond, riep hij: 

“Ik ben nog altijd jong!” Daarna bekogelde 

Is zijn leven nu voorbij? 
Of stelt hij zich aan en moet alles nog beginnen?

William voelt aan alles dat hij nu zijn leven 
echt in handen moet nemen, 

want het is nog niet te laat! Denkt hij.

ZONZO COMPAGNIE
FARFELU

Zaterdag 12/02 om 15u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 4 euro / VVK 6 euro / KASSA 8 euro

Voor iedereen vanaf 5 jaar!

In deze voorstelling gaan we dan ook voor gek, 
gekker, gekst! De gevatte interactie tussen multi-

KLASSIEK IN DE KAPEL
KIM VAN DEN BREMPT

MOVING HANDS
Zondag 20/02 om 11u – Sint-Jozefkapel

VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
De Brusselse pianist Kim Van den Brempt brengt een 
origineel programma waarbij componisten uit de lage 
landen in dialoog treden met het Amerikaanse icoon 

DE STILTE
DE TROOSTPRIJS

Zaterdag 26/02 om 19u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 4 euro / VVK 6 euro / KASSA 8 euro

Voor iedereen vanaf 8 jaar!
Als we kijken naar de sterren aan de hemel, zijn 
mensen klein en onbelangrijk. Dat kan niet! Dus 

maken we van onszelf sterren. 
Humor en relativeringsvermogen maken van ‘De 

kleinste mens ooit was 54 centimeter, de langste 
mens 2 meter 72. Van de maan af gezien even lang.

Met piano, cello, zang en dans vieren we, 
ver verwijderd van sterren en planeten, 

de beperkte houdbaarheid van eeuwige roem.

© Studio Edelweiss

© Karolina Maruszak

© Sipanhota
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EEN JUWEELTJE VOOR JE LIEFSTE…
SpecialistNoordAntwerpen

mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

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

Ik zoek werk, schoon-
maken, bejaardenzorg, 
babysitter. 
0465/202 968 Ela

Gezocht: oude polsuur-
werken 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

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

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

Gratis ophaling oud 
ĳzer. Bart 0492/543 007

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

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

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!

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

I
info@saniwheels.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳ dens uw renovatiewerken

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

die ook het huishouden 
wil waarnemen voor een 
oudere dame die wenst 
te blĳ ven wonen in haar 
huis op Vriesdonk. Bij 
interesse, gelieve contact 
op te nemen op nummer 
0476 450 201.
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De "Warre(m)ste" week 2021...
Graag wil ik jullie allemaal heel hard bedanken! In november en 
december deed ik een actie voor de Warmste Week, met als thema 
"Kunnen zĳ n wie je bent." Mĳ n actie werd gepubliceerd in de Bras-
schaatse Film en ik kreeg enorm veel reacties. Jullie allemaal per-
soonlĳ k op de hoogte houden was niet mogelĳ k, maar graag wil 
ik jullie via deze weg nog even laten weten hoeveel ik gestort heb 
voor de Warmste Week. Ongeloofl ĳ k maar waar: ik verkocht 329 
zakdoekendozen, €700 werd er gestort.
We maakten met ons gezin tĳ dens de Warmste Week een uitstapje 
naar Mechelen, waar ik zakdoekendozen mocht afgeven aan de 
presentatoren. Ik werd ook vernoemd op de radio. Wat een leuke 
ervaring!
Nogmaals 1000x dank en vergeet vooral nooit om te blĳ ven wie je 
bent, want iedereen mag zĳ n wie hĳ /zĳ  is! Dat vind ik nog steeds 
heel belangrĳ k!

Groetjes, Warre Segers

ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

ADMINISTRATIEF/
COMMERCIEEL 
MEDEWERKER  
- Commerciële aanvragen beantwoorden en opvolgen
- Opstellen van contracten en het aanmaken en 
 verwerken van orders
- Prijsaanpassingen opvolgen en doorgeven 
 aan klanten
- Ondersteuning van facturatie en weegbrug
- Klantvriendelijk, computervaardig, communicatief, 
 teamplayer
- MS heeft geen geheimen voor jou
- Kennis Navision is een pluspunt
- Nederlandstalig met een goede kennis 
 van Frans en Engels

Je bent bij voorkeur woonachtig 
in een straal van 20 km rond Kalmthout.

JUNIOR TRANSPORT-
PLANNER / 
WEEGBRUGBEDIENDE
- Leergierig, stressbestendig, communicatief, 
 teamplayer
- Je hebt er geen probleem mee om in shiften te 
 werken (wisselende uren tussen 6u – 18u)
- Voltijds 5-dagen week
- Nederlandstalig met een goede kennis van Frans 
 en Engels
- MS heeft geen geheimen voor jou
- Kennis van Navision is een pluspunt

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Te koop: Swiff automati-
que bouwjaar 2011, per-
fecte staat. White pearl/
airco, alle gadgets. ben-
zine Prijs €7500,-. Tel. 
0485/527 778

Ik zoek werk, poetsen 
erv. & ref. serieuze aanvra-
gen. 0485/944 882

Te koop elektrisch kera-
misch vuur. 0493/586 827

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

Ik zoek werk: tuin, bezet-
ten, tegelen, schilderen. 
0470/975 891 

Te koop: eikenhouten 
beschilderde antieke kof-
fer (dekenkist) van 1816. 
prĳ s overeen te komen. 
Tel. 03/663 77 08
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STUDENTEN en/of

FLEXIJOBBERS
zondag  van 8 tot 13 uur

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳrĳmenants.be

zoekt

Herman Lauwers (gewezen parlementslid 
-

teraad) en Wim Van der Steen (gewezen 

“Wonen in Brasschaat”. Ze be-
-

BEESTIGE MONITOREN
BOERDERIJKAMPEN GEZOCHT

Kinderboerderĳ Mikerf zoekt enthousiaste monitoren. Ben jĳ 
16 jaar of ouder? Hou je ervan om kinderen een zalige week 
te bezorgen en ben je niet vies om je handen vuil te maken?
Als het antwoord 3x YES is, stuur dan als de bliksem een 
mailtje naar doemee@mikerf.be met je motivatie en CV. 
Voor de week van 8-12 augustus (zonder overnachting) zoe-
ken we nog enkele monitoren.

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…

Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen, 
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,-

Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt 

Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Te koop: platenspeler 
Thorens td316 (nieuwe 
snaar en cel) € 300 - 25 
tal speciale judoboeken 
(voor de kenner) - tel 
0494 151 527

Nieuwpoort apparte-
ment + garage dĳk 90m 
www.nieuwpoort-vakan-
tie.be Oostduinkerke 
grens Nieuwpoort vil-
la zeedijk 200m www.
duinenhuis .be  gsm: 
0476/584 132

Te koop Pioneer djset 2 
x djm 2000 + 1 x djm 900 
nexus. Vraagprĳs € 4.000. 
Info: 0470/688 651

Beste, voor de verkoop 
van jullie voertuig mo-
gen jullie mĳ ook eens op 
bellen 0470 022 944

Tuinonderhoud, 60+er: 
grasmaaien, verticuteren, 
snoeien, bladblazen, klus-
jes, onderhoud, spitten, 
zaaien, planten, onkruid, 
zagen. Bestelwagen, aan-
hangwagen, alle motorm-
achines. 0471 726 667

Wij zijn op zoek naar 
een (jong) gepensioneer-
de heer met een passie 
voor natuur, planten en 
groenten die zich ge-
durende een 20 à 25-tal 
uren / week zou kunnen 
ontfermen over onze 
moestuin. Contact: moes-
tuin789@gmail.com

Dame geeft je massage 
bĳ jou thuis 0493 14 62 01

Iedereen heeft een toe-
komst, maar heb jĳ ook 
een bestemming? Ben je 
op zoek naar manieren 
om je energetisch te la-
den via oude wĳsheden? 
Wij kunnen je helpen. 
Info: 0486 402 728 (Mon-
gools Sjamanist)

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken. Ook weekend. 
0485/223 543

Klusman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561

Te koop gevraagd: post-
zegelverzameling, alles 
welkom. Contante beta-
ling. 03/542 09 96

Te koop Merksem app; 
glv nieuw keuk. + cv. Bre-
dabaan €210.000. Tel. 
0475/841 431

Gezocht: driewieler fiets, 
goede staat a.u.b. Tel. 
0495/460 108

Te koop  projector + 
scherm + tafeltje. P.o.t.k. 
0473/826 214
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MOLLENBESTRIJDING
Bastiaansen

+316 53 74 73 24
www.bastiaansenloonwerken.nl

Wat als ik er zelf niet meer ben?
Wat als ik niet meer zelf kan beslissen?
Wat gebeurt er met mijn vermogen na overlijden?
...

Of u nu een jonge ondernemer bent, een actieve ouder met tieners of geniet 
van een welverdiend pensioen, steeds worden we geconfronteerd met dezelfde
vraagstukken. Op deze avond gaan we samen op zoek naar de juiste antwoorden.

Daarnaast bespreken we ook de mogelijkheden om vandaag reeds uw toekomst 
te plannen. Zo wordt onder meer de Zorgkaft toegelicht, een hulpmiddel waarin 
al uw wensen van A tot Z worden opgenomen.

Op deze manier gaat u zorgeloos door het leven!

www.advox.be

Interesse om deze
GRATIS INFOAVOND

bij te wonen? 

Locatie
Bredabaan 652

2930 Brasschaat
Tel 03/653 32 63

CST + mondmasker 
verplicht

Verplicht inschrijven 
administratie@advox.be

EEN TOEKOMST ZONDER ZORGEN... 

INFOAVOND 
10 februari 2022 om 19:30 uur

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soepen: 

- Savooikoolsoep met groene curry. 

Salades: 

- Wrap met spinazieomelet, tomatentapenade, rucola, 

- Salade met oosterse kippengehaktballetjes quinoa, 
 wortel, sojascheuten, gebakken spruitjes, basilicum-

Warme Gerechten:

- Tortelloni van zongedroogde tomaat met scampi, 

- Ovenschotel met zoete aardappelpuree, geroosterde 
 bloemkool, pastinaak, prei en kastanjechampignons 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 1 februari t.e.m. zaterdag 5 februari

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

naam en dag van afhaling. 

Aankoop van oude zaken

Indien u iets te koop hebt, kom ik graag kijken.
Tel. Peter Claes 0496/86.01.65

 Alle voorwerpen in glas of kristal
 Alles in zilver en verzilverd (ook bestekken)

Alles in porselein en biscuit

 Oude medailles, oude munten
 Oude postkaarten, doodsprentjes, Liebig
 Alle oude kleinmeubelen
 Oude zakhorloges en polsuurwerken
 Oude kerstballen
 Oude fantasiejuwelen (ook gouden en zilveren)

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoog-
t e w e r k ,  f r e z e n  v a n 
stronk. 0495/223 863 

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

Van Potra schilderwer-
ken, gratis offerte. Tel. 
0465/993 577

Ik zoek huishoudelijk 
werk. Proper en ver-
zorgd.. 0486/944 454

Ik zoek werk tuin, schil-
deren, boodschappen 
doen. 0487/856 864

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

Roofing, pannen, her-
stellen, vern. dakgoten. 
0489/717 125

Gespecialiseerde voet-
verzorgster komt a. huis 
Agnieszka. 0484/949 951

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

Ik zoek werk tuin, schil-
deren, klusjes. 
0488/591 112

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

Ruime Studio Nieuw-
poort 4p met garage te 
huur €65/n: duinzicht, 
ruim zonneterras, ke-
ram. vuur, oven, micro-
golf, vaatwasser, senseo, 
slaaphoek 2pbed, ze-
telbed, WIFI, 200m van 
strand en winkels, Gsm 
0486 361 995

Alle Renovatiewerken 
gypr. schild., totaalreno. 
badk., lam., tegels. 15j 
erv. 0485/915 094

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-
70-80. Betaal beste prĳ s! 
GSM 0475/768 188

Ik zoek werk tuin, schil-
deren, parket, bezetten 
€16/u. 0466/287 080

Te h uur  g a ra g e box 
16m² Bredabaan 965 
MtH  €100 per maand. T 
0475/381 970
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inBrasschaat Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

TAICHI GEVORDERD
Februari tot juni, basisprijs: vanaf 42 euro
ldc Antverpia, maandag, 10:45 - 11:45
ldc MtHhove, woensdag, 11:00 - 12:00 
Sportoase, vrĳ dag, 09:00 - 10:00

YOGA 
Februari tot juni, basisprijs: vanaf 42 euro
ldc MtHhove, maandag, 09:00 - 10:00
ldc Vesalius, maandag, 09:45 - 10:45
ldc Vesalius, maandag, 11:00 - 12:00
Sportoase, maandag, 11:00 - 12:00
Sportoase, dinsdag, 11:00 - 12:00
ldc Antverpia, woensdag, 09:30 - 10:30 
ldc Antverpia, woensdag, 10:45 - 11:45
ldc Antverpia, woensdag, 14:00 - 15:00
ldc Antverpia, woensdag, 15:15 - 16:15
Sportoase, donderdag, 10:00 - 11:00
ldc MtHhove, vrĳ dag, 09:00 - 10:00
ldc Antverpia, vrĳ dag, 09:30 - 10:30

STOELYOGA 
Februari tot juni, basisprijs: vanaf 45 euro
ldc MtHhove, maandag, 10:30 - 11:30
ldc Antverpia, woensdag, 10:45 - 11:45
ldc Antverpia, vrĳ dag, 10:45 - 11:45

START TO YOGA
Februari tot juni, basisprijs: 45 euro
ldc Antverpia, vrĳ dag, 13:30 - 14:30

YOGA ALS PIJNBESTRIJDING
Februari tot juni, basisprijs: vanaf 45 euro
ldc Vesalius, maandag, 09:30 - 10:30
ldc Vesalius, maandag, 10:45 - 11:45
ldc Antverpia, dinsdag, 10:15 - 11:15
ldc Antverpia, dinsdag, 11:30 - 12:30

PILATES 
Februari tot juni, basisprijs: vanaf 45 euro
Pivolté, maandag, 13:30 - 14:30
ldc Vesalius, woensdag, 10:00 - 11:00
ldc Vesalius, woensdag, 11:15 - 12:15
ldc Antverpia, donderdag, 11:30 - 12:30
ldc Antverpia, donderdag, 13:00 - 14:00
ldc Antverpia, donderdag, 14:15 - 15:15 
ldc MtHhove, maandag, 10:30 - 11:30

TAICHI SEMI GEVORDERD
Februari tot juni, basisprijs: vanaf 42 euro
Sportoase, vrĳ dag, 10:00 - 11:00
ldc Antverpia, maandag, 09:30 - 10:30
ldc Antverpia, dinsdag, 14:00 - 15:00

TAICHI BEGINNER
Februari tot juni, basisprijs: vanaf 42 euro
ldc Antverpia, dinsdag, 13:00 - 14:00
ldc MtHhove, woensdag, 10:00 - 11:00
ldc Vesalius, donderdag, 09:00 - 10:00
Sportoase, vrĳ dag, 11:00 - 12:00

CURVE BOWLS
Februari tot juni, basisprijs: 45 euro
ldc Antverpia, maandag, 14:00 - 16:00

FUN DANS BEGINNER
Februari tot juni, basisprijs: vanaf 48 euro
ldc Vesalius, dinsdag, 09:15 - 10:15
ldc MtHhove, donderdag, 09:30 - 10:30

BODY GYM
Februari tot juni, basisprijs: 48 euro
Sportoase, dinsdag, 10:00 - 11:00
Sportoase, dinsdag, 14:00 - 15:00

FUN DANS GEVORDERD
Februari tot juni, basisprijs: vanaf 48 euro
ldc Vesalius, dinsdag, 10:15 - 11:15
ldc MtHhove, donderdag, 10:30 - 11:30

ZONZO COMPANIE - FARFELU
Gevatte interactie tussen multi-
instrumentalist Rémi Decker en 
animatiefi lmpjes
Theater Hemelhoeve
12 februari, 15:00 - 15:50

TAICHI QIGONG
Februari tot juni, basisprijs: 39 euro
ldc MtHhove, woensdag, 09:00 - 10:00

BADMINTON
Februari tot juni, basisprijs: 42 euro
Sportoase, maandag, 10:00 - 11:00

ZUMBA GOLD
Februari tot juni, basisprijs: 45 euro
ldc Vesalius, vrĳ dag, 09:00 - 10:00

ZUMBA BEGINNER
Februari tot juni, basisprijs: 51 euro
Pivolté, woensdag, 10:00 - 11:00

ZUMBA GOLD BEGINNER
Februari tot juni, basisprijs: 45 euro
ldc Vesalius, vrĳ dag, 10:15 - 11:15

TENNIS
Februari tot juni, basisprijs: 42 euro
Sportoase, maandag, 12:30 - 13:30 
Sportoase, donderdag, 12:30 - 13:30 
Sportoase, vrĳ dag, 12:30 - 13:30

MINDFUL WANDELEN
Februari tot juni, basisprijs: vanaf 45 euro
Sportoase, maandag, 12:45 - 13:45 
Sportoase, maandag, 14:00 - 15:00

ZUMBA FITNESS
Februari tot juni, basisprijs: 51 euro
Pivolté, woensdag, 09:00 - 10:00

ZUMBA 
Februari tot juni, basisprijs: 45 euro
Pivolté, vrĳ dag, 09:00 - 10:00

YIN YOGA 
Februari tot juni, basisprijs: 45 euro
Sportoase, donderdag, 11:15 - 12:15
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functie: Als ploegbaas begraafplaatsen sta je in voor het goede onderhoud en aanleg van 
de groenvoorzieningen op en rond de begraafplaatsen in de gemeente. Als meewerkend 
ploegbaas ben je aanspreekpunt voor burgers, begrafenisondernemers en medewerkers 
gemeente die betrekking hebben tot de goede uitwerking op de begraafplaatsen. Je staat 
in voor de dagelijkse leiding van de begraafplaatsmedewerkers.

profiel: Je bent in het bezit van een rijbewijs BE. Je bent een teamplayer en houdt ervan 
om met anderen samen resultaten neer te zetten. Je hebt oog voor de noden van je 
team en zet in op hun ontwikkeling. Door uitstekende communicatieve vaardigheden 
onderhoud je goede relaties met zowel interne als externe partners. Je kan omgaan met 
rouwende mensen. Je hebt voldoende groen- en machinekennis.

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en 
vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans? 

Ontdek dan alle profielvereisten en de loonvoorwaarden van 
deze boeiende job via www.brasschaat.be en klik door naar vacatures 
en stages.

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organi-
seert volgende aanwerving met een selectieprocedure en de aanleg van een werfreserve 
van 2 jaar:

PLOEGBAAS 
BEGRAAFPLAATSEN
• Niveau D4-D5 
• Contractueel 
• Onbepaalde duur 
• Voltijds

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 13 februari 2022. 
Bezorg ons naast je CV, een motivatiebrief en een recent uittreksel uit het 
strafregister.

Koninklijke Witte Duivels Tennisclub

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

Brasserie - Chalet Witte Duivels
presenteert:

Burenbemiddeling is
gratis, vertrouwelijk,
onpartijdig, vrijwillig en
vooral niet-oordelend.

Meer weten?
gemeente Brasschaat, burenbemiddeling
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00
burenbemiddeling@brasschaat.be

Problemen met je buur?

GRATIS

Samen leven kan soms 
leiden tot moeilijke 
situaties: luide muziek, 

overhangende takken... 
zelfs pesterijen.

Kan je hier met je buur 
niet over praten?

Al aan burenbemiddeling gedacht?

In onze winkel werd de ontbijt-
en 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!

De kaaslounge
Kaas- en wijnboetiek

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

Gevraagd: ALLE WA-
GENS jong & oud, met 
of zonder technische con-
trole. Erkende handelaar! 
T 0476/74.91.78.

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

Gratis opruimen van 
inboedels bel vrĳ blĳ vend 
0488 335 873

Inboedelopruimingen. 
Wĳ  maken alles leeg naar 
uw wensen. opkopen ver-
zamelingen schilderĳ en 
antiek porselein etc. af-
voer oude meubels stort 
Beste prijzen vd streek 
ook met ladderlift contai-
ner 0491 758 399 e-dk cv

Te huur: garage omg. kerk 
centrum. Tel. 03/651 83 39

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. 
www.goldcompany.be

Klokkenspecialist J. 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durentĳ dlei 15 MtH

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

KAPSTER AAN HUIS 
0497 736 371

Gevraagd: Oude brom-
fi ets, jukebox, fl ipperkast,
buitenboordmotor, oude
benzinepomp boot, oude 
wapens, reclameborden, 
ect. +31 646 331 823

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

Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46 website: bistro-nottebohm.metro.rest

WEEKMENU VAN 2/2 TOT 6/2
19.90 euro per persoon / niet op zaterdag

Bloemkool / broccolisoep
Of

Sla met gebakken brie ,granny smith 
*****

Slibtong met slaatje en frietjes 
Of 

*****

Op 12, 13 en 14 Februari 
een prachtig 5-gangen 

Valentijn menu 
all-in aan € 60 per persoon, 

menu per tafel te nemen 
(reservatie aanbevolen, plaatsen zijn beperkt)

Uitzonderlijk geopend op Maandag 14 Februari

JUDITH DILLEN - ZAAKVOERDER ONE ON ONE
FINALISTE BELOFTEVOLLE ONDERNEEMSTER 2021

WOMED AWARD

STEM HIER: HTTP://WWW.WOMEDAWARD.BE/BELOFTE-FINALISTES-2021

JUDITH DILLEN - ZAAKVOERDER ONE ON ONE
FINALISTE BELOFTEVOLLE ONDERNEEMSTER 2021

WOMED AWARD

 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

€ 10 KORTING! 
bij vermelding van 2021

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer
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0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.

Snelle afhandeling, contante betaling!

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

Theater Zeemanshuis speelt

Mariette Gazet
Het amateurtheatergezelschap “Al-
tĳd Maar Beter en Beter” mag ein-
delĳk één weekend in de Zwarte 
Zaal van het Fakkeltheater spelen. 
Vandaag is het première! Maar 
niet alles loopt van een leien dakje. 
Het decor kon vandaag pas opge-
bouwd worden en is nog niet hele-
maal klaar. Daarbovenop slaat het 
noodlot toe net voor de voorstelling 
want één van de acteurs wordt on-
wel. Gelukkig kan het gezelschap 
rekenen op voorzitter Frans die het 
publiek vooraf toespreekt en verze-
kert dat alles in orde zal komen. We 
vieren vandaag immers de 40-ja-
rige toneelcarrière van Ida. Ze heeft 
zelf het stuk gekozen waarin ze als 
hoofdrol zal schitteren, namelĳk Ma-
riette Gazet. Een hilarische komedie 
waarin niet alles volgens plan ver-
loopt...

Auteur: ALEX VAN HAECKE - Regie: STĲN VAN HAECKE
Fakkeltheater - Zwarte Zaal - Reyndersstraat 7 - Antwerpen
Speeldata
Donderdag 10/2 om 20u30 - Vrĳdag 11/2 - 18/2 - 25/2 om 20u30
Zaterdag 12/2 - 19/2 - 26 /2 om 20u30 - Zondag 20/2 om 15u00
EXTRA VOORSTELLING: zaterdag 26/2 om 15u00

Tickets: regulier € 21- groepen v.a. 10p. € 19 - www.theaterzeemanshuis.be

Speciaal aanbod voor
de lezers van Brasschaatse Film

Reserveer via www.theaterzeemanshuis.be
voor de promovoorstelling van donderdag 10 februari (om 20u00)

met vermelding van de actiecode “Brasschaatse Film”
en betaal slechts €10pp in plaats van €17pp.

(kortingsactie niet terugvorderbaar op eerder gereserveerde tickets – enkel voor reservaties via bo-
vengenoemde website en met vermelding van de actiecode)

Brasschaatse handelaars
pakken uit met een originele Valentijnsactie

Schrĳf een leuke Valentĳnsboodschap en win een mand vol met originele cadeaus t.w.v. 
€1000. Deze worden geschonken door enkele van onze Brasschaatse handelaars, m.n. Cor-
bello, Elle Bi, l’Excelsior, Gran Gusto, Lingerie An, Lourdon, Ophof en Juwelier Yolande. 
De mand is gevuld met Italiaans lekkers van Corbello, waardebonnen van Elle Bi, l’Excelsior, 
Gran Gusto, Lingerie Ann, een kaasplank van Lourdon, een Polo en Boxer van Ophoff en een 
Pandora armband van Juwelier Yolande.

De handelaars verwelkomen 
je graag om Valentĳn te ko-
men shoppen en jullie onder 
te dompelen in hun liefdevolle 
service.

Kom snel naar de deelnemen-
de handelaars om je quote op 
hun Wall of Love te schrĳven. 
De mooiste, origineelste, lief-
ste quote ontvangt op 12 fe-
bruari ‘de’ mand, life, tĳdens 
de uitzending van Radio Park.

Want, all you need is love … 
en een beetje geluk.

Verkoop van verse 
scharreleieren, gratis 
levering. Forca Farming. 
0492/543 007

Terras herstellingswer-
ken: uitslĳpen van slechte 
voegen en heropvoegen 
van terrassen, vervangen 
van kapotte tegels en 
putdeksels, plaatsen van 
boordstenen enz. Gratis 
offerte. 0491/883 597
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VOOR AL UW 
SCHRIJNWERK OP MAAT 
ZOWEL BINNEN 
ALS BUITEN!

www.decowoods.be 

BINNEN-
SCHRIJNWERK :

BUITEN-
SCHRIJNWERK:

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
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Onze gemeente blĳ ft de sportieve successen opsta-
pelen. We hadden het eerder al over onze gouden 
olympiërs in het hockey en Gouden Schoen winna-
res Janice Cayman. Zet daar nu ook maar Linda Le 
Bon naast. Linda is de dochter van voormalig CS&V-
schepen van onderwĳ s Jef Le Bon. Zĳ  pakte in het 
Noorse Lillehammer twee zilveren medailles in het 
para-alpine skiën. Linda komt uit in de categorie B2 
met andere atleten die visueel sterk beperkt zĳ n. 
In deze discipline is de rol van de buddy bĳ zonder be-
langrĳ k. Linda moet hem blindelings kunnen vertrou-
wen. De buddy skiet voorop en roept aanwĳ zingen. Het 
duo is verbonden door middel van een micro en oor-
tjes. Ze hebben een soort codetaal ontwikkeld waar-
mee wordt gecommuniceerd. De buddy moet iedere 
oneffenheid aankondigen. Bĳ  elke bocht moet hĳ  dui-
delĳ k maken of het een korte of een lange is, en zo meer.
De 57-jarige Linda was als kind al bĳ zonder spor-
tief. Met skiën begon ze pas op haar 20ste. Haar 
dochter Ulla kreeg de microbe eveneens te pak-
ken en het gezin trok naar Oostenrĳ k waar de toen 
12-jarige dochter haar middelbaar onderwĳ s com-
bineerde met de skischool. Linda studeerde zelf 
aan Koninklĳ k Militair Instituut voor Lichamelĳ ke 
Opvoeding. Ze gaf ook les aan paracommando’s. 
Als kind had ze al problemen met de ogen. Ze droeg 
een bril met zware glazen. Later ging haar zicht ach-
teruit. Vandaag is ze aan één ook quasi blind en met 
het andere ziet ze nog slechts 5 procent. Toch duikt ze 
samen met haar buddy aan snelheden tot 100 kilome-
ter per uur de bergen af. Nu gaat de Brasschaatse zich 
voorbereiden op de Winterspelen in maart in Peking. 
Ze wil daar haar prestaties van Lillehammer minstens 
evenaren. Haar buddy, de Waal Pierre Couquelet, weet 
ook van wanten. De man is een ervaren alpĳ ns skiëer. 
Hĳ  was erbĳ  op de Olympische Spelen in 1984 in Sa-
rajevo. Papa Jef is uiteraard een bĳ zonder trotse vader.

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

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

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in 

eigen beheer

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: be-
zetting, gyproc, parket, 
schilderen, afbraakwerk. 
Nederlandstalig. Gratis 
Gratis prĳ sofferte. Refe-
renties. Tel. 0496/084 168 
- 0496/637 978

Te koop: etalage pop-
pen, golfzak + stiks, oude 
platen gramofoon, koper 
paraplubak, minifiets, 
schilderĳ en (prĳ s overeen 
te komen. 0485/527 778

Snoeien en vellen van 
bomen, hoogtewerker 
beschikb. goedkoop ver-
wijderen coniferen en 
laur. hagen. Uitfr. Stron-
ken. 0498/714 812

F E M M A  B R A S S C H A A T  C E N T R U M

OP STAP MET ANNELIES
Op 6 februari gaan we weer op 
stap met Annelies. op verplaat-
sing. Samenkomst aan de Kas-
teel van Brasschaat om 9 uur
Inlichtingen bĳ :  Annelies Ra-
baey tel: 0485 38 26 36 
Deelname is gratis.

OPRITTEN, TERRASSEN, 
natuursteen en betonste-
nen. voor een gratis offer-
te bel. GSM 0493/651 522

A l l e  t u i n w e r k e n , 
snoeien, onderhoud. 
0474/453 834 

Ophalen van oude elek-
trische toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...
BESTE PRIJS,

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, oude bestekken, 
porselein, alle prĳsklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op 
www.krisvoeten.be

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

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

Opruiming alle inboe-
dels van A tot Z. Bor-
stelschoon achtergelaten 
indien gewenst helemaal 
gepoetst. aankoop an-
tiek schilderijen verza-
melingen porselein etc. 
ook alle afvoer van stort. 
Beste prijzen vd streek. 
0491 758 399
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WACHTDIENSTEN

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

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

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 FEBRUARI

MAANDAG 7 FEBRUARI
DINSDAG 8 FEBRUARI
WOENSDAG 9 FEBRUARI
DONDERDAG 10 FEBRUARI
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 31 JANUARI
DINSDAG 1 FEBRUARI
WOENSDAG 2 FEBRUARI
DONDERDAG 3 FEBRUARI
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

RUIME TOONZAAL 300M²

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
SCHOTEN :  Ridder Walter Van Havrelaan 390 - te 
renoveren bel-etage woning : GLVL : gang, trap, ga-

plaats, 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

Oude emaille 

 

Denys & C  
Bredabaan 246,

 

FIETSHERSTELLINGEN 
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Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

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.

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

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

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

Kelners m/v
 

 
Brasserie

De Hoge Boom
 Hoogboomsteenw. 94

 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
GEZOCHT

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be
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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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

Keyboard-pianoles, 
geen notenkennis vereist. 
0477/618 945

Te koop gevraagd: schil-
derĳ en, strips, LP’s, oude 
postkaarten, spul len 
van zolder, curiosa, enz. 
03/663 65 70

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92


