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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Paul Van der Auwera
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Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT 'LQVGDJ%LVW:LOULMN
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DAMES
HEREN

tel. 0478 309 805

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

SCHILDERWERKEN
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GEZOCHT

fijnschilders
om samen in ons dynamisch team
stijlvolle schilderprojecten te realiseren

Interieur & exterieur
ook speciale technieken
o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie
Tel 0475 56 97 06 Xwww.schilderwerken-antonissen.be
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Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be

PARTIME

WINKEL
BEDIENDE

DRINGEND
*(=2&+7

met ervaring
(mag ﬂexĳob)
voor
SLAGERĲ MAES

0491/105 828

.RNV+XOSNRNV
Kelners m/v
-REVWXGHQWHQ09
Brasserie
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

!!.+//0ȩ!,,%ȩ
!54/3ȩȩ-/4/2%.
Benzine, diesel alle
jaartallen. Vlotte en
correcte afhandeling bĳ u ter plaatsen of bĳ ons te
Brasschaat. Oude of
nieuwe wagens met
of zonder keuring.
Vader 0475/259 740
& Zoon
0478/601 515

Brasschaat, een dynamische lokaal bestuur dat kwalitatieve dienstverlening nastreeft,
organiseert volgende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve van 2 jaar:

MEDEWERKER
PERSOONSGEBONDEN
ZAKEN
• C1-C3 • Voltijds/deeltijds
• Contract onbepaalde duur
• Aanleg wervingsreserve

functie: Het beleidsdomein persoonsgebonden zaken bestaat uit verschillende
afdelingen en diensten. Als medewerker kan je deel uitmaken van de afdeling
maatschappelijke dienstverlening of ouderenzorg en projecten (dienstencentra,
seniorendienst) of publieke dienstverlening (dienst burgerzaken, onthaal en telefoon).
Je vormt samen met je collega’s een enthousiast multidisciplinair team dat efﬁciënt,
ﬂexibel en klantgericht werkt.
proﬁel: Diploma hoger secundair onderwijs – Goede kennis van Ofﬁce-toepassingen –
Zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren – Administratief zorgvuldig werken.
Wil je meebouwen aan de leefomgeving van de gemeente Brasschaat? Wil je werken
in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur
met respect voor de work-life balans? Ben je een assertieve medewerker die graag
zelfstandig werkt en beschik je over sterke communicatieve en administratieve
vaardigheden?
Ontdek dan alle proﬁelvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende job via
www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 6 maart 2022. Bezorg ons naast je CV,
een motivatiebrief, kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister.

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

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Nieuwe blauwe glasbollen
Je hebt ze waarschĳnlĳk al wel zien staan, de nieuwe blauwe glasbollen van Igean. Igean vervangt in 26 gemeenten
de oude groene glasbollen door nieuwe blauwe modellen. Die blauwe glasbollen zĳn nog duurzamer en zĳn gemaakt uit HDPE (hoge dichtheid polyetheen) en dus 100%
recycleerbaar. Daarmee is IGEAN een heuse trendsetter in
Vlaanderen!
Een inwerpklep beperkt geur en insecten
De nieuwe bollen hebben niet langer een inwerpmond
met zwarte rubberen ﬂappen, maar een groene of witte inwerpklep. Hierdoor wordt de glasbol beter afgesloten en
dat zorgt ervoor dat mogelĳke geurtjes ín de bol blĳven
hangen. Bovendien verhindert de klep dat insecten hun
weg zoeken in de bol en zo het inwerpen bemoeilĳken.
Sluikstort in en rond de glasbol
Niet alleen in de glasbol, maar vooral rond de glasbol blĳft
sluikstort een groot probleem. Heel wat mensen blĳven kartonnen dozen, plastic zakken en ander afval dumpen rond
de glasbol. Dat is niet alleen hinderlĳk voor de ophaaldienst, maar ook weinig respectvol naar andere gebruikers
én omwonenden toe. Wist je trouwens dat er behoorlĳke
GAS-boetes staan op sluikstorten?
Met de nieuwe glasbollen wil Igean de soms troosteloze
glasbolsites aanpakken. De blauwe bollen met groene accenten weerspiegelen beter de huisstĳl. Een aantal extra
elementen op de bol verhogen de betrokkenheid; de QRcode bĳvoorbeeld geeft regelmatige nieuwe informatie
over het recyclageproces en het gedichtje zorgt ervoor dat
de glasbol méér is dat een plek om afval te deponeren.
“Goede voornemens beginnen bĳ de nieuwe glasbollen…
Neem de zaken die niet in de glasbol horen terug mee naar
huis, zo houden we het samen proper!“, besluit schepen
voor afvalbeleid Myriam Van Honste.
Heb je nog vragen over de glasinzameling?
www.igean.be/sorteren
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zoekt

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

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

ACACIA
IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 BTW incl. per toestel)

Individueel uitmuntend.
Als duo onklopbaar.
extraklasse

De extraKlasse wasmachine en droogautomaat.
Met prestatiegerichte en intelligente toptechnologieën. siemens-home.bsh-group.com/be
Breng de toekomst binnen.
Siemens Home Appliances

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

INLICHTINGEN
7HO

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts


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

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

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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GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

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

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

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

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

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

KAPSTER AAN HUIS
0497 736 371
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WAESLANTNATIE NV

tĂĞƐůĂŶƚŶĂƟĞŝƐĞĞŶůŽŐŝƐƟĞŬĞŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ͘tĞďĞǀŝŶĚĞŶŽŶƐŽƉĚĞƌĞĐŚƚĞƌŽĞǀĞƌ
ǀĂŶĚĞ^ĐŚĞůĚĞŽƉ^ĐŚĞŶŬĞůĚŝũŬϵ͕ϮϬϯϬŶƚǁĞƌƉĞŶ͘KŶǌĞŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐŝƐŝŶϮϬϮϮ
ǀŽŽƌĚĞƚǁĞĞĚĞŵĂĂůĚŽŽƌdƌĞŶĚƐŐĞŶŽŵŝŶĞĞƌĚĂůƐƐƚĞƌŬĞŐƌŽĞŝĞƌŝŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞ
ŶƚǁĞƌƉĞŶ͘KŵŽŶǌĞŐƌŽĞŝƚĞďĞƐƚĞŶĚŝŐĞŶǌŽĞŬĞŶǁĞĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͗

OPERATOREN:
Ͳ :Ğ ďĞĚŝĞŶƚ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ǀŽŽƌ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǀĂŶ ŐŽĞĚĞƌĞŶ ŝŶ ŽŶǌĞ ŵĂŐĂǌŝũŶĞŶ͘
Ͳ'ĞĞŶĞƌǀĂƌŝŶŐǀĞƌĞŝƐƚ͕ǁĂŶƚŽƉůĞŝĚŝŶŐǁŽƌĚƚǀĞƌǌŽƌŐĚĚŽŽƌŽŶǌĞŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ͘

KANTOORMEDEWERKERS:
Ͳ:ĞŽŶƚǀĂŶŐƚǀƌĂĐŚƚďƌŝĞǀĞŶĞŶǀĞƌǁĞƌŬƚĚŝĞŝŶŽŶƐĚĂƚĂďĞŚĞĞƌƐǇƐƚĞĞŵ͘
Ͳ:ĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚĚĞĂĂŶŬŽƉĞŶǀĂŶŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶĞŶďĞŶŽĚŝŐĚŚĞĚĞŶ͘
Ͳ:ĞďĞŚĞĞƌƚĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶĚŝĞǀŽŽƌĚŽƵĂŶĞĞŶ&ssǀĞƌĞŝƐƚǌŝũŶ͘
ͲƌǀĂƌŝŶŐŵĞƚDŝĐƌŽƐŽŌKĸĐĞŝƐĞĞŶǀĞƌĞŝƐƚĞ͘
Ͳ:ĞƚĂůĞŶŬĞŶŶŝƐŝƐĞĞŶƉůƵƐ͘

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
IN DE ANTWERPSE HAVEN:
Ͳ:ĞǀĞƌǀŽĞƌƚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐǀĂŶĞŶŶĂĂƌĚĞǌĞĞƐĐŚĞƉĞŶ͘
Ͳ:ĞďĞƐĐŚŝŬƚŽǀĞƌĚĞǀĞƌĞŝƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ͘
ͲdƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶǌŝũŶďĞƉĞƌŬƚƚŽƚŚĞƚŶƚǁĞƌƉƐ,ĂǀĞŶŐĞďŝĞĚ͘
tĂĞƐůĂŶƚŶĂƟĞĚĞŶŬƚĞŶǁĞƌŬƚǀŽŽƌŽŶǌĞŬůĂŶƚĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǀŝŶĚĞŶǁĞĞĞŶŚĞĐŚƚĞ
ďĂŶĚ ƚƵƐƐĞŶ ŽŶǌĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ŚĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘ tĞ ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ ƌĞĞĚƐ ĞŶŬĞůĞ
ũĂƌĞŶŽǀĞƌĞĞŶ<ůŝŵĂĂƚƉůĂŶĚĂƚǌŽƌŐǀƵůĚŝŐǁŽƌĚƚƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘
Heb je interesse om samen onze onderneming te laten groeien? Stuur je CV naar
ŝŶĨŽΛǁĂĞƐůĂŶƚŶĂƟĞ͘ďĞ ŽĨ ĐŽŶƚĂĐƚĞĞƌ dŚŽŵĂƐ ^ĐŚƌĂƵǁĞŶ͕ ƚĞů Ϭϰϵϳ ϳϬ ϵϳ ϲϬ͘

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 15 februari t.e.m. zaterdag 19 februari
Soepen:
- Prei, seldersoep. (€ 4/0,5l of € 8/1l) (VEGAN)
- Zoete aardappel, gele paprikasoep. (€4 €/0,5l of € 8/1l)
(VEGAN)
Salades:
- Caesar salade. (€ 10)
- Wrap met geitenkaas, tomatentapenade, courgette,
kerstomaatjes, paprika en rucola. (€ 10,50) (VEGI)
- Salade met zoete aardappel, geroosterde bloemkool,
koolrabi, komkommer, currydressing, geroosterde
cashewnoten en waterkers. (€ 13) (VEGAN)
Warme Gerechten:
- Ravioli van witloof met een zachte kaassaus, gekarameliseerd witloof en krokante gandaham. (€ 14)
- Vol au vent met waterkerspuree en witloof. (€ 14)
 *HEDNNHQ]DOPÀOHWPHWHHQ]DFKWHPRVWHUGVDXV
spinaziepuree, sugar snaps en erwtjes. (€ 15,50)
- Portobello gevuld met fregola, zongedroogde tomaat
en aubergine, afgewerkt met pompoen parmesansaus
en olijfjes. (€ 13) (VEGI)

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

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


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


Ambachtelĳke pralines,
“La Praline”. Isabellalei 87,
Ekeren tussen 15u-17u.


Schilderwerken binnen
en buiten. 0486/766 847


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

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

Persoonlĳke consulten
door erkend medium
coaching en reading.
0470 512 650

Vaccinatiecentrum Noorderkempen
plant boosterprikken voor jongeren
Na de goedkeuring van de boosterprik voor 12- tot 18-jarigen, maakt het vaccinatiecentrum Noorderkempen zich
klaar om alvast drie halve dagen jongeren te ‘boosteren’. “In
totaal gaat het over zo’n 8 000 jongeren in onze regio”, zegt
voorzitter Cindy De Roeve. “We werken niet met vrĳe inloop
dus vragen om telefonisch een afspraak te maken voor die
derde prik.”
“We zetten onze deuren extra open op drie momenten”,
gaat De Roeve verder. “Zo kan je een afspraak plannen op
woensdag 9 februari tussen 13 en 16.30 uur, op zaterdag
12 februari tussen 13 en 16.30 uur en op zondag 13 februari tussen 9 en 12.30 uur. Afhankelĳk van de vraag, plannen
we later nog momenten in.”
Wil je je boosterprik plannen? Bel dan naar het call center
op het nummer 0800 59 056. De medewerkers staan zelfs
dit weekend paraat op zaterdag 5 februari van 13 tot 18 uur
en zondag 6 februari van 9 tot 12.30 uur. Vanaf maandag
kan je er terecht tĳdens de gewone openingsuren, nl. iedere werkdag van 9 tot 13 uur.
“Er zĳn nog wel een paar zaken belangrĳk om mee te geven”, besluit de voorzitter. “Je laatste vaccinatie moet minstens 4 maand geleden zĳn. En als je een afspraak hebt voor
je booster, breng dan zeker je identiteitskaart én een gehandtekende toestemming van je ouders mee naar je vaccinatie. Je vindt het verplichte standaarddocument op [link].”
Meer info: www.vaccinatienoord.be
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Van de kleinste tot de
allergrootste inboedel
8LWVWHNHQGHVHUYLFHJUDWLVRIIHUWH

6

Dame geeft massage bĳ
je thuis 0493 146 201



Voor € 10/u doe ik uw
schilder- & tuinwerk,
opruimen binnen/buiten,
ben ik uw handyman. Tel.
0465 240 188 (Eng. - Fr.)

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


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

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

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

Handige Harry zoekt
werk: herstellen ﬁetsen,
elektr. toest, klussen o.a.
behangen, schilderen,
bezetten, ... Zorgen voor
mindervaliden en bejaarden. Ook zorg voor
dieren. Spreek Spaans
en Engels.
0474 327 688

Drugvangst na achtervolging
De Nederlandse politie vroeg bĳstand bĳ een achtervolging. Toen zĳ in Breda een voertuig met Nederlands kenteken wilde controleren, nam dit de vlucht. Het verdachte
voertuig vluchtte via de A16 de grens over om, via de E19,
richting Antwerpen te rĳden. De interventieploeg van de
politiezone Brasschaat merkte het voertuig op aan de oprit
Kleine Bareel. Het vluchtende voertuig nam de afrit Bergen
op Zoom, ondertussen achtervolgd door interventieploegen van de politiezones Brasschaat en Antwerpen. Het
voertuig nam de afrit Ekeren-Haven en kon uiteindelĳk tot
stilstand gebracht worden ter hoogte van Luithagen.
De bestuurder werd gearresteerd en in het voertuig werden 1 kg cocaïne en een grote som geld aangetroffen.
De verdachte, een 43-jarige Nederlander uit Tilburg, is in
Nederland gekend voor druggerelateerde feiten. De verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en is
inmiddels aangehouden.

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
6&+(3(56',-.:(670$//(
Tel. 0473 370 280

%˒˓ˊˏˑˊ˕˒˗ːˋˎ˞˔ˎ˗ˑˊˊː˟ˊ½ˊ˕˝˒˓ˍˑ˘˛˝ˎ˗˜˒ˊː˛ˊ˝˒˜

Te koop: elektrische damesfiets, nieuwe staat,
vraagprĳs € 750. Tel. Richard 0477 771 800



Zuid-Amerikaanse
dame zoekt werk. Ik
spreek Spaans, Engels en
al een beetje Nederlands.
Ik kan poetsen, koken,
boodschappen doen,
voor kinderen of bejaarden zorgen en nog veel
meer. Goede referenties!
0474 327 688



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

ZEER GOEDE VERDIENSTE
:H]HOVHEDDQ6FKRWHQ

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u TOT…

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

Alle tuinwerken, snoeien, onderhoud.
0474/453 834

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



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


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

Te huur extra brede autostnplts Hofstraat 32-34.
€100/mnd 0479/381 137

De glazenwasser bvba



Ik zoek werk, gypr.,
schild., lamin., bezet.,
tuinw. m. erv. €16/u.
0492/148 886

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

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.



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

Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.



Chocolade eieren, “La
Praline” Isabellalei 87,
Ekeren, tussen 15-17 uur.

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be



Te koop: Smart ForFour
Passion te koop wegens
bedrijfswagen. Bouwjaar: 2016, km-stand:
70.434km, perfecte staat,
rechtstreeks van 1ste eigenaar. benzine, 66Kw, handgeschakeld. Kleur: zwart,
5-deurs, airco, navigatie +
2 tv-schermen ingebouwd
in hoofdsteunen. Vraagprĳs: 11.500 euro. Interesse? Bel 0479/896 389



Klarinetles privé gezocht: 0499 730 613.
Omg. Brass.

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

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

0487 286 430

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
,QWHULHXULQULFKWLQJ

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
7HO
*60
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Huur een Stuur BV
Dringend gevraagd!

BEKWAME
CHAUFFEURS

mu daeng Thai Take away Brasschaat

(m/v)
voor Antwerps havengebied

(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ

Vervoer van rivierloodsen
naar de schepen of vice versa.

8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Keurig voorkomen
Kennis van het havengebied is een voordeel
In bezit van rijbewijs B
Bewijs van goed zedelijk gedrag
Gepensioneerden ook welkom.

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

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

Interesse?
Mail naar: virginie@huureenstuur.be
of bel Virginie tussen 08u en 16u
Tel. 051 26 93 40

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

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, co niferen m. eig. hoogteZoekt u een loodgieter, werk, frezen van stronk.
ook voor kleinigheden. 0495/223 863
Bel Koen
QQQQQQQQQQQQ
03/663 60 79
 Oprit of parking
Uurwerkbatterĳtjes vervangen: Juwelier Denys
& C y . Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83 Martens Bestratingen bvba
www.denys-co.be

Gevraagd: ALLE WAGENS jong & oud, met QQQQQQQQQQQQ
of zonder technische con- Ik zoek werk: tuin, bezettrole. Erkende handelaar! ten, tegelen, schilderen.
0470/975 891
T 0476/74.91.78.

in klinkers

Gaat verhuizen en houdt een

met kortingen tot

-30%

Kurt 0495 571 383

www.bio-logica.be
Casa Callenta ontvangt opnieuw
een mooi bedrag van Cultuursmakers
Elkaar versterken waar het kan, daar zit veel in. VTB Kultuur
wordt 100 jaar en verandert van naam naar Cultuursmakers.
Dit was voor hen reden genoeg om te vieren en een lokale
verenging te ondersteunen. Leo Musters ontving voor Casa
Callenta op 5 februari van Etienne Ydens en Erna Mariën
een cheque ter waarde van € 1.000. Terug een heel mooi
bedrag om diverse ontmoetingsmomenten met een ontspannend, vormend en informatief aanbod voor mensen
met kanker te organiseren. Intussen hebben we ook een
zaadje gepland naar een verdere samenwerking. Wordt zeker en vast vervolgd.

Veldstraat 5 | 2930 Brasschaat (slechts 30 meter van de Bredabaan)
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CODA VZW ZOEKT
VRIJWILLIGERS IN DE ROUWZORG!

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

Coda Rouwzorg biedt een uitgebreide waaier aan rouwzorginitiatieven aan voor nabestaanden. Via deze initiatieven willen we nabestaanden ondersteunen, er voor hen zijn
en hen een houvast bieden tijdens deze woelige periode in
hun leven.
Wij zoeken hiervoor gemotiveerde vrijwilligers die een
deel van hun tijd willen besteden aan het ondersteunen
en begeleiden van nabestaanden. Dit kan via individuele
gesprekken, als begeleider van een vaste gespreksgroep,
als begeleider van onze open lotgenoteninitiatieven of als
buddy van een rouwende.
ƵȁǯǞǯǞƵǿƊȁƮǿƵɈƵƵȁƦǞǯɹȌȁƮƵȲƵƊǏ˛ȁǞɈƵǞɈɨȌȌȲǘƵɈɈǘƵǿƊ
“rouw en verlies”? Wil je je op vrijwillige basis engageren
om nabestaanden die een normaal rouwproces doormaken
na het overlijden van hun dierbare te ondersteunen?
Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen en kom naar onze
infoavond op 21 februari 2022!

€ 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...

Schrijf je telefonisch in via 03 432 78 43
Of email je inschrijving naar rouwzorg@coda.care

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

Meer info kan je vinden op onze website www.coda.care

Brasschaat organiseert
digitaal spreekuur
Het gemeentebestuur organiseert voortaan wekelĳks op
maandag een digitaal spreekuur in het gemeentehuis.
Daar kunnen inwoners terecht met hun ‘digitale’ vragen.
We merken dat sommige inwoners niet helemaal mee zĳn
met de digitale wereld van vandaag. Lastig als je weet dat
ook meer en meer overheidsdiensten documenten en informatie aanbieden via de digitale weg. Die inwoners willen we bĳstaan met hun vragen.
Moeite met het installeren van de app itsme? Of blĳft ‘Mĳn
Burgerproﬁel’ één groot raadsel voor jou? Lukt het niet
om een afspraak te maken via www.brasschaat.be? Vanaf
7 februari kunnen inwoners elke maandag terecht op het
gemeentehuis tussen 13:30 en 15:30 uur. Een vrĳwilliger
in dienst van het gemeentestuur helpt je dan graag verder
met je vragen.
Maak vooraf een afspraak via het nummer 03 650 29 30.
Ook in onze dienstencentra en Kabas kan je terecht met
‘digitale’ vragen. Ontdek alle initiatieven in Brasschaat die
je verder helpen met jouw digitale vraagstukken via onze
website: www.brasschaat.be/digitalehulp
“We beseffen dat voor sommige van onze inwoners de digitalisering te snel gaat. Die burgers willen we graag na
telefonische afspraak verder helpen”, aldus schepen van
digitalisering en ICT Bruno Heirman.

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


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

ZKBM

Zakenkantoor Magerman bvba

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

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



Ik zoek werk: poetsen
babysit, inpakken, strijken. 0465/757 696


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

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


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



Gratis opruimen van
inboedels bel vrĳblĳvend
0488 335 873

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO
AUDI
BMW
CITROEN
FORD
MERCEDES
OPEL
VW

A3-A4 1.6
A3-A4 DI
316 I
520 D
C1 1.4D
C3 1.4
Fiesta 1.2I
KA 1.3
C-E 220D
E 200
Astra 1.4
Corsa 1.3
Golf 1.4
Passat

74 kw
66 kw
90 kw
120 kw
40 kw
54 kw
60 kw
44 kw
85 kw
110 kw
81 kw
55 kw
77 kw
100 kw

ΦϮϱϴ͕Ϭϰ
ΦϮϱϬ͕ϭϱ
ΦϮϳϯ͕ϴϮ
ΦϯϬϯ͕ϱϮ
Φϭϵϲ͕ϳϴ
ΦϮϯϴ͕Ϭϴ
ΦϮϰϰ͕ϭϮ
ΦϮϬϵ͕ϳϴ
ΦϮϲϴ͕ϳϭ
ΦϮϵϯ͕ϳϳ
ΦϮϲϱ͕ϬϬ
ΦϮϯϵ͕Ϭϭ
ΦϮϲϬ͕ϴϮ
ΦϮϴϯ͕ϱϲ

JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN
/E>h^/&͕DϬͳϮd^͘ϮϰͳϳϬ:ZΎ
ΎŽŶĚĞƌǀŽŽƌďĞŚŽƵĚǀĂŶĂĐĐĞƉƚĂƟĞʹŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉǀƌĂĂŐďĂĂƌǀŝĂŬĂŶƚŽŽƌ

Foto: www.freepik.com

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
LQIR#]NEPEHZZZ]NEPEH
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inBrasschaat
FYSIEKE JOBDAG VOOR ARTILLERISTEN
Met demo’s en getuigenissen kom
je alles te weten over de jobs en
selectieprocedure bij Bataljon Artillerie.
Kwartier West
23 februari, 13:00 - 17:00

YES EVENTS - FUNKAMP (7-12 JAAR)
Staan plezier maken en keiluid lachen
bovenaan op jouw kamplijstje? Dan is
dit Funkamp ideaal voor je!
De Leerexpert Peerdsbos
28 februari tot 4 maart, 09:00 - 16:00

FREE-TIME: LEGOKAMP (6-9 JAAR)
We zijn allemaal medewerkers van het
grote Legoland! Elke dag bouwen we
verder aan ons land.
Toverbos Brasschaat
28 februari tot 4 maart

YES EVENTS - DAYCAMP (4-6 JAAR)
Zin om er tijdens de vakantie eens een
dagje tussenuit te zijn? Of twee? Laat je
verrassen op ons Daycamp!
De Leerexpert Peerdsbos
28 februari tot 4 maart, 09:00 - 16:00

FREE-TIME: HET CARNAVALBAL (3-6 JAAR)
Toeters en bellen, monitoren die de
gekste verhalen vertellen. We maken
knotsgekke dingen en leren zingen,
swingen en springen.
Toverbos Brasschaat
28 februari tot 4 maart

YES EVENTS - YOUNG URBAN DANCE
(4-12 JAAR)
Kan je niet lang stilzitten. Hou je van
dansen? Laat de energie van je af spatten
en shake op de leukste muziek die er is!
De Leerexpert Peerdsbos
28 februari tot 4 maart, 09:00 - 16:00
E-RIDERS LEVEL 2 (12-15 JAAR)
Voorkennis van javascript, html en css
vereist. We duiken dieper in javascript.
Sint-Michielscollege
wekelĳks vanaf 26 februari, 09:15 - 10:45
BYTEBUSTERS LEVEL 1-4 (8-10 JAAR)
Leer programmeren. Maak coole games.
Voorkennis vereist vanaf level 2.
Sint-Michielscollege
wekelĳks vanaf 26 februari
level 1: 11:00 - 12:30
level 1: 13:15 - 14:45
level 2: 15:00 - 16:30
level 3: 11:00 - 12:30
level 4: 09:15 - 10:45
CODEKRAKS LEVEL 1-3 (10-12 JAAR)
Basisconcepten programmeren en nieuwe
programmeerconcepten. Voorkennis
vereist vanaf level 2.
Sint-Michielscollege
wekelĳks vanaf 26 februari
level 1: 13:15 - 14:45
level 2: 15:00 - 16:30
level 3: 15:00 - 16:30
MINECRAFTERS LEVEL 1-3 (10-12 JAAR)
Voor gevorderden. Voorkennis vereist.
We gaan aan de slag met Minecraft
Education.
Sint-Michielscollege
wekelĳks vanaf 26 februari
level 1: 13:15 - 14:45
level 3: 09:15 - 10:45

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

YES EVENTS - URBAN DANCE (7-12 JAAR)
Gooi je dansbenen los. Bij urban dance
zorgen we er voor dat je al jouw energie
kwijt kan in de vetste choreo’s.
De Leerexpert Peerdsbos
28 februari tot 4 maart, 09:00 - 16:00
YES EVENTS - YOUNG FUN (4-6 JAAR)
Heb je een verborgen circustalent of kan
je als geen ander een kamp bouwen?
De Leerexpert Peerdsbos
28 februari tot 4 maart, 09:00 - 16:00
YES EVENTS - YOUNG STARTERS
(3-4 JAAR)
Ben jij zo iemand die alles liefst eens
uittest? Hoe meer, hoe liever! Deze week
vliegen we uit de startblokken: start to
bike, start to dance … Start to àlles!
De Leerexpert Peerdsbos
28 februari tot 4 maart, 09:00 - 16:00
DE STILTE - DE TROOSTPRIJS (TRY-OUT)
Van de maan af gezien, zijn we allen even
groot. Met piano, cello, zang en dans
vieren we, ver verwijderd van sterren en
planeten, de beperkte houdbaarheid van
eeuwige roem.
Theater Hemelhoeve
26 februari, 19:00 - 20:00

FREE-TIME: DE BOSBEWONERS
(6-9 JAAR)
We doen grote bosspelen, bouwen
kampen en installeren hangmatten!
Toverbos Brasschaat
28 februari tot 4 maart
FREE-TIME: SPORT PARADISE
(10-14 JAAR)
We gaan frisbeeën, dribbelen en scoren
met een hockeystick en een eerste potje
beachvolley spelen.
Toverbos Brasschaat
28 februari tot 4 maart
FREE-TIME: TOVERSPORT (3-6 JAAR)
Een sportkamp op kleutermaat! We
gaan lekker sporten in ons Toverbos en
spelenderwijs veel oefenen.
Toverbos Brasschaat
28 februari tot 4 maart
KROKUSSPORTKAMP 2022 (7-15 JAAR)
Probeer eens een nieuwe balsport zoals
bumperball, tchoukball of B-golf? Als
uitsmijter gaan we schaatsen (-10 jaar) of
skiën/snowboarden (+10 jaar).
Sporthal Sportoase
28 februari tot 4 maart, 09:00 - 16:00
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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
2UIMEȩ 3TUDIOȩ .IEUW
POORT 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



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

)KȩZOEKȩWERKȩTUIN ȩschilderen, boodschappen
doen. 0487/856 864

(ALLOȩWEȩZÖȩNȩEENȩGEZINȩ
DIEȩ EENȩ OPPASȩ ZOEKTȩ
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

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

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
In cafetaria en restaurant van de lokale dienstencentra is het nog
steeds verplicht om een geldig Covid Safe Ticket te tonen. Het
activiteitenaanbod blĳft onderhevig (aan wĳziging van) de coronamaatregelen, en/of aan onverwachte afwezigheden. Wĳ doen ons
uiterste best om een normale werking te garanderen.

4EȩKOOPȩGEVRAAGDȩ2de
h. aanhangwagen, mag
werk aan zĳn, geen geremde. 0492/263 118


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

Te huur: vakantie Heist/
zee, modern app. 1
slaapk., lift.
0486/142 015

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

Te huur: gelĳkvloers appartement De Aard 115
Brasschaat, 900€, garage, 2 slpk, groot terras,
vrĳ, tel. 0470/313 126

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



$IENSTENCENTRUMȩ-ARIA TER (EIDEHOVE - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - ldc.mthh@brasschaat.be



0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

Ma 14/2 om 14u: gezelschapsspellen en smul: Valentĳnsgebak!
Do 17+24/2 om 9u: workshop Beren - ‘lentekrans in vilt’. Inschrĳven
(eur17). Meer info in DC.
Vrĳ 18/2 om 9u30: zentangle
Di 22/2 om 14u: bloemschikken - ‘breng het voorjaar in huis’. Inschrĳven (eur 5). Meer info in DC.
Do 24/2 om 13u: Samana - bezigheidsclub
Ma 28/2 om 14u: Bingo (inschrĳven verplicht)

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Ma 14+21+28/2 om 13u30: creawerking, samen handwerken
Woe 16+23/2: nieuw uur 10u30: zitturnen
Do 17/2 om 13.30u: patchwork 2
Do 17+24/2 om 13u30: kantklossen
Vrĳ 18+25/2 om 13u: bĳeenkomst chronisch zieken
Di 22/2 om 13u: naai- en breiatelier voor ‘Moeders voor Moeders’
Do 24/2 om 14u: bingo, graag op voorhand inschrĳven

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

$IENSTENCENTRUMȩ!NTVERPIA - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Ma 14/2 om 9.30u: gymnastiek (we werken met een 10-beurten kaart)
Ma 14/2 om 14u: curve bowls (nog enkele plaatsen vrĳ)
Ma 14/2 om 13.30u: zangstonde, wĳ zoeken nog enthousiaste zangers
Di 15/2 om 10.15u: patchwork (ook voor beginners)
Di 15/2 vanaf 13u: digitaal spreekuur (op afspraak)
Woe 16/2: Engelse conversatie - groep A
Do 17/2 om 9.30u: gymnastiek
Do 17/2 om 13.30u: workshop voor Android smartphone ‘een stapje
verder’: opvolging en vragen
Do 17/2 om 14u: vrĳ atelier
Ma 21/2 om 13.30u: kantklossen (nog enkele plaatsen vrĳ, ook voor
beginners)
Woe 23/2 om 13.30u: workshop ‘op stap met de smartphone’ (vooraf
inschrĳven)
Do 24/2 om 13.30u: workshop ‘communiceren met de overheid’
(vooraf inschrĳven)
Voor meer informatie neem je best contact op met het dienstencentrum van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op of vraag de
online-versie aan. Zo blĳf je op de hoogte van de activiteiten in onze
3 lokale dienstencentra.

Garvo

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

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
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

Investeerder zoekt:
woningen, appartementen, gronden,
renovatieprojecten,...

We vieren deze dagen opnieuw Valentĳn. In de winkels aan de Bredabaan en elders zien we overal hartjes hangen. Bloemenwinkels, lingeriezaken en zo meer doen gouden zaken. Maar waar komt die traditie
eigenlĳk vandaan? Dat is niet helemaal duidelĳk. We duiken even terug
in de tĳd.
In het jaar 496 riep paus Gelasius 14 februari uit tot de dag van de
heilige Valentĳn. We kennen in de geschiedenis verschillende heilige
martelaren met de naam Valentĳn maar er is weinig over bekend.
Voor 496 bestond bĳ de Romeinen nog de traditie dat er namen van
ongehuwde vrouwen in een kom werden gedeponeerd. De ongehuwde mannen mochten dan om beurt een naam trekken. Maar deze traditie werd in het jaar 496, dus 20 jaar na de val van het Romeinse Rĳk,
verboden.
De Romeinse keizer Claudius, zelf een fervent heiden, was sterk onder
de indruk van een soldaat met de naam Valentĳn. Hĳ wilde hem tot het
heidendom bekeren, maar Valentĳn weigerde. Omdat Claudius ervan
overtuigd was dat getrouwde soldaten slechter waren dan ongetrouwde, verbood hĳ jonge mannen te trouwen.
Maar dat was buiten Valentĳn gerekend. Hĳ voltrok in het geheim huwelĳksplechtigheden. De keizer ontdekte het, liet Valentĳn arresteren
en veroordeelde hem te dood.
Aan de vooravond van zĳn executie schreef Valentĳn een kaart aan de
blinde dochter van zĳn cipier. Hĳ ondertekende de kaart met “Van jouw
Valentĳn”. De dochter ontving de kaart en kon meteen weer zien en
dus ook lezen. Of deze legende aan de oorsprong ligt van het Valentĳnsfeest vandaag, is niet duidelĳk, maar het klinkt alvast romantisch.
Laten we er maar van uitgaan dat er daarom nu zoveel hartjes in de
Brasschaatse winkels te zien zĳn. En als je je bloemen of wat dan ook
afgeeft aan je geliefde, vertel er dan gerust deze legende bĳ. Je zal er
misschien wel mee scoren.

D&D Interieurs

Snel verkopen, correcte prijs,
onmiddelijk voorschot,
geen makelaarskosten
& eindeloze bezoeken?
Tel: 0475/84.14.31
Mail: info@nvjt.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

Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren
Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc

UIT DE HAND TE KOOP

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

Gemeente Brasschaat
Lage Kaart 221: Rijwoning, glvl: hal, woonk., eetk., geïnst.keuken, badk.
met lavabo & douche, apart wc, tuintje met tuinhuis. 1eV: 3 slpkrs, badk.
met lavabo, wc, bad met douchewand. EPC: 567, Wg., Vg., Gmo

4-geslacht bij de de familie Schillemans
Bĳ de Brasschaatse familie Schillemans is er reden tot feest.
De geboorte van een kind is natuurlĳk altĳd een reden voor
een feestje, maar als daarmee dan ook nog eens een viergeslacht gevormd kan worden, is het helemaal leuk. Van links
naar rechts op de foto: overgrootvader Hugo Schillemans,
grootvader Koen, vader Thomas en de nieuwste spruit Julian Jack. De 3 generaties werken/werkten allemaal bĳ het
zelfde bedrĳf aan de haven.

Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be
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Centrale verwarming

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

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

4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

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

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

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



Ik koop alles van Nintendo, Sega, Playstation. Ook oud speelgoed,
(oude) strips, verzamelobjecten allerhande, curiosa, memorabilia, enz...
Kortom, hebt u iets leuk in
de aanbieding, geef me
een seintje: 0487 365 100

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


Deuromlijsting

Toonzaal en werkhuis:

de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be
Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

4de

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

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



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

Wĳ zĳn op zoek naar 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

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


Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

TOONZAAL (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

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

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

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Leiebos 31 – appartement 1ste verdiep
: inkom met ingemaakte kasten, woonkamer, keuken,
kleine en grote slaapkamer, aparte WC, badkamer,
berging – terras over heel de lengte - onderaardse
autostaanplaats en kelder.
SCHOTEN: Ridder Walter Van Havrelaan 390 - te
renoveren bel-etage woning : GLVL : gang, trap, gaUDJHPHWDXWRPDWLVFKHSRRUWFKDXႇDJHUXLPWHZDVplaats, terras, tuin - 1ste V : Living, keuken, overdekt
terras met trap naar de tuin, WC - 2de V : grote slpk,
kleine slpk, badkamer - 3de V : 2 slaapkamers
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

Brasschaat lanceert kant-en-klare
catalogus vol groene oplossingen
Het gemeentebestuur wil zoveel mogelĳk inwoners aanzetten om eenvoudige groene keuzes te maken. Op die manier helpen ook zĳ mee om de klimaatopwarming en overstromingsproblemen tegen te gaan. Daarom lanceert de
gemeente de handige online Natuurbuur-catalogus. Deze
catalogus staat vol met klimaatadaptieve oplossingen en
bĳhorende subsidies. Via www.brasschaat.be/natuurbuur
vind je de catalogus terug.
Je gras laten groeien, een struik planten of je schutting laten begroeien zĳn één voor één kleine initiatieven rondom
je woning die grote voordelen opleveren voor het klimaat.
Tuinen, platte daken en gevels zĳn een onverwacht wapen
in onze strĳd tegen de klimaatopwarming. Burgers hebben
zelf dus een belangrĳke sleutel in handen om onze omgeving groener, gezonder en meer klimaatbestendig te maken.
Uit een recent onderzoek van de Universiteit Antwerpen
(red. Curieuzeneuzen ism De Standaard) blĳkt dat onder
andere het laten groeien van je gras en het planten van een
boom het bodemklimaat in je tuin tot ruim vĳf graden koeler maken. Plantjes op je dak of een regenvĳver in je tuin
verminderen dan weer de druk op onze riolering tĳdens
hevige regenbuien.
“We merken dat onze inwoners hun steentje willen bĳdragen, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen. De
Natuurbuur-catalogus biedt hen een houvast en helpt hen
van A tot Z verder. Dankzĳ de duidelĳke info en het handig
boodschappenlĳstje kan je er meteen mee aan de slag”,
stelt Goele Fonteyn, schepen groen, natuur en duurzaamheid.
Of je nu een grote tuin, een klein balkon, een vrĳe gevel of
een onbenut dak hebt, in de Natuurbuur-catalogus vind je
een oplossing die bĳ jou past. Deze oplossingen worden
duidelĳk en 'dummy proof' uitgelegd zodat jĳ er meteen
zelf mee aan de slag kan. Bĳ elke groene actie kom je te
weten welke positieve effecten ze hebben op het klimaat,
voor welke initiatieven de gemeente ﬁnanciële steun geeft,
welke nationale subsidies er zĳn en of er bĳkomende lokale
voorschriften gelden.

3ANITAIRȩENȩVERWARMING
(ERSTELLINGENȩENȩVERNIEUWING
4OTALEȩBADKAMERRENOVATIEȩINȩ
EIGENȩBEHEER

)NDUSTRIELAANȩȩBUSȩ
ȩ+APELLEN
4ELȩȩȩȩ
INFO AERTSSANITAIRBE

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

25)-%ȩ4//.:!!,ȩ-µ

+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO

"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖȩSOFFERTEȩ
ȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU
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WACHTDIENSTEN

BURGERLIJKE
STAND

$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU
August Castermans, 81 jaar, echtgenoot van Paula Pfaff, Brasschaat

BURGERLIJKE
STAND

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op ons kantoor
doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek “Burgerlijke Stand”, naast
de wachtdiensten. Op de startpagina van onze website is een opvallende
knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com
(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

Gitaarlessen beginners
& Franse les niveau sec.
0477/788 101


Te koop: Budhabeeld in
brons op houten sokkel
± 30cm h. 0497/166 041



Te koop Samsung tv,
prima staat lcd 22” 30”
€80. 0476/330 842

Ervaren gemotiveerde
tuinier, zoekt nieuw clienteel, voor regelmatig
onderhoud en aanplanten van tuinen.(omgeving
Brasschaat) Werkzaam
met eigen materieel en
eventueel met meenam
van tuinafval.
GSM: 0476 582 757

 
4de Algemene Kwis
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

Warme opvang gezocht
voor onze lieve foxterrier(1jaar). Onze hond
luistert heel goed en ze
heeft een lief karakter. Wĳ
verhuizen tĳdelĳk omwille van bouwplannen. Alle
kosten worden terugbetaald. 0494 604 946

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

v..s.l. St. Helene 39st + 2
gr. karaf. Eetserv. Limoge
26 st. vaatw. Best. Tel.
0484/991 910

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

DE MEYER

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


 Te koop: Kristal serv;

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

/0(!,).'ȩ(5)365),ȩ&%"25!2)
MAANDAG 14 FEBRUARI
DINSDAG 15 FEBRUARI
WOENSDAG 16 FEBRUARI
DONDERDAG 17 FEBRUARI
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 21 FEBRUARI
DINSDAG 22 FEBRUARI
WOENSDAG 23 FEBRUARI
DONDERDAG 24 FEBRUARI
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Kwalitatief
juridisch advies
šěƪʅěěţʅěȂ
ʅʅčŀħţƪěʅěţ
ƓěƖƞůůţŘŀŒŕěʅĔůƞƞŀěƖůƓǊůŘĴŀţĴ

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51
Kantoor Brasschaat:
%ěʅðƪěƖƞŘěŀʅȍȋʅɉʅƖðƞƞčĻððƪ
Kantoor Antwerpen:
gěůƓůŘĔƓŘððƪƞʅȌȋʅɉʅţƪǋěƖƓěţ

ɉʅ ůţƪƖðčƪěţ
ɉʅ MðţĔěŘƞƖěčĻƪ
ɉʅ MƲƲƖĴěƞčĻŀŘŘěţ
ɉʅ ƲƖĴěƖŘŀŒŕʅƖěčĻƪ
ɉʅ ÚěƖŕěěƖƞƖěčĻƪ
ʅ ɢƓůŘŀƪŀěƖěčĻƪČðţŕɖƖěčĻƪƞČŀŒƞƪðţĔɣ

ɉʅ RţǊůƖĔěƖŀţĴʅůţČěƪððŘĔěʅĳðčƪƲƖěţ
ɉʅ ®čĻƲŘĔČěšŀĔĔěŘŀţĴ
ɉʅ ðţţěšŀţĴƞɮČůƲǋƖěčĻƪ
ɉʅ ÚðƞƪĴůěĔƖěčĻƪ
ɉʅ £ěƖƞůţěţɮʅěţʅĳðšŀŘŀěƖěčĻƪ
ʅ ɢůɐðɐʅěčĻƪƞčĻěŀĔŀţĴʅěţʅůšĴðţĴƞƖěĴěŘŀţĴɣ
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AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

De keuze van de Lezer met ARLETTE STERCKX
Vrijdag 18 februari 2022 om 20 uur in de Biboase

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

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

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

Het totale titelaanbod op de Nederlandstalige markt – oud en nieuw – bedraagt volgens drs. Carlo Van Baelen
ongeveer 105.000 boeken. Om de lezer
een beetje te sturen in dit onoverzichtelĳk aanbod willen De bib en De Lezer
vzw af en toe iemand uitnodigen die van
lezen haar of zĳn passie heeft gemaakt.
Arlette Sterckx, actrice en docente aan
de Academie voor Muziek en Woord, is
op vrĳdag 18 februari te gast. Zĳ gelooft
dat lezen verandering kan brengen, verandering in beleving, in sensibilisering.
Dat lezen je wereldbeeld kan verruimen
en je eigen innerlĳke wereld kan verrĳken! Arlette praat over haar tien favoriete
boeken en wil een stukje van haar leeservaringen met u delen.
De keuze van de Lezer vindt plaats in
de Biboase, Bredabaan 407 Brasschaat.
Gratis. Reserveren: 03 650 03 60
of info.bib@brasschaat.be.

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
ŝŶĨŽΛďďƌĞŶŽǀĂƟĞƐ͘ďĞ
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OOK ZO WARM IN HUIS?
Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

Wĳ houden uw binnentemperatuur onder controle.

)

Denk nu reeds aan de zomer van 2022!

WINTERACTIES

)

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ

SOLAR
SCREENS

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

7 jaar
garantie

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

EXTRA
VOORDELEN
VAN ONZE
SOLAR SCREENS
Screens
op zonne-energie
zodat bĳ plaatsing geen
kap- en breekwerken of
elektrische bedrading
vereist zĳn. Ideaal voor
bestaande woningen

WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW
RAMEN GEMONTEERD
■ Screens zĳn kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳk
lichtdoorlatende doeken met doorkĳk naar buiten. Door de revolutionaire
doekspanning zĳn deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.
■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
Een erg groot verschil met gordĳnen.
■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳk dag -en zonlicht in
uw woning zonder hinderlĳk te zĳn.

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

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

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

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

WAT DOEN WĲ NOG?

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

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

RENO SOLAR SCREENS

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Danny Konings: 0497 711 976
Nĳverheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
Paul Van den Eynden: 0488 479 518
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

www.asluc.be

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

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

Gascondensatieketels: Verkoop - Service - Onderhoud - Warmtepompen ter vervangen van mazout of gasketels - Airconditioning

