Meer helderheid,
meer kleur

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

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

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
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VALENTIJN
Kom eens kijken,
het is de moeite
waard.

Uw goudsmid - juwelier

P. Van der Auwera
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OPTIEK DE BEENHOUWER

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

3$$/675$$7ȏ6&+27(1ȏ   
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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

VTBKULTUUR HEET VOORTAAN
CULTUURSMAKERS
Nog steeds met dezelfde, smakelĳke inhoud. Maar in een
nieuw, krokant jasje. Eentje om in te bĳten! Cultuursmakers
kruidt het culturele leven. Cultuurliefhebbers zĳn bĳ ons
aan het goede adres om samen met anderen te proeven
of te smullen van cultuur, want cultuur smaakt beter samen!
AN VTB OVER VTBKULTUUR TOT CULTUURSMAKERS
Op 29 januari 1922 werd VTB, de Vlaamse Toeristenbond,
opgericht om het toerisme bĳ de Vlamingen te bevorderen, het reizen in het Vlaamse land te promoten en de algemene culturele belangen van het Vlaamse volk te behartigen. Een gat in de markt, zo bleek meteen. VTB groeide
en bloeide en werd in enkele jaren tĳd dé referentie op
vlak van cultuurtoerisme in Vlaanderen. Dankzĳ VTB, en later vtbKultuur,
leerden miljoenen Vlamingen hun streek en land verkennen en ‘reizen’. Wat in 1922 begon als een ‘toeristenbond’
is vandaag een brede culturele vrĳwilligersvereniging met
zo’n 140 groepen, 1000 vrĳwilligers, 2500 verschillende
culturele activiteiten per jaar en ongeveer 100.000 deelnemers per jaar. De rode draad doorheen de geschiedenis
is het ‘samen cultuur beleven’. En dat zetten we op onze
honderdste verjaardag graag in de kĳker. Het eeuwfeest
wordt gevierd met een feestelĳk cultureel programma, met
een terugblik op het honderdjarige bestaan en met een
nieuwe naam. Voortaan gaan we door het leven als ‘Cultuursmakers’! Cultuursmakers maakt meteen duidelĳk wie
we zĳn en waar we voor staan: mensen en cultuur bĳ elkaar
brengen om te genieten van cultuur, want cultuur smaakt
beter samen!
100 JAAR SAMEN CULTUUR BELEVEN
De toekomst van Cultuursmakers ziet er alvast veelbelovend uit! Omdat onze vereniging dit jaar haar honderdjarig bestaan viert, staat er een uitgebreid feestprogramma
op de agenda: een stadsfestival, gepimpte feestcaravannetjes die door Vlaanderen en Brussel reizen, een cartoontentoonstelling, een theatertournee van Piv Huvluv over
het verenigingsleven, een expo over de geschiedenis van
de vereniging, een wandelzoektocht … Benieuwd? Check
zeker onze feestwebsite.
www.cultuursmakersviertfeest.be
CULTUURSMAKERS BRASSCHAAT VIERT FEEST
Cultuur smaakt beter samen! Daarom brengt Cultuursmakers mensen en cultuur dichter bĳ elkaar. Cultuursmakers
kruidt het culturele leven. Ook in jouw buurt. Cultuursmakers Brasschaat | Prins Kavellei 114 | 2930 Brasschaat tel.
0476 45 20 43 | brasschaat@cultuursmakers.be | www.cultuursmakers.be/brasschaat
Alle activiteiten van ons feestjaar 2022 kan je eerstdaags
terugvinden op onze aangepaste website www.cultuursmakers.be/brasschaat

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

DAVIDSFONDS ACADEMIE: “30 JAAR NA DE EENMAKING VAN DUITSLAND. IS DE MUUR HELEMAAL GESLOOPT?”, DOOR RIK TYRIONS
dinsdagen 15 en 22 februari 2022 om 20 uur - Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat. De opkomst van ‘Alternative für Deutschland’ - Het succes van extreemrechts in het
oosten van Duitsland - De rol van Angela Merkel. Rik Tyrions was van 1989 tot 2016 journalist
voor de het radionieuws van de VRT. Als Duitslandspecialist volgde hĳ drie decennia lang het
wel en wee van de Duitse eenmaking en maakte er tientallen reportages over. In 2019 publiceerde hĳ “Over de Muur. Duitsland 30 jaar later”, over de politieke evolutie in de Bondsrepubliek na de val van de Muur. Meer info over deze cursus ook op onze website www.
davidsfondsbrasschaat.be. Toegangsprĳs (kofﬁe en digitale syllabus inbegrepen): DF-leden
€ 37; anderen € 42. Inschrĳven: niet via de Brasschaatse DF-afdeling, maar enkel rechtstreeks
bĳ DF Nationaal in Leuven en hun website www.davidsfondsacademie.be, waar je ook alle
info hierover vindt. Inschrĳvingsgeld overschrĳven op het rekeningnummer BE98 4310 0693
8193 van Davidsfonds Academie, met vermelding van code nummer BR22-111.

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…
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“Voor uw comfort en gezondheid kan u
vanaf heden enkel terecht na afspraak”
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www. H E R F I L . b e
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Rijbegeleiding Krüger
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DRINGEND
GEZOCHT
.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09
Brasserie
De Hoge Boom
+RRJERRPVWHHQZ
.DSHOOHQ


TEA FOR TWO
TO SPOIL
YOUR VALENTINE


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

ACACIA
IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Word ook fan
op argenta.be

93% fans is gebaseerd op een bevraging bij klanten over de algemene klantentevredenheid in december 2021.
v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE
0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

*HPRWLY HUY H[LQVWUXFWHXU FRDFKW X SRVLWLHI HQ
YRRUGHOLJ)RFXVRSGHIHQVLHYHHQ]HOIVWDQGLJHULMVWLMO
XYROOHGLJHURQGULWH[DPHQSDUFRXUVslechts € 89
([DPHQEHJHOHLGLQJPRJHOLMN¼
5HHGV  MDDU HHQ XLW]RQGHUOLMN VODDJSHUFHQWDJH



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



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


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

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


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

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

Zo simpel kan het zijn.
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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VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u
ŽŽŬŵĞƚĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŶĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͘
Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen
ƌŽƵǁĐĞŶƚƌƵŵƚĞƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͘

tŝůƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĂůůĞƐǁĂƚŵĞƚ
ĞĞŶƵŝƚǀĂĂƌƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͍
hŬĂŶŽŶƐƐƚĞĞĚƐŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘
tŝũǌŝũŶϮϰͬϳďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗ϬϯϰϯϰϯϯϯϮ͘
Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

www.uitvaartzorg-delelie.be
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We have a winner!
Tekenwedstrijd
Zone 30 in de schoolomgeving.
Er beweegt veel in onze gemeente en dat mag je gerust letterlĳk nemen. Tĳdens het schooljaar verplaatsen ± 11.000
leerlingen zich dagelĳks van en naar school in Brasschaat.
“Verkeersveiligheid” en meer speciﬁek verkeersveiligheid in
de zone 30 in de schoolomgeving is een absolute prioriteit
voor lokale politie Brasschaat en het thema duikt vaak op in
onze externe communicatie.
Preventiecampagne 2022 met tekenwedstrĳd
Logisch dat we onze schoolgaande kinderen mee willen betrekken in het ganse preventieverhaal. Door hun ogen zien
we vaak beter hoe zĳ het verkeer aanvoelen en wat zĳ ervaren als veilig of onveilig. Kinderen zĳn een belangrĳke speler die we hierin niet uit het oog mogen verliezen. Daarom
organiseerden we voor de tweede keer op rĳ een tekenwedstrĳd met als thema zone 30 in de schoolomgeving, want
een tekening zegt vaak meer dan woorden. Onze oproep
werd beantwoord met 82 prachtige tekeningen welke allemaal konden meedingen om te dienen als het uithangbord
van de preventiecampagne 2022. Makkelĳk was het niet,
maar uiteindelĳk heeft de jury de ingezonden tekening van
een leerling van Gilo Kaart (5B) genomineerd als winnaar.
Deze tekening gaf de zone 30 in de schoolomgeving het
beste weer en bracht dit duidelĳk en kleurrĳk in beeld. De
ontwerper van het nieuwe uithangbord van de preventiecampagne en de klasgenootjes werden op 21 januari nietsvermoedend door ons in de spreekwoordelĳke bloemetjes
gezet! Samen met de leerkrachten konden we de gehele
klas en de ontwerper verrassen met een kleine attentie.
Waarom Zone 30 in schoolomgevingen
Zone 30 wordt nog te vaak aanzien als een pestmaatregel,
terwĳl het eigenlĳk alleen maar voordelen heeft. Wie wil er
nu niet dat onze schoolgaande kinderen veilig naar en van
school kunnen gaan? We lĳsten enkele voordelen van zone
30 hierbĳ graag nog een keer op:
sȩ *EȩHEBTȩEENȩBREDERȩGEZICHTSVELDȩWANNEERȩJEȩȩKMUȩRÖȩDT
sȩ *EȩREAGEERTȩSNELLERȩOPȩMOGELÖȩKEȩHINDERNISSEN
sȩ $EȩSTOPAFSTANDȩNEEMTȩAANZIENLÖȩKȩAF
sȩ )NDIENȩHETȩTOCHȩTOTȩEENȩAANRÖȩDINGȩKOMT ȩHEEFTȩHETȩSLACHTOF
ȩ FERȩGROTEREȩOVERLEVINGSKANSENȩBÖȩȩȩDANȩBÖȩȩȩKMU
sȩ $EȩALGEMENEȩVERKEERSLEEFBAARHEIDȩNEEMTȩTOE
Vaste of variabele borden
Zeggen dat je zone 30 in de schoolomgeving niet hebt geZIEN ȩ LÖȩKTȩ ONSȩ STRAFȩ *Eȩ ONTSNAPTȩ IMMERSȩ NIETȩ AANȩ DEȩ DYNA
mische (=variabele) borden die aan de meeste scholen de
zone 30 aangeven en vaak enkel van kracht zĳn tĳdens de
piekuren van de school. Waar de snelheidsbeperking permanent geldt, wordt dit aangeduid door de "gewone" (=
vaste) verkeersborden die het begin en het einde van een
zone 30 aangeven.
Toezicht en controles
De verkeersveiligheid van, naar en aan de scholen wensen
we nog te verhogen. Tot ons dagelĳks werk behoort niet
enkel de aanwezigheid aan de verschillende scholen, maar
ook op de speciﬁeke routes naar de scholen. Dit zowel ’s
morgens, ’s middags als ’s avonds. De aandacht gaat dus
niet enkel uit naar het beveiligen van de oversteekplaatsen
en de verkeersregeling. Neen, we houden ook de andere
deelnemers in het verkeer in de gaten. Het aantal overtreDERSȩINȩDEȩZONEȩȩSCHOOLOMGEVINGȩBLÖȩFTȩTEȩHOOGȩ)Nȩȩ
noteerden wĳ 27,20% overtredingen. Daarom blĳven we
ook in 2022 inzetten op verkeersveiligheid met daaraan gekoppeld het uitvoeren van snelheidscontroles.

Herhaling is de sleutel tot succes, wordt vaak gezegd. En
daarom blĳven we erop hameren dat sensibilisering in de
schoolomgeving van het grootste belang is!

Winnaar 2021 – 2022
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VALENTIJN
14 FEBRUARI
Winkel open van
8u00 - 18u00

FLORENZA

by Sylvie Van Gastel I Kapelsesteenweg 227 I 2180 Ekeren I 03 647 00 72 I ekeren@͆orenza.net
by Sylvie Van Gastel I Turnhoutsebaan 171 I 2970 Schilde I 03 383 00 01 I schilde@florenza.net

www.͆orenza.net

14 februari - Valentĳn

Romeo &
Julia’s Wall
In onze winkel
een ode aan de liefde!

Schrijf hier uw
ode aan de liefde
Op 12/2 wordt tĳdens
een live uitzending op
Radio Park FM
de mooiste ode gekozen!
De winnaar ontvangt
een samengesteld
geschenkpakket van:
lingerie
Bredabaan 180 2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 71

WWW.LINGERIEAN.BE

%LLEȩ "Iȩ sȩ 'RANȩ 'USTOȩ sȩ #ORBELLOȩ
'UYȩ/PHOFFȩsȩ,INGERIEȩ!N
9OLANDEȩ sȩ ,OURDONȩ sȩ ,%XCELSIOR

VERRAS JE GELIEFDE
MET EXTRA CADEAUS

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
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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

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 8 februari t.e.m. zaterdag 12 februari
Soepen:
- Tomatensoep met balletjes. (€4/0,5l of €8/1l)
- Pastinaak preisoep. (€4/0,5l of €8/1l) (VEGAN)
Salades:
- Caesar salade. (€10)
- Wrap met pulled pork, koolsla met mieriksdressing,
romeinse sla en appeltjes. (€11)
- Fregola met buffelmozzarella, witloof, butternut, rucola
en pesto van waterkers. (€13,50) (VEGI)
Warme Gerechten:
- Varkenshaasje met peperroomsaus, ovenaardappeltjes,
worteltjes en erwtjes. (€15,50)
- Tikka Masala van heek en melktong, met basmatirijst
en pompoen. (€15,50)
- Spaghetti meatballs. (€12,50)
- Huisgemaakte pompoenburger met een zachte currydressing, aardappeltjes uit de oven, gebakken uitjes en
een fris koolrabi – witloofslaatje. (€13) (VEGAN)

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

Volledig zelfstandig in of uit de zetel komen, met
relaxfunctie en natuurlijk een optimaal zitcomfort...?
Kies dan voor een Sta OP zetel vanaf

€ 1.09999

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

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Jan Zagers is niet meer. Op 19 januari overleed deze
Brasschaatse legende. We kunnen gerust stellen dat
half Brasschaat en omstreken heeft leren ﬁetsen op
een tweewieler van Jan Zagers. De iets ouderen onder ons zullen zich “Janneke” nog wel herinneren als
een meer dan degelĳk wielrenner. We vermelden hier
zĳn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik na Fred De
Bruyne. Jan werd ook ooit 16de op het WK. Hĳ kon
dus goed zĳn plan trekken tussen de grote jongens.
Na zĳn actieve wielercarrière begint hĳ “Fietsen Jan
Zagers”. Eerst was dat nog op de hoek van de Borrekenslei en de Bredabaan. Hĳ twĳfelde even tussen
een café en een ﬁetsenwinkel. Wie ooit in die winkel
is geweest, zal zich ook zeker de complete chaos herinneren. Maar Jan wist altĳd alles liggen, tot zelfs de
kleinste schroef. Hĳ had voortdurend het juiste materiaal in huis. De bushalte aan zĳn winkel kreeg in de
volksmond Halte Jan Zagers. Talloze keren heeft hĳ
banden hersteld van kinderen die op weg naar school
waren. Vlug, vlug, zodat ze nog op tĳd arriveerden.
De uitvaart van de 90-jarige Jan vond plaats bĳ Uitvaart De Meyer. De zaal zat niet vol, maar de mensen
konden via livestream de dienst online volgen. Wel
present waren Berre Van Deuren, Hugo en Wim De
Meyer. Deze drie Brasschatenaren kenden Jan Zagers
zeer goed. De intussen ook al 79-jarige Wim De Meyer
ziet in Jan Zagers zĳn grote inspirator. “Wĳ keken allemaal op naar Jan en gingen door hem ook aan het ﬁetsen. Ik ben voor mĳn materiaal altĳd bĳ Zagers blĳven
gaan. Jan was altĳd bĳzonder hulpvaardig. Ik herinner
me hem als een zeer sociaalvoelend man”, zegt Wim.
Tĳdens de uitvaart werd duidelĳk dat Jan ook een
echte familieman was. Alle getuigenissen gingen over zĳn groot hart. Iedereen was ten huize
Zagers welkom en iedereen kende de weg naar
de koelkast. Een bordje was vlug bĳgeschoven.
Fietsen Jan Zagers is momenteel aan de derde generatie toe. Een kleinzoon van Jan is vandaag de zaakvoerder.

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

ANGSKAART
GRATIS TOEG
N BR ASSCHAAT
KASTEEL VA

GELDIG VOOR 2 PERS

.

TROUW

& TRENDS

20 FEBRUARI ‘22
11U TOT 17U

KASTEEL VAN BRASSCHAAT

Hallo we zĳn een gezin
die een oppas zoekt
voor onze 2 kinderen
(jongen 10 jaar, meisje
3 maand) oppas haalt
hun van school/ creche
en brengt ze naar huis.
Bellen naar 0489 306
305 papa of 0488 586
721 mama

Winkelbediende met
ervaring parttime (mag
flexijob) voor ambachtelĳke Slagerĳ Maes, tel.
0491 105 828

Ik zoek dringend dienster. Info 0485 351 210





Te huur: vakantie Heist/
z e e , m o d e r n a p p. 1
slaapk., lift. 0486/142 015



PARTIME

WINKEL
BEDIENDE

met ervaring
(mag ﬂexĳob)
voor
SLAGERĲ MAES

0491/105 828



Te huur: gelĳkvloers appartement De Aard 115
Brasschaat, 900€, garage,
2 slpk, groot terras, vrĳ,
tel. 0470/313 126
Te koop gevraagd: 2de
h. aanhangwagen, mag
werk aan zĳn, geen geremde. 0492/263 118



Te huur: Gooreind, app.
1e verd. woonk. keuk.,
badk. Vrĳ 02/2022. €680/
mnd. 0475/939 802



Te koop: Marklin jaren
‘50, oude rails met doorlopende middenrails, wissels, masten en bovenleiding, wisselstukken,
panto’s voor e-locs, enz.
géén locs, géén wagons.
Info: mymarklintable@
gmail.com


KAPSTER AAN HUIS
0497 736 371

GEMEENTEPARK 5 BRASSCHAAT
Het voorleggen van een ‘Covid-Safe-Ticket’ is verplicht.

www.trendytrouwen.be
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Win Win Win
Valentijnsdag

Wil jij op Valentijn ook iets
bijzonders koken voor je liefste?

Verras uw geliefde

Dat kunnen we alleen maar toejuichen! VinoDuo wil de liefde een handje helpen.
Kom naar dé wijnwinkel van Brasschaat.
2 ervaren sommeliers en chef adviseren je voor de aangepaste wijnen.
De winnaar met het meest originele menu wint de aangepaste wijn bij het hoofdgerecht.
Wat ga jij maken?
Like ons op Facebook en stuur ons je menu.

Wijnwinkel VinoDuo
Bredabaan 396 - 2930 Brasschaat
De winnaar wordt op 12/12/2022 via Facebook bekend gemaakt.

Dé wijnwinkel van Brasschaat

Voor Brasschaat een unieke,
kleine, maar gezellige familiezaak
waar je tot rust kan komen.
Huisgemaakte taartjes,
cupcakes en andere zoetigheden.
Lunch en uiteraard high tea.
Binnenkort ook levering aan huis.
Meer info en foto’s: www.marolus.be
Marolus.antwerpen
Bredabaan 338 - Brasschaat
marolus.antwerpen@gmail.com
steunt startende handelaars

Onbijt met gratis
glas rose´ cava € 11

ĲNTIP!
VALENT or 2
vo
Ontbĳt
€42,8

ubbels
zonder b ls €49,80
be
b
u
met b

wĳn
Kaas &
45
voor 2 €

BREDABAAN 322
BRASSCHAAT
0475/ 809 206
DEKAASLOUNGE.BE

KAAS & WĲNBOETIEK | KAAS- & CHARCUTERIESCHOTELS | TAPASSCHOTEL
DIVERSE SOORTEN ONTBĲTEN GRATIS THUISLEVERING OP ZONDAG!

95

van ma t.e.m. vrij 14/2

Luxe ontbijt voor
2 personen
Graag reserveren

€ 50

vanaf 1 februari
pokébowls
2bUTQRQQ^$(#")# 2bQccSXQQdDU\ $&% "' &)

Bredabaan 307,
2930 Brasschaat

WWWPIUBEȩsȩINFO PIUBE
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parkbodeactueel
Word jĳ onze volgende zwerfvuilvrĳwilliger?
Woon je graag in een zwerfvuilvrije gemeente? En wil je zelf aan
de slag? Registreer je dan als zwerfvuilvrijwilliger.

Groene oplossingen
voor de duurzame
toekomst van
Brasschaat!
Ben jij de persoon die beseft
dat je met je tuin, gevel,
balkon, oprit of dak iets kan
doen voor het klimaat en zo het
verschil kan maken. Dan ben jij
een natuurbuur!
Brasschaat wil zoveel mogelijk inwoners
aanzetten om eenvoudige groene
keuzes te maken. Draag je steentje bij
om de overstromingsproblemen en de
klimaatopwarming tegen te gaan.
Het is het moment om je voornemens om te
zetten in klimaatdaden. We lanceren namelijk
een handige online catalogus met kleine
en grote ingrepen die de klimaatproblemen
helpen oplossen. Je vindt er meteen ook terug
of je voor deze ingrepen al dan niet subsidies
kan aanvragen.

Samen maken we van
Brasschaat een
Natuurbuur-buurt!
Je kan zwerfvuilvrijwilliger worden
als inwoner of als vereniging. Je raapt
blikjes, papiertjes en ander zwerfvuil
op, meldt sluikstort aan de gemeente
en zorgt mee voor een propere en
aangename omgeving. Je beslist altijd
zelf wanneer, hoe vaak en hoe lang
je werkt.
De gemeente ondersteunt je met het
uitlenen van het nodige logistieke
materiaal (afvalgrijper, fluohesje,
handschoenen, zwerfvuilzakken …).
Particulieren verzekeren we tegen
lichamelijke ongevallen.

We bieden - vanaf twintig ingezamelde zakken - een gemeentelijke
toelage aan:
• 1 euro/zak voor particulieren
• 3 euro/zak voor verenigingen

In 2020 en 2021 zijn er maar liefst
77 vrijwilligers aan de slag geweest
om Brasschaat mee proper te houden. In 2021 zamelden zij voor
1661 euro geld in voor het goede
doel.

Kijk regelmatig onze catalogus na. We vullen
het namelijk geregeld aan met nieuwe
oplossingen in en om je huis.

Steun het goede doel
Particulieren schenken de toelage
aan een zelf te kiezen goed doel.
Verenigingen kunnen het gebruiken
om de eigen kas te spijzen of kunnen
het eveneens aan een goed doel
schenken.

De groene oplossingen zijn stap voor stap
uitgelegd, inclusief boodschappenlijstje.
Je kan meteen aan de slag.

Schrĳf je in
brasschaat.be
(zoek zwerfvuilvrijwilliger worden)

Meer weten?
brasschaat.be/natuurbuur

Snuffelmetingen op het recyclagepark
Vanaf februari gaat een externe firma de geurhinder
onderzoeken op het recyclagepark met zogenaamde
snuffelmetingen.
De geurhinder is vervelend voor
de omwonenden. We zoeken duurzame en effectieve oplossingen.
Het Brasschaatse GFT (groente-, fruiten tuinafval) wordt al 15 jaar op het
recyclagepark aan de Ploegsebaan
in een open installatie verwerkt tot
hoogwaardige compost. Die bieden
we gratis aan onze inwoners aan.
Om geen ratten aan te trekken
en om geurhinder op en rond het
recyclagepark tot een minimum te
beperken, zijn onze GFT-sorteerregels
net iets anders dan in omliggende
gemeenten. Zo mogen er onder meer
geen etensresten, vlees- en visafval,
gekookte groenten, broodzakken,

Meldingen en klachten rond geurhinder
brasschaat.be/melding-geurhinder
Meer weten?
info@brasschaat.be
T 03 650 29 30

krantenpapier of keukenrol in de
groene container. Dat hoort bij het
restafval.
Dit neemt niet weg dat het composteringsproces soms voor enige geurhinder zorgt in de buurt. We nemen deze
waarnemingen dan ook zeer ernstig
en onderzoeken telkens de handelingen die gebeurd zijn binnen het composteringsproces en in welke richting
de wind op dat moment waaide.
De geurhinder is vervelend voor de
omwonenden. We zoeken naar een
duurzame en effectieve oplossing.
Meten is weten, daarom stelden we
een firma aan die binnenkort met
snuffelmetingen de geurproblematiek
in kaart zal zetten.
Zo doen ze metingen tijdens het omzetten, verhakselen en afzeven van
de compost. Bij uitvoering van een
snuffelmeting wordt windafwaarts de
geurpluim afgebakend.
Op basis van die resultaten bekijken
we hoe we bepaalde handelingen
beter kunnen managen en zo de geurhinder verminderen.
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PARKBODEACTUEEL
inBrasschaat
Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

32 JAAR NA DE EENMAKING
VAN DUITSLAND
Is de Muur helemaal gesloopt? Lezing
door Rik Tyrions.
Ons Middelheem
15 en 22 februari, 20:00 - 22:00
WANDELING PARK DE MIK
Wandelclub Het Sluisken organiseert een
geleide wandeling van 5 km voor 65+.
Parking De Inslag aan Kerkedreef
16 februari, 14:00
BABYMASSAGE
Leer samen met je baby (tussen 8 en 24
weken) genieten van een massage, onder
begeleiding van een deskundige.
Huis van het Kind
17 februari, 10:00 - 11:30
KLASSIEK IN DE KAPEL
Pianist Kim Van den Brempt brengt
‘Moving Hands’, een uniek recital met
etudes Philip Glass en nieuwe creaties.
Sint-Jozefskapel
20 februari, 11:00 - 12:00

TROUW & TRENDS
Bruidsmode, DJ’s, photobooths, bloemen,
juwelen, videografie, feestvervoer...
Kasteel van Brasschaat
20 februari, 11:00 - 17:00

Zie je door het
digitale bos de
bomen niet meer?
Moeite met de installatie van de app itsme?
Mijn Burgerprofiel is één
groot raadsel voor jou?
Lukt het niet om een
afspraak te maken via
brasschaat.be?

Vanaf 7 februari ben je elke maandag tussen 13:30 en 15:30 uur
welkom bĳ onze vrĳwilligers in
het gemeentehuis. Ze helpen je
graag verder met al je digitale vragen. Maak vooraf een afspraak.

Maak je afspraak
T 03 650 29 30
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SCHILDERWERKEN
RENOVATIE
NIEUWBOUW
SPUITEN
MET VERFSPUIT
PARTICULIER
EN PROFESSIONEEL
KWALITEIT
GEGARANDEERD
BETAALBARE PRIJZEN

DS Brasschaat
0484 461 020


)KȩBENȩOPȩZOEKȩNAARȩDEȩ
eigenaar van de tussengrond gelegen achter de
Wirkenlei, Magdalenalei
en de Augustijnslei. Ingang Wirkenlei. Contact
graag via e-mail:
christineclarys@gmail.com



DEȩ !LGEMENEȩ +WISȩ
MB – De Italiaanse editie Zat 19 maart 2022,
18 €/ploeg (max. 6 pers)
D’ouw Kerk, Lage Kaart
644, Brasschaat Meer dan
€ 2500 prijzen Broodjes met Ital. delicatessen
Inschr: martin.bevers@
telenet.be



-EDISCHEȩPEDICUREȩAANȩ
huis. Ann Mortelmans
(verpleegkundige) Tel
afspraak 0478 352 425

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid
ben jij
(Toon Hermans)

Lieven Verheyen
10/12/1960

25/01/2022

Dit melden u:
Hendrik † en Angela Verheyen - Driessens
zijn moeder
Lode † en Lus Verheyen - Goossens
Sam Verheyen
Wieland en Greet Wuyts - Verheyen,
Olivia, Mona
Hans Verheyen
Liene Verheyen
Jean en Hilde Van der Herten - Verheyen
Geert en Veerle Peeters - Verheyen
Mats Peeters en Justine Cloetens
Julie Peeters
Pauline Peeters
zijn zussen, schoonbroers, schoonzus,
neven, nichten en achternichten
zijn tantes
De families Verheyen en Driessens
Het afscheid zal plaatsvinden in besloten kring,
waarna zijn urne zal bijgezet worden in het
urnenbos te Brasschaat-Rustoord.



4EȩKOOP elektrische herenﬁets goede staat, merk
Sparta, 6000 km, vraagprĳs € 650. Tel. 03 295 30
60 (Maria-ter-heide)

Oprechte dank aan
het volledige team van De Vrije Vlinder,
zijn persoonlijke begeleiders
en kinesiste voor de jarenlange
goede zorgen.



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

www.condoleances.be/lievenverheyen



Lutgart Smekens
komt in de Brasschaatse gemeenteraad
Op de gemeenteraad van 31 januari zal het nieuwste CD&Vgemeenteraadslid, Lutgart Smekens, haar eed aﬂeggen. De
gemeenteraad is Lutgart Smekens niet vreemd. Zĳ was eerder
al 7 jaar gemeenteraadslid en kent dus heel wat dossiers en
projecten. “Het vertrek van Dirk laat een grote leegte na, maar
ik ga mĳn best doen om zĳn werk verder te zetten met dezelfde
inzet en gedrevenheid”, aldus Lutgart. Lutgart wil graag haar
steentje bĳdragen en zich volop engageren om mensen samen
te brengen, om cultuur dichtbĳ de mensen te brengen en om
de geschiedenis van Brasschaat te bewaren. Een groentje is ze
zeker niet! Zo lag ze mee aan de basis van de restauratie van
de voormalige soldatencinema De Polygoon in Maria-ter-Heide.
Wĳ wensen Lutgart veel succes met deze nieuwe uitdaging!

)Kȩ KOOPȩ ALLESȩ VANȩ .IN
tendo, Sega, Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten allerhande, curiosa, memorabilia, enz...
Kortom, hebt u iets leuk in
de aanbieding, geef me
een seintje: 0487 365 100


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

03 650 15 15 · SERENI.BE

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be
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Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende sollicitatiegesprekken voor de tijdelijke invulling van een vervanging:

zoekt

MEDEWERKER
SPORTDIENST

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS

• Niveau C1-C3
• Contractueel
• Vervangingscontract
• Halftijds (19/38)

zondag van 8 tot 13 uur

functie: Voor de vervanging van een zieke collega zijn wij op zoek naar een medewerker
sportdienst. Als medewerker sport sta je samen met het team in voor het verzorgen van de
administratieve ondersteuning noodzakelijk voor het maximaal gebruik door de bevolking
van de gemeentelijke sportinfrastructuur, het promoten van de sportinfrastructuur en de
organisatie van sportactiviteiten. Je waakt mee over de kwaliteit en kwantiteit van de
geleverde diensten. Je draagt zorg voor een optimale interne en externe communicatieen informatievoorziening.

SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.be

proﬁel: Je beschikt over een goede kennis van Ofﬁce-toepassingen. Je kan je snel
inwerken in nieuwe computertoepassingen. Inzicht in de functie en de werking van
de gemeentelijke diensten is een pluspunt. Kennis en ervaring met organiseren van
evenementen en activiteiten is een pluspunt.
diploma: Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig.
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.

Bezorg ons je kandidatuur online tot en met 28 februari 2022.
Bezorg ons naast je CV, een motivatiebrief, een kopie van je diploma en een recent
uittreksel uit het strafregister.

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



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


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



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

Gratis opruimen van
inboedels bel vrĳblĳvend
0488 335 873



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



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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
6 - D E L I G E C U R S U S B E Z I G E B I J TJ E S
Data : 08/02/---22/02. De lessen gaan door in “Ons Middelheem” van 8u30 tot 12u. Prĳs per les : 5€ leden – 8€ niet
leden. Inschrĳven bĳ Frieda Bresseleers, Hofstraat 48,
Gsm: 0484 27 69 94
6-DELIGE CURSUS BLOEMSCHIKKEN
Data : 22/02/2022. De lessen gaan door in “Ons Middelheem” om 19.30u tot 22.30u. Prĳs per les : 12€ leden –
15€ niet leden. Inschrĳven bĳ José Stessels-Driesen, Prins
Kavellei 104, tel : 03/651 47 28
6-DELIGE CURSUS BREICAFÉ
Data:03/02/2022. De lessen gaan door in “Ons Middelheem” van19.30u tot 22.00u. Prĳs per les: 5€ leden – 8€
niet leden. Inschrĳven bĳ Christel Claes , Bredestraat 40,
Gsm : 0496 69 38 39.
6-DELIGE CURSUS NAAISALON
Data : 17/02/2022. De lessen gaan door in de Emaüszaal
van 19.30u tot 22.30u. Prĳs per les : 5€ leden – 8€ niet leden. Inschrĳven bĳ Annie Van de Velde, Peter Benoitlei 69,
tel : 03/652 03 74 – gsm : 0478 18 21 68

Te koop: etalage poppen, golfzak + stiks, oude
platen gramofoon, koper
paraplubak, minifiets,
schilderĳen (prĳs overeen
te komen. 0485/527 778


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

Ik zoek werk tuin, schilderen, klusjes.
0488/591 112

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

Luc geeft reeds 20 jaar de

Uw tuinonderhoud

BESTE PRĲS

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

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

0487 286 430

Voor al uw tuinwerken

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

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

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
DIEUDDNHQJURQGZHUNHQEH
HPDLOLQIR#DUHJEH



2AMENȩ ENȩ DEUREN incl.
plaatsen pvc, alu, hout.
0OORTEN ȩ ZONNEWERINGȩ ȩ
VLIEGENRAMENȩ 'RATISȩ OFFȩ
ȩ

6ROUWȩ ZKTȩ POETSWERK
OPPȩJONGȩENȩOUDȩ ȩ
ȩ  ȩ ȩ 

+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO



'EZOCHTȩ oude polsuurWERKENȩ OFȩ ZAKHORLOGES ȩ
MOGENȩ OOKȩ DEFECTȩ ZIJN
4ELȩ0ETERȩȩȩ
'EEFȩGOEDEȩPRÖȩS

!LLEȩ TUINWERKEN ȩ
snoeien, onderhoud.
ȩ

!!.+//0ȩ!,,%ȩ
!54/3ȩȩ-/4/2%.
Benzine, diesel alle
jaartallen. Vlotte en
correcte afhandeLINGȩBÖȩȩUȩTERȩPLAAT
SENȩOFȩBÖȩȩONSȩTEȩ
Brasschaat. Oude of
NIEUWEȩWAGENSȩMETȩ
OFȩZONDERȩKEURINGȩ
6ADERȩȩȩ
ȩȩ:OONȩ
ȩ

"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖȩSOFFERTEȩ
ȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU

/02)44%. ȩ4%22!33%. ȩ
NATUURSTEENȩENȩBETONSTE
NENȩVOORȩEENȩGRATISȩOFFER
TEȩBELȩ'3-ȩȩ

!LLEȩ 2ENOVATIEWERKENȩ
GYPRȩ SCHILD ȩ TOTAALRENOȩ
BADK ȩ LAM ȩ TEGELSȩ Jȩ
ERVȩȩ

4Eȩ HUURȩ Benissa-Calpe
3P ȩ LUXEȩ VILLAȩ P ȩ PRIVǳȩ
ZWEMBAD ȩ ZICHTȩ OPȩ ZEE ȩ
ȩMȩVANȩSTRANDȩ
ȩȩ

3LANKȩ lȩTȩ ENȩ GEZOND in
ȩMETȩ(ERBALIFEȩ'SMȩ
ȩ


&/./0,!4%.ȩ Koop
 ,0S ȩ MAXISINGLES ȩ DISCO ȩ
)KȩZOEKȩWERKȩTUIN ȩschil- SOUL ȩROCK ȩJAZZ ȩHOUSE ȩ
DEREN ȩ PARKET ȩ BEZETTENȩ  ȩ"ETAALȩBESTEȩPRÖȩSȩ
'3-ȩȩ
ǒUȩȩ

Centrale verwarming
ANTWERPSE

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM

KLUSDIENST
Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?
De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen.
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een totaalservice
waar alles door één en dezelfde ﬁrma wordt uitgevoerd of gecoördineerd.

4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op maat.
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.
4Eȩ HUURȩ EXTRAȩ BREDEȩ AU
tostnplts Hofstraat 32-34.
ǒMNDȩȩ

GRATIS OFFERTE


4EȩHUUR 1 slpk app. VeldSTRȩȩZICHTȩOPȩGROTEȩBIN
NENTUINȩȩ



4Eȩ HUURȩ APPȩ METȩ GROOTȩ
TERRAS ȩȩSLPK ȩǒMNDȩ
-ISHAGENȩ
ȩ


)Kȩ ZOEKȩ WERKȩ poetsen
BABYSIT ȩ INPAKKEN ȩ STRIJ
KENȩȩ

BEZOEK ONZE

WEBSITE

■
■
■
■
■
■

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

■
■
■
■
■

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

T

+32 3 828 95 74

E

info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
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Investeerder zoekt:
woningen, appartementen, gronden,
renovatieprojecten,...
Snel verkopen, correcte prijs,
onmiddelijk voorschot,
geen makelaarskosten
& eindeloze bezoeken?
Tel: 0475/84.14.31
Mail: info@nvjt.be

$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

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


Bĳles wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., jaren
erv., @huis. 0474/976 466.

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

Gratisinlevering
Brasschaat
Energielaan 10D
2950 Kapellen
KMO-Zone Bosduin

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

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


FIETSHERSTELLINGEN
www.BIKEWORKS.be Kortestraat 73 Brasschaat afspraak via 0496 770 137
of info@bikeworks.be

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

NOORDERLICHT

REGIONAAL PRAATCAFÉ DEMENTIE
Hoe goed omgaan met personen met dementie? Over dit thema kan u een ﬁlmpje opvragen bĳ Siska.vandeweyer@gza.be. Jelle Baart, Projectmedewerker van Expertise Centrum
Dementie Orion. zal online aanwezig zĳn om uw vragen te beantwoorden. Bert Magnus
van Gasthuiszusters Antwerpen modereert. Wanneer: dinsdag 15 feb van 19.30 u tot
20.30 u. Voor wie: alle geïnteresseerden die inschrĳven via Siska.vandeweyer@gza.be.
Waar: WZC Zonnewende- ZilverlindezaalKerkstraat 5 - 2950 Kapellen

Brasschaatse Film,
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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



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


Gratis ophaling oud
ĳzer. Bart 0492/543 007


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



Te koop: Swiff automatique bouwjaar 2011,
perfecte staat. White pearl/airco, alle gadgets.
benzine Prĳs €7500,-. Tel.
0485/527 778



Ik zoek werk, poetsen
erv. & ref. serieuze aanvragen. 0485/944 882



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


Uurwerkbatterĳtjes vervangen: Juwelier Denys
& C y . Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be
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Tuinonderhoud, 60+er:
grasmaaien, verticuteren,
snoeien, bladblazen, klusjes, onderhoud, spitten,
zaaien, planten, onkruid,
zagen. Bestelwagen, aanhangwagen, alle motormachines. 0471 726 667



Klusman inricht. elektr.
garagedeur, rolluik, vliegraam.
0499/216 561



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


www.Bomenpatrickgeerts.be

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



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

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

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

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



Gevraagd: Oude bromﬁets, jukebox, ﬂipperkast,
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



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

Te koop gevraagd: postzegelverzameling, alles
welkom. Contante betaling. 03/542 09 96

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU




Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

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

OPHALING HUISVUIL FEBRUARI

MAANDAG 14 FEBRUARI
DINSDAG 15 FEBRUARI
WOENSDAG 16 FEBRUARI
DONDERDAG 17 FEBRUARI
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

WACHTDIENSTEN

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

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, gaUDJHPHWDXWRPDWLVFKHSRRUWFKDXႇDJHUXLPWHZDV
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
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

Brasschaatse Film,
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Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

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

www.poortenhersteller.be

Eensgezindheid over de partijgrenzen heen:

regenboogzebrapad
prijkt binnenkort in Brasschaat
Op voorstel vanuit de oppositie besliste de Brasschaatse gemeenteraad unaniem om over te gaan tot de aanleg van een
regenboogzebrapad in onze gemeente. Het gemeentebestuur van Brasschaat zal dit aanleggen. Het is immers de taak
van een overheid die gelooft in diversiteit, om een klimaat te
creëren waarbinnen holebi’s en transgenders zich veilig en
aanvaard voelen. Het Brasschaats bestuur hĳst ieder jaar al
de regenboogvlag op de Internationale dag tegen holebifobie (17 mei).
Agentschap Wegen en Verkeer heeft nu een aanbod waarbĳ iedere gemeente kan rekenen op 1 terugbetaalde regenboogzebra op een gewestweg. Ook in het onderhoud
zal AWV voorzien. Zĳ zien dit evenwel liever niet gebeuren
op plaatsen waar het zeer druk is of waar de veiligheid van
het allergrootste belang is, zoals aan schoolomgevingen of
drukke kruispunten. Veiligheid en visibiliteit blĳven steeds
voorop staan.
Schepen van mobiliteit, Goele Fonteyn, wil graag op het aanbod ingaan, maar de precieze locatie zal nog verder onderzocht worden. “Met zo’n kleurrĳke zebra geven we aan dat
iedereen welkom is en nodigen we de burgers uit zich mee
open te stellen voor diversiteit.”
“We blĳven wel inzetten op de groene optische zebra’s voor
veilige schoolomgevingen. Groene zebra’s waren er al aan
de schoolpoorten van wĳk Driehoek. Binnenkort zullen ze te
zien zĳn in nog 10 extra schoolomgevingen. We willen hier
uniform te werk gaan en de snelheid omlaag krĳgen”, aldus
Goele Fonteyn.

7IJȩ ZIJNȩ OPȩ ZOEKȩ NAARȩ
een (jong) gepensioneerde heer met een passie
voor natuur, planten en
groenten die zich gedurende een 20 à 25-tal
uren / week zou kunnen
ontfermen over onze
moestuin.
Contact: moestuin789@
gmail.com

'EVRAAGDȩ !,,%ȩ 7!
'%.3 jong & oud, met
of zonder technische controle. Erkende handelaar!
T 0476/74.91.78.

(ERSTELLINGENȩ ENȩ EIGENȩ
ONTWERPEN Juwelier
Denys & Cy. Bredabaan
246, Brasschaat. 03/430
20 83 www.denys-co.be

#ARAVANȩ TEȩ KOOPȩ GE
VRAAGDȩ liefst in gde st.
Mag oud zĳn. 0495 529 527

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

0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

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

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
Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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



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

