OPTIEK DE BEENHOUWER

1+1

PREMIUM 1+1
2de paar premium
progressieve glazen
GRATIS

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

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.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP

67e Jaargang

nr. 10

Kwaliteit zonder zorgen

9 maart 2022
De nieuwe

De nieuwe
hybride stijl

VABIS

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
GEMENGD VERBRUIK (l/100km): ׁׄةׇׁّة
CO ّÇXÀ²ÀÀJ0!w Xy00ª((g/km):ׂ׆ׁّׄ
T: 03 605 49 00

EINDELOOS GENIETEN VAN EEN NIEUWE BADKAMER?

2

 +50 jaar ervaring

2

JAAR BORG
WAAR

KLOKKENSERVICE

 Persoonlijke begeleiding

Vraag een gratis thuisbezoek aan

 Op ruim 1 week

3$$/675$$7ȏ6&+27(1ȏ   
Ζ1)2#%28:&(175$/(19%( ȏ:::%28:&(175$/(19%(

]RZHOVWDDQGHKDQJDOVDQWLHNALLE merken

Klok stuk? Bel ons!
0497 62 15 62
GRATIS

RSJHKDDOGHQWHUXJJHSODDWVW
50
jaar

Van de kleinste tot de
allergrootste inboedel
8LWVWHNHQGHVHUYLFHJUDWLVRIIHUWH

Ook alle goudsmederij
2XGJRXGYHUZHUNLQJ]RQGHUVPHOWYHUOLHV

Paul Van der Auwera

$XJXVWLMQVOHL(over de Post) - 

Professionele inboedelopkoper voor het opruimen en leegmaken van
uw huis, appartement, winkel, etc. Gedeeltelijk of totaalservice
2RNORVVHDDQNRRSYDQDQWLHN YLQWDJH GHVLJQ YHU]DPHOLQJHQ RXGHMXZHOHQ

Christel Jansen: 0495/233.678
ZZZURPDQWLHNEHLQIR#URPDQWLHNEH#URPDQWLHNEUHFKW

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD
GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK
interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

LENTEDAGEN
Zondag 13 maart OPEN van 10 tot 17u.

) Ontdek onze deels vernieuwde winkel (
.$3(/6(67((1:(*0$5,$%85*%5$66&+$$7
7(/     23(1 9$1  727  885  =21'$*  0$$1'$* *(6/27(1
:::./(',1*:,/$1%(,1)2#./(',1*:,/$1%(
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Gebit
gebroken?

Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

Klaar terwijl U wacht

INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be

Dakherstellingen
alle daken, dakgoten.
0489/717 125

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



AANKOOP ALLE
AUTO’S & MOTOREN
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

Hallo we zĳn een gezin
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 
 Vrouw zoekt poetswerk,
%PCELEKTRȩ KEURINGȩ babysit. Engelstalig.
energie-epc@telenet.be 0465/996 296

of 0475/606 404
 Zoekt u een loodgieter,
Dame geeft massage bĳ ook voor kleinigheden.
jou thuis 0493 146 201
Bel Koen 03/663 60 79

,0S ȩ SINGLESȩ IKȩ KOOPȩ
collecties jazz, pop tot
klassieke cd’s, strips, boeken, boeken, hiﬁ installaties, pick ups, ﬁlmposters
verzamelingen.
0475/376 496

B e t ro u w b a re t h u i s H U L P ȩ -  6ȩ w e ke l i j k s
3dag/3nacht om voor
zorgbehoevende man
te zorgen van 74 jaar,
vrijdagavond tot maandagavond. Iemand die de
Nederlandse taal goed
begrĳpt/spreekt. Ervaring
in de zorg is een voordeel. 0473 855 638

!LLEȩ TERRASREPARATIESȩ
Klinkers, tegels, natuursteen. 0491/883 597

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

Schilderwerken binnen
en buiten. 0486/766 847


4Eȩ HUURȩ AUTOSTNPLȩ Amsterdamstr. (het Eilandje)
€ 100/mnd. 0479/381 137



'ARAGEVERKOOPȩvolledige inboedel 8u30 tot 16u,
20 maart. Geuzenveldstraat 64, 2900 Schoten


4EȩKOOPȩGEVRAAGD 2de
H. aanhangwagen, mag
werk aan zĳn. Geen geremde. 0492/263 118



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

'ĞǌŝŶƐďŽŶĚ'ŽŽƌĞŝŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚ

2e,ĂŶĚƐďĞƵƌƐ
Speelgoed, baby- en kinderkledij

ǌŽŶĚĂŐϮϳŵĂĂƌƚϮϬϮϮ
ǀĂŶϭϰƵƚŽƚϭϲƵ
‘t schoolhuis,
Theo Verellenlaan 88
2990 Gooreind-Wuustwezel

ůůĞŝŶĨŽ͗ϬϯͬϮϯϬϵϰϲϰ

Goedk. afbreken van uw
tuinhuis, garage en afvoeren. Gr. off. 0487/715 534

SPORTSPECIAALZAAK
S P O R T S P E C I A A L Z A A K

met advies
LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:
dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badmintonen squashschoenen

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

KINDERAFDELING
THERMISCH ONDERGOED
SPORTVOEDING
<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯ
KWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ
'^>KdEŽƉǌŽŶĚĂŐΘĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ

RASTER is op zoek naar een

NIEUWE COLLEGA

om ons TOPTEAM te versterken
Wie komt in aanmerking:
Iemand die niet bang is om de handen uit de mouwen te
steken, niet bang is van het zwaardere werk en de soms
slechte weersomstandigheden.
Wat wij bieden:
Inschrijving onder het systeem bouw met extra legale
voordelen, eigen bestelwagen.
Indien interesse:
Rudi Van Tichelen, 0495 282 803 of info@raster.be
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vakmanschap sinds 1960
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KHUVWRႇHULQJ
PDDWZHUN

JRUGLMQHQ
VWRUHV
ELQQHQ]RQZHULQJ

WDSLMWQDDUPDDW

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

3DXZHOVOHL%UDVVFKDDW7HO

www. H E R F I L . b e

L

Rijbegeleiding Krüger

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht u positief en
voordelig. Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 89
Examenbegeleiding mogelijk € 89
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

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

ACACIA
IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”

VAN
SET
5
€ 11 R
OO
NU V 50
€ 89

SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.
INLICHTINGEN
7HO

DRINGEND
GEZOCHT

Met: vacuümpomp (incl. USB-kabel).
Vacuüm glazen bewaardozen, 1 x 750 ml + 1 x 1600 ml.
Vacuümzakken, 2 stuks van 23 x 20 cm + 2 stuks van 35 x 25 cm

.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide

Brasserie
De Hoge Boom
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

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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Ongedierte bestrĳding:
muizen, ratten, mollen.
0493 122 498



Man van 75 jaar zou
graag kennismaken met
lieve vrouw om samen
nog te genieten van het
leven. 0491/316 439 Frans



Te huur: extra brede autostnplts Hofstraat 32-34.
€90/mnd 0479/381 137



Zaaien van nieuwe gazons en herstellen van
oude gazons. Gr. off.
0487/715 534


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


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



FEDASIL OPVANGCENTRUM KAPELLEN - ZATERDAG 19 MAART 2022

BUDDY-INFODAG
Fedasil Opvangcentrum Kapellen is op zoek naar buddy’s
voor haar bewoners. Met het buddyproject wil het opvangcentrum gewone burgers in contact brengen met
asielzoekers, zodat zĳ hun nieuwe omgeving goed leren
kennen. Een buddy trekt er regelmatig op uit met één van
onze bewoners. Een wandeling in de buurt, samen eten
maken, een sportieve activiteit of gewoon een goede babbel. Deze informele en vriendschappelĳke ontmoetingen
dragen bĳ aan de integratie van asielzoekers in de lokale
gemeenschap. Het zorgt bovendien voor uitstekende
momenten om Nederlands te oefenen.
Een buddy is +18 en spreekt vlot Nederlands. Een buddy
kan minstens 1x per maand tĳd vrĳmaken om samen een
activiteit te doen. We hebben reeds verschillende succesvolle buddy-duo’s kunnen vormen, waaruit mooie integra-

tieverhalen zĳn ontstaan. Enkele verhalen en meer info
vindt u op onze websites www.fedasil.be/nl/buddy
en www.fedasil.be/nl/kapellen
Omdat er voortdurend nieuwe bewoners in het opvangcentrum verblĳven, zĳn we ook altĳd op zoek naar nieuwe
buddy’s. Op zaterdag 19 maart van 10u tot 12u organiseren
we een infodag voor kandidaat-buddy’s en geïnteresseerden in het buddyproject. Het is volledig vrĳblĳvend. Aangezien er een beperkt aantal personen kan deelnemen,
vragen we om in te schrĳven via info.kapellen@fedasil.be.
Aansluitend bieden we een rondleiding in het opvangcentrum aan.
Fedasil Opvangcentrum Kapellen, Kazerneweg 35,
2950 Kapellen, T: 03 660 19 03, info.kapellen@fedasil.be,
www.fedasil.be/kapellen

Te koop: jacuzzi 200 x
180 x 90 cm. Zo goed
als nieuw! € 1.700,- Info:
0473 322 658

UW KAPPER
AAN HUIS
DAMES - KINDEREN - HEREN

STEVE
OP AFSPRAAK
0479 350 241

Brasschaatse Film,
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UITNODIGING APERITIEFGESPREK

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...

Over krokussen en veerkracht
Jan Jambon is titelvoerend burgemeester van Brasschaat en Vlaams ministerpresident. Hij licht het nieuwe relanceplan van de Vlaamse regering toe, die
4,3 miljard euro besteedt om de Vlaamse welvaart en het welzijn van de
Vlamingen te versterken na corona. Uiteraard zal er ook aandacht besteed
worden aan het Krokusakkoord, zopas bereikt na onderhandelingen over het
stikstofdossier en de bouwshift (betonstop).
Iedereen is welkom, ná inschrijving (evi.verdonck@n-va.be) én na bevestiging.
Wij volgen de coronamaatregelen die dán gelden.

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

57ste aperitiefgesprek N-VA Brasschaat
Zondag 13 maart 2022 om 11 uur
Kasteel van Brasschaat

Cookies
& Chocolates
ŵďĂĐŚƚĞůŝũŬĞŬŽĞŬũĞƐͻŵďĂĐŚƚĞůŝũŬĞĐŚŽĐŽůĂĚĞĞŶƉƌĂůŝŶĞƐ
ŽŶĮƐĞƌŝĞͻ'ĞƐĐŚĞŶŬĞŶͻŶŶŽŐǀĞĞůŵĞĞƌ

KWE/E'^'E

ϭϴĞŶϭϵŵĂĂƌƚϮϬϮϮǀĂŶϭϬƵͲϭϴƵ
sŽŽƌĞůŬĞŬůĂŶƚǀŽŽƌǌŝĞŶǁŝũĞĞŶŬůĞŝŶĞĂƩĞŶƟĞ
ĞŶĞĞŶĚƌĂŶŬũĞ͊ůůĞŶǁĞůŬŽŵ͊

ƌĞĚĂďĂĂŶϭϭϮϵͻϮϵϯϬDĂƌŝĂdĞƌ,ĞŝĚĞ;ƌĂƐƐĐŚĂĂƚͿ
ǁǁǁ͘ĐŽŽŬŝĞƐͲĐŚŽĐŽůĂƚĞƐ͘ďĞͻŝŶĨŽΛĐŽŽŬŝĞƐͲĐŚŽĐŽůĂƚĞƐ͘ďĞ

KWE/E'^hZE
ŽͲŵĂŐĞƐůŽƚĞŶ
ĚŝͲǁŽĞͲĚŽͲǀƌͲǌĂƚϭϬƵͲϭϴƵ
Levering mogelijk, vraag naar onze mogelijkheden.

Brasschaatse Film,
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zoekt

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

van zolder tot kelder.
Huizen.
appartementen
Villa’s - magazijnen
Bij verkoop - verhuur
overlijden - echtscheiding
bij faillissement bedrijf.

0484/429 232

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

www.poortenhersteller.be

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS.
‘POLDER EN KEMPEN’
ZONDAG 13 MAART - 14U. THEMA: ‘VERSCHEIDENHEID IN LANDSCHAP’.
De polders in de provincie Antwerpen zĳn open landschappen. De polder is arm aan landschapselementen,
maar rĳk aan weidse zichten. Landbouw is de uitgesproken
grondgebruiker en bepaalt er de activiteiten. De polder is
een echt cultuurlandschap. Langwerpige akkers uiten zich
in repelpercelen, geﬂankeerd door verschillende grachten
en waterlopen. We vinden er knotbomenrĳen, dĳken, rietkragen en enkele bomenrĳen terug. Het meest speciﬁeke
landschapselement van de kempen is de houtkant. Van
oudsher zĳn houtkanten aangeplant om de perceelsgrenzen te bepalen en het vee zowel buiten als binnen de akker te houden. Nu zĳn veel van die vroegere houtkanten
uitgegroeid tot bomenrĳen. De kruid- en struiklagen zĳn
vaak verdwenen.
Tĳdens deze wandeling heeft de gids vooral aandacht
voor de enorme verscheidenheid in dit landschap.
Afspraak en vertrek van de wandeling om 14 uur aan het
einde van afrit 12 van de A12 in Berendrecht.
DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

www.candlelightbar.be

“BACHS EERSTE PASSIE, DE JOHANNESPASSIE,
BESLIST NIET MINDER DAN DE MATTHEUSPASSIE”

MEISJES GEVRAAGD

door Mannu Wuyts - dinsdag 15 maart 2022 om 20 uur - Ons Middelheem, Bredabaan
423, 2930 Brasschaat. In deze lezing bekĳken we de Johannespassie van Bach door de
ogen van de dirigent. Wat is het fundamentele verschil tussen beiden passies? Welke
plaats neemt de Johannespassie in het werk van J. S. Bach in? Het wordt een boeiende
exploratie op mensenmaat, met fragmenten van live-uitvoeringen ter illustratie.
Mannu Wuyts is leraar, dirigent en instrumentenbouwer. In 1977 richtte hĳ het barokgezelschap “Muzikaal Ensemble Alegria” op. Om met zĳn orkest op authentieke, historische instrumenten te kunnen spelen volgde hĳ een beroepsopleiding in muziekinstrumentenbouw.
Meer info over deze lezing op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be.
Toegangsprĳs: In voorverkoop € 12; DF-leden € 8; <25 jaar € 4 (aan de kassa € 2 extra)
Inschrĳven via www.davidsfondsbrasschaat.be

'DJHQRYWN

ZEER GOEDE VERDIENSTE
:H]HOVHEDDQ6FKRWHQ

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u TOT…
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mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men voor het sterven dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden.

Alfons ‘Fons’ Van de Ven
echtgenoot van Vanda Calcoen
Geboren te Ekeren op 31 augustus 1944
en zachtjes ingeslapen te Gooreind in
Coda Hospice op 27 februari 2022.

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



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

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

Gezond afslanken, meer
energie met Herbalife.
0479/995 582

Marbella: prachtig huisje
te huur. 2 slpk, 2 bdk.
0475/422 934



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

Zijn echtgenote:
Vanda Calcoen
Zijn kinderen en kleinkinderen:
Gino en Katrien Van de Ven - Hellemans
Thomas en Donika
Marco en Wendy Van de Ven - De Pauw
Eliano, Gioia, Karen, Hans
Zijn zus:
Ludo (†) en Jeannine Peeters -Van de Ven
Speciale dank aan:
zijn huisartsen Dr. Adriaenssen/Dr. De Wolf,
thuisverpleging De Zorgvriend,
Dr. Inge Christophe, de vrijwilligers en het
medisch team van Coda Hospice
voor hun uitmuntende verzorging
Volgens Fons zijn uitdrukkelijke wens zal
het afscheid in intieme kring plaatsvinden.
     :
Fam. Alfons Van de Ven
p/a De Meyer Uitvaart
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.be

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN
TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering
gegarandeerd
*UDWLVRႇHUWHYULMEOLMYHQG
SODDWVEH]RHN
CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of
0495.224.225
INFO@AIR-CONCEPT.BE
WWW.AIR-CONCEPT.BE

«ƺɀǣǕȸƏɀɀɿȒƺǸɎي

ɮƺȸƏȇɎɯȒȒȸƳƺǼǣǴǸƺǣȇɀɎƏǼǼƏɎǣƺɎƺƏȅ
ȇɀǕȸƏɀǕȸȒƺǣɎȇǣƺɎًȅƏƏȸɯǣǴɯƺǼٍ
Sinds 2003 zijn we marktleider in de
ontwikkeling, verkoop & installatie van
kunstgras, zowel B2C als B2B.
Als verantwoordelijke voor ons
installatieteam zorg je voor een vlot
verloop van de operationele zaken.
Je komt terecht in een mooie
kantooromgeving met toffe collega’s,
een afwisselende job met veel beweging
en contact met mensen.

!ǝƺƬǸƳƺɮȒǼǼƺƳǣǕƺɮƏƬƏɎɖȸƺȒȵ
ȸƺɀǣǕȸƏɀɀِƬȒȅȒǔƬȒȇɎƏƬɎƺƺȸȒȇɀٍ

info@resigrass.com - www.resigrass.com
Kapelsesteenweg 493 - 2180 Ekeren - 03 290 35 93

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

Brasschaatse Film,

Nr. 10, 9-03-2022

8

Brasschaatse Film,

Nr. 10, 9-03-2022

9

GEVRAAGD

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

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT

Tel: 03.651.80.09
Gevraagd: ALLE WAGENS jong & oud, met
of zonder technische conTROLEȩ%RKENDEȩHANDELAARȩ
4ȩ



Te huur: gooreind, app
Eȩ VERDȩ WOONK ȩ KEUK ȩ
berg, badk., 2 slaapk.,
APP ȩ WC ȩ GARAGE ȩ ǒ
MND ȩȩ



Onbalans hormonen
vaak reden van gewichts- en gezondheidsproblemen.
www.mĳnlaatstedieet.com

Te huur: appartement
2de verd. Rerum NovarUMLEIȩ ȩ "RASSCHAAT ȩ ȩ
slpk. Groot terras, garage,
ONMȩVRÖȩ ȩǒȩȩ
4ELȩȩȩ



Te huur: Gooreind staanplaats voor wagen
in ondergrondse garage.
ȩȩ


&/./0,!4%.ȩ Koop
LP’s, maxisingles, disco,
SOUL ȩROCK ȩJAZZ ȩHOUSE ȩ
 ȩ"ETAALȩBESTEȩPRÖȩSȩ
'3-ȩȩ

Minderhindermaatregelen van Lantis in
kader van Oosterweelwerken
De werken Oosterweel zĳn al stevig van start gegaan. Weldra zal er een grote impact zĳn op de gemeente Brasschaat.
De opritten in Merksem waren vorig jaar al afgesloten. Binnenkort zullen er 2 rĳstroken op de ring verdwĳnen. Heel
wat verkeer zal vanuit Sint-Job of vanuit Merksem zĳn weg
beginnen zoeken doorheen Brasschaat. De dienst mobiliteit, verkeerspolitie en schepen van mobiliteit, Goele Fonteyn, stellen alles in het werk om Brasschaat hiertegen te wapenen. Ze willen bĳ de burgers alvast een gedragswĳziging
tot stand brengen waarbĳ men alternatieve vervoersmiddelen kiest boven de auto (Modal Shift).
Lantis neemt hierin het voortouw en voorziet in samenwerking met de gemeente in infrastructuur die deze mobiliteitsswitch bevordert en het aandeel ﬁetsers doet toenemen:
sȩ%ENȩ BREDEȩ lȩETSVERBINDINGȩ 4ERȩ "ORCHTȩ INȩ HALFVERHARDING ȩ
met ledverlichting en een veilige ﬁetsoversteek over de
Donksesteenweg (start februari 2022)
sȩ%ENȩ COMFORTABELȩ DUBBELRICHTINGȩ lȩETSPADȩ INȩ DEȩ :WAAN
tjeslei om de doorsteek te maken van het noorden richting
Merksem (via het Laar) (uitvoeringsdatum nog niet gekend)
sȩ%ENȩ GROTEȩ OVERDEKTEȩ lȩETSENSTALLINGȩ ȩ ȩ lȩETSEN ȩ AANȩ DEȩ
P&R Sint-Jobsesteenweg om de combimobiliteit te stimuleren (2022)
sȩ%ENȩAANBODȩVANȩELEKTRISCHEȩDEELlȩETSENȩOPȩDEȩGROTEȩMOBI
liteitsknooppunten in Brasschaat (P&R Sint-Jobsesteenweg,
Kerk MtH, Kerk centrum, Dr. Roosensplein, Klina) (september 2022)
sȩ0ARKEERGEBOUWȩ 02ȩ -ERKSEMȩ INȩ DECEMBERȩ ȩ REEDSȩ
in gebruik genomen) met een aanbod van combimobiliteit
(autoparkeren, tram, bus, autodeelsysteem, ﬁetsdeelsysteem, scooters,…)
“Met deze maatregelen zetten we duidelĳke stappen richting Modal Shift én investeren we in de nodige ﬁetsinfrastructuur,” verduidelĳkt schepen Fonteyn.

0OOLSEȩ MANNENȩ doen
renovatiewerken: bezetting, gyproc, parket,
schilderen, afbraakwerk.
Nederlandstalig. Gratis
Gratis prijsofferte. ReFERENTIESȩ 4ELȩ ȩ
ȩ ȩȩ

Snoeien en vellen van
bomen, hoogtewerker
beschikb. goedk. verwĳd.
conif. en laur. hagen. Uitfr.
3TRONKENȩȩ

Ik zoek werk: poetsen
babysit, inpakken, strijKENȩȩ

Dakwerken, roof,
pannen herstellingen.
ȩ

 
Tuinwerken Ronny Ka- GRATIS opruimen van
nora: aanleg, onderhoud, inboedels. Bel vrijblijsnoeiwerken, ontmos- VENDȩȩȩ
sen, verticuteren gazon. 
Vrĳblĳvende prĳsofferte. Ik zoek gratis spullen
ronny.kanora@telenet.be, v. rommelmarkt, Gratis
OPHALINGȩ ȩ 
ȩ
 
Tuinonderhoud, tuinaan- Alle schilderwerken binleg, veel erv. Btw aanwe- nen & buiten, veel erv. NeZIGȩȩ
DERLȩTALIGȩȩȩ

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat
Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be
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parkbodeactueel
Gemeente verkoopt
fietsen en ander
materiaal

Op zoek naar
handelspand in
Brasschaat?

De gemeente gaat opnieuw
samenwerken met Hammertime
voor de organisatie van een
veiling van 15 maart tot 29
maart.

Om (startende) ondernemers
te ondersteunen in hun
zoektocht naar een geschikt
handelspand voor hun
bedrijf, stelt de gemeente een
register ter beschikbaar van
beschikbare panden.

De veiling heeft in de aanbieding: fietsen,
tafels, stoelen, keyboard, decoratiemateriaal,
voertuigen en een hoogtewerker.
Op maandag 28 maart van 12 tot 13 uur
organiseren we een kijkdag op het voormalig
Technisch Centrum aan de Ploegsebaan 51.
Interesse? Registreer je op hammertime.be
en breng je bod uit. Biedingen worden alleen
aanvaard via deze deze veilingsite.

Hoe afval aanbieden bĳ stormachtig weer?
Door de recente stormen lagen verschillende Brasschaatse
straten bezaaid met zwerfvuil, grotendeels afkomstig van
afval dat niet correct op straat werd aangeboden.

Hier kan je panden vinden die te koop of te
huur aangeboden worden op de markt.
Dankzij de extra inzet van gemeentepersoneel, straatvegers van Aralea en
meerdere zwerfvuilvrijwilligers liggen
de Brasschaatse straten er opnieuw
proper bij.

Droom jij ervan om een winkel of horecazaak te openen in Brasschaat? Ontdek
de leegstaande handelspanden in onze
verschillende dorpskernen.

Papier en karton

Meer weten?
brasschaat.be/leegstaandepanden

Weldra multimovepad aan
Kattekensberg

Aangekochte goederen haal je af op 1
april tussen 10 en 12 uur, eveneens in de
Ploegsebaan 51.

Meer weten?
hammertime.be

De Kattekensberg krijgt
een multimovepad, of een
hindernissenparcours waar
kinderen op ontdekking
kunnen gaan en heel wat
bewegingsvaardigheden
leren.

Het parcours is geschikt
voor kinderen van 3 tot
12 jaar (en hun ouders). Veel
bewegen is onontbeerlijk
voor de ontwikkeling van hun
motorische vaardigheden.
Al spelend leren ze springen
en landen, rollen, glijden,
maar ook snelheid en hoogte
inschatten.

Je kan het parcours ook
gewoon gebruiken als
wandelpad. Ideaal dus voor
ouders en begeleiders.
De werken zijn net gestart.
We verwachten dat het
Multimovepad klaar is tegen
einde april.

Respectloos. Een beter woord vinden
we niet voor inwoners die - zeker op
stormachtige en winderige dagen het niet nodig vinden om papier
en karton op de correcte wijze aan
te bieden: dat is samengebonden
met natuurtouw of in een gesloten
kartonnen doos. Of nog beter, via een
blauwe container.
Je moet echt geen Einstein zijn om
te begrijpen dat los papier op zulke
dagen niet netjes op zijn plaats blijft
liggen. En verwijder het plastic rond
reclamefolders. Dat hoort niet thuis
bij papier en karton.

Tip voor aanbieden
blauwe zakken
PMD-zakken mogen wel los voor je
woning aangeboden worden, maar de
inhoud van deze zakken is licht materiaal. De zakken worden daarom ook
gemakkelijk door de wind verplaatst,
de zak scheurt, auto’s rijden ze aan ...
Al snel vliegt de inhoud van de zak in
het rond.
De zakken ergens aan vastmaken
bemoeilijkt de taak van de ophalers.
Dus dat mag niet.
Wat kan je dan wel doen op winderige
dagen? Bind je zakken met de sluitstrips aan elkaar. Heb je maar één
zak, bind die van jou samen met de
zakken van de buren. De massa van
de samengebonden zakken verkleint
de kans dat ze samen wegwaaien.

Samen voor een
proper Brasschaat
Je moet echt geen Einstein zijn
om te begrijpen dat los papier
op zulke dagen niet netjes op zijn
plaats blijft liggen.

We wonen allemaal graag in een
propere gemeente. Daar werkt de
gemeente continu aan. Maar we kunnen dit niet alleen. Dat kan alleen als
iedereen zijn steentje bijdraagt.
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PARKBODEACTUEEL
inBrasschaat
Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

WÖR - ABOUT TOWERS
Net zoals beiaardiers vroeger en vandaag,
speelt Wör een ‘tijdloze’ top uit onze streken.
Wör herneemt de melodieën, maar dan uit zijn
context. Met beide voeten op de grond, één
voet in het verleden, de andere in het heden.
Theater Hemelhoeve
16 maart, 20:00
©Lucinde Wahlen

BABYMASSAGE - SAMEN GENIETEN
Leer samen met je baby op een speelse en
creatieve manier genieten van babymassage,
onder begeleiding van een deskundige.
Huis van het Kind
17 maart, 10:00 - 11:30
PETER DE GRAEF, TANYA ZABARYLO
EN BILL BARBERIS DE PARADOX VAN BERTRAND RUSSELL
Een origineel verhaal over verstand versus
gevoel; activisme versus pacifisme; jezelf
kunnen wapenen tegen de irrationele
buitenwereld versus eraan ten onder gaan.
Theater Hemelhoeve
19 maart, 20:00
©Bertrand Russell

Opnieuw
speelbabbel
Kom mee spelen,
babbelen bij een lekker
tasje koffie en wissel
ervaringen uit met
andere (groot)ouders.
Helemaal gratis.

De Speelbabbel heeft door Corona
een lange periode stilgelegen.
Maar vanaf 8 maart kan je terug
elke dinsdag met je peuter (tot 3
jaar) terecht voor de speelbabbel
in het Huis van het Kind (Kerkedreef 10). Telkens tussen 9.30 en
11.30 uur.

Meer info
huisvanhetkindnoorderkempen.be (zoek op speelbabbel)

Brasschaatse Film,
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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



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



Dame geeft computer-,smartphone-/tv, tabletles aan huis, updates,
windows 11, mail, foto’s,
itsme, apps & printers
install., alle merken.
0479/872 410
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Ster Service Pol
Uw onafhankelijke Mercedes specialist is terug op
een nieuwe locatie in een modern uitgerust atelier.
- Verkoop van zeer jonge personen- en bestelwagens
- Autoruiten + tinten
- Banden en airco-service
- Plaatsen van trekhaken
- Plaatsen van bagagedragers bij bestelwagens
- Alle onderhoud en herstellingen met originele onderdelen
Eerlijkheid en vakbekwaamheid is onze troef.

Tot einde mei bij onderhoud
gratis bijvullen koelvloeistof
+ ruitensproeivloeistof

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM

ZONDAG 20 MAART 2020
JOODSE WANDELING IN HEIDE-KALMTHOUT.
We vertrekken om 14u30 o.l.v gids aan het station in
Heide en wandelen ong. 3u , exclusief stop in een cafeetje, met regelmatig stops en uitleg. De talrĳke
sporen van Joodse aanwezigheid huizen, hotels, synagoge worden tĳdens de wandeling toegelicht.
Prĳs: 5€ voor leden en 8€ voor niet leden .
Inschrĳven bĳ: Dielens Lieve tel. tel 03 653 04 58 –
gsm 0486 84 01 15. voor 10 maart , max. 25 pers.
We spreken af om eventueel car pooling te doen om
13u45 aan de parking van het kasteel van Brasschaat.
Samenkomst 20/3 om 14u15 aan station Heide.

Open School Antwerpen is nu

Door Ligo en
vrijwilligerswerk
sta ik sterker in
mijn schoenen.
— Evelyne, 35 jaar

leegmaken
van
huizen
Sterfgevallen, kelder,
zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0484/429 232

Industriepark Kloosterveld
6PHGHULMVWUDDWŦ6LQW-RE
(achter de oude Zwanfabriek)

Ŧ/LNHRQVRS)%

KWB DRIEHOEK

VAN SLAPEN LIG JE NIET WAKKER:
DONDERDAG 24 MAART 2022
Dat een goede nachtrust van belang is voor een goede
gezondheid hoeven we je niet te vertellen. Toch is het in
de praktĳk niet goed gesteld met onze slaap: zo’n 30 procent van de bevolking ervaart wel eens slaapproblemen.
We zĳn tevens koploper in het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen, en ook ons drukke leven helpt niet voor
een goede nachtrust. KWB-Driehoek organiseert een infoavond rond dit actuele thema.
De infosessie vindt plaats op 22 maart 2022 in zaal het
Drieheem, Rerum Novarumlei vanaf 19u30. Deelname:
KWB -leden 2 euro
niet-leden 5 euro.

Ik wil beter leren
werken met
de computer:
om een job
te zoeken of
afspraken te
maken
— Mehdi, 31 jaar

Cursussen voor volwassenen, overdag of ’s avonds
· Starten met computer, smartphone of tablet
· Je kinderen helpen met huiswerk
· Beter leren lezen of rekenen
· Omgaan met stress
· Leren solliciteren
Maak nu een afspraak voor een gesprek
☏ 03 230 22 33
www.ligo.be/antwerpen

Leren
Verbinden
Versterken
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Het voorjaar is bij ons
al begonnen!

Waar anders?!
Brechtsebaan 591, 2900 Schoten

www.rodenburghomeandgarden.com

Brasschaatse Film,
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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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW
*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP
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 $OJHPHQHULROHULQJVZHUNHQ
 3ODDWVHQ+HUVWHOOHQVHSWLVFKHSXWWHQ
 3ODDWVHQUHJHQSXWWHQ
 &DPHUDLQVSHFWLH
 2QWVRSSLQJVGLHQVW
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Snoeien en vellen van
bomen. Met hoogtewerker of klimwerk. Verwĳderen of toppen van
conniferen afvoeren van
takken alles naar u wens
volledig verzekerd en bĳ
de goedkopere vd streek
0491 758 399

T. 0494 429 439

info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

SENIORENFEEST OP 5 EN 7 APRIL 2022
De Brasschaatse Seniorenraad en EVA Vzw Remise organiseren opnieuw een Seniorenfeest. Dit zal doorgaan op
dinsdag 5 april en donderdag 7 april in zaal de Polygoon
vzw, Kapellei 15 te Brasschaat met optreden van Luc Caals
en Ann De Winne.
Deuren: 13u – aanvang 14u. Toegangsprĳs: €9
Kaarten enkel in voorverkoop te verkrĳgen op het secretariaat van de Seniorendienst (Remise) elke werkdag tussen
10u en 12u. Ook grootouders met kleinkinderen zĳn van
harte welkom! Voor inlichtingen: senioren@brasschaat.be,
tel: 03.651.24.87



Aankoop alle wagens.
Diesel benzine Camionette gekeurd of niet
gekeurd ook met schade.
Ook wagens voor de export. Ik kom vrĳblĳvend
eens kijken regio brasschaat en omgeving. Tom
0491 758 399. Mĳn gsm
nr 0491 758 399


Open Parochieraad
Bethanië
INFOAVOND



Iedereen van harte welkom op
woensdag 23 maart 2022 om
20u. in de Kerk van Bethanië,
Parochie “Goddelĳk Kind Jezus”, hoek Klaverheide–Lage
Kaart. Wĳ stellen uw aanwezigheid zeer op prĳs.


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



Alle terrasreparaties:
Uitslijpen van slechte
voegen van terrassen +
heropvoegen, vastmaken van losliggende tegels, vervangen kapotte
putdeksels, plaatsen v.
boordstenen, enz. Gratis
off. 0491/883 597


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

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

Te huur: gooreind app 1e
verd. woonk, keuk., berg,
badk., 2 slaapk., app.,
wc, garage. €680/mnd.
0475/939 802

OPRITTEN, TERRASSEN,





Bĳles wiskunde, fys., alle natuursteen en betonstewetensch., all niv., jaren nen. voor een gratis offererv., @huis. 0474/976 466. te bel. GSM 0493/651 522


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



Tuinman zoekt werk,
schild., meubelmaker.
0485/190 556 - 0485/646
006
G o e d ko o p l e e g r u i men van uw tuin, planten, hagen, enz. Gr. off.
0487/715 534



WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS
PARK VORDENSTEIN
ZONDAG 13 MAART - 10 UUR. THEMA: ‘ DE LENTE ONTWAAKT’
Vordenstein is een lust voor de zintuigen. Je kan er genieten van zeldzame bomen, brede majestueuze lanen, open
grasland en natuurlĳke vĳvers. De gerestaureerde oranjerie, de oranjerietuin en de smeedĳzeren toegangspoorten
geven het park extra cachet. Park Vordenstein is een oase
van rust en stilte, ideaal om even weg te dromen! Tĳdens
deze wandeling heeft de gids vooral aandacht voor de ontluikende natuur.
Afspraak en vertrek van de wandeling om 10 uur aan het
bruggetje op de parking aan de Kopstraat te Schoten. De
wandeling is gratis en duurt ongeveer 2 uur. Honden zĳn
niet toegelaten.

Centrale verwarming

,YR'H&RFN%9%$
,QVWDOODWLH9HUZDUPLQJ VDQLWDLU
2QGHUKRXG KHUVWHOOLQJHQ
*HXUGHWHFWLH &DPHUD,QVSHFWLH
2QWVWRSSLQJHQ
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Sp. C. Brava te huur app.
direct a. zee. Zwembad,
tennis, privé, afgesloten
parking, Tv Vl. hf. Direct
v. eigenaar, vrij Pasen,
zomer 2022. Tel. 03/663
50 99, 0474/914 422 ,
0473/757 768



Schilderw., gypr., lam.,
All, sorten bezet. schilderkl. Gr. pr. off. 0467/327 615

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Op donderdagavond 27 jan. overleed Werner Leysen,
de oprichter en directeur van dansschool Pivolté. Het
nieuws sloeg in als een bom en wel om verschillende
redenen. Werner was amper 49 jaar oud. Hĳ wàs Pivolté en ademde dans. De leerkrachten en de leerlingen
van zĳn school waren sprakeloos. Stilaan begonnen de
gevolgen door te dringen. Hoe moet het nu verder?
De collega’s van Werner namen gelukkig vlug de beslissing alles verder te zetten, het werk, de lessen, de
visie. Dat zou Werner in ieder geval zo gewild hebben.
Zelf heb ik Werner Leysen in de loop van de jaren leren kennen als een onwaarschĳnlĳk gedreven kerel, in
zĳn werk dicht bĳ de perfectie aanleunend. Hĳ belde
me enkele keren per jaar, telkens als hĳ nieuws te melden had. Ik keek daar iedere keer naar uit. Werner had
altĳd wel iets speciaals te melden.
Ik zag zĳn leerlingen vaak bezig. Om te beginnen tĳdens de jaarlĳkse show die hĳ in mekaar stak. Acht
keer liet Werner de sporthal van Sportoase vollopen,
zonder moeite. Hĳ bracht telkens het beste van zĳn
leerlingen naar boven. Dat deed hĳ ook iedere keer
als zĳn school optrad tĳdens de 11-juliviering of bĳ
Klassiek in het Park. Ik geef toe, ik keek daar ook iedere keer naar uit.
Werner had een droom: een grote podiumzaal in
Brasschaat. Jarenlang zat hĳ de Brasschaatse politiek
achter de veren om daar toch maar eens werk van te
maken. Uiteindelĳk zou die droom voor een stuk uitkomen. Er wordt dan voorlopig nog wel geen nieuwe podiumzaal gebouwd, maar de renovatie van de Ruiterhal zal voor Pivolté wel heel wat mogelĳk maken. Ik zag
het al gebeuren: de 1000 leerlingen van Pivolté die de
nieuwe zaal lichtvoetig veroveren, achter de schermen
aangemoedigd door een stralende Werner …
De leerlingen zullen er in de toekomst wel degelĳk
dansen in de nieuwe Ruiterhal, het is alleen bĳzonder
jammer dat Werner het niet mag beleven. Zondag 13
maart vindt er in de Sporthal Sportoase vanaf 14u een
herdenkingsmoment plaats. Iedereen welkom.

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
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

Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be
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Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

noordrand@immopoint.be
03 535 12 75
Vrĳwilligerslei 1 - Brasschaat

Leveren van zwarte
grond, aanvulgrond.
Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.
Uitgraven van opritten
en funderingen.
Bouwrijp maken van
terreinen.
Ontbossingswerken.

NOORDRAND

U bent nog zelfredzaam, maar toch op zoek naar een aangepaste en
veilige woonomgeving en vele sociale contacten dan is dit iets voor u!
Deze prachtige (nieuwbouw) assistentiewoning is gelegen in het parkdomein 'Prins Kavelhof', dit bevindt zich in het centrum van Brasschaat.
Het AZ klina is te voet bereikbaar net zoals talrĳke winkels en openbaar
vervoer. Op het domein zelf zĳn er ook diverse ontspanningsmogelĳkheden, een receptie en een eigen lunchrestaurant.
U krĳgt ook een eigen woon-assistent en deze fungeert als uw persoonlĳke aanspreekpunt. Ook kiest u volledig zelf welke zorg en hulp u laat komen. Indien er toch een probleem zou zĳn is er een 24/7
noodoproepsysteem, crisiszorg die binnen het half uur
opgestart wordt en eventuele overbruggingszorg om u
daarna zelf de zorg en hulp te laten kiezen die u wenst.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65

afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be


Alle tuinwerken, snoeien, onderhoud. 0474/453
834

UW STOELEN WIEBELEN of GEBROKEN?
Ambachtsman herstelt
vakkundig uw houten
stoelen en antiek. 0496
390 423

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


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

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

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ

Te huur : SPANJE. Regio
Murcia. San Cayetano.
Huis voor 4 personen,
2 slpkm, 2 badk. Groot
zwembad+kinderbad.
10 min rĳden van strand
San Javier. Nog vrĳ juni/
juli/aug/half sept. Info :
Van Doninck : +32 468
210 252

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

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM

8 MAART WERELDVROUWEN DAG
We mogen eindelĳk wat meer! Tĳd om terug samen te
komen. We maken van deze wereldvrouwen dag een moment om elkaar terug te vinden. Gewoon gezellig kletsen,
breien, borduren, het maakt niet uit wat je wilt doen. Iedereen van harte welkom! Kom daarom op dinsdag 8 maart
naar het Emaüs lokaal van ons Middelheem, we ontvangen
jullie van harte van 14u tot 17u. : Breng je goed humeur
mee en geniet om alle Femma vriendinnen weer te ontmoeten. Laat ons weten of je erbĳ zal zĳn, dan maken we
genoeg cake! Verwittigen kan bĳ:
Chris Verviet: Tel:03/651.61.79 - gsm: 0496 55 06 07
Frieda Bresseleers: gsm 0484 27 69 94
Speltincx Maria: tel. 03/646 65 62 -gsm 0474 31 31 17

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.
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.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
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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
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

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

RUIME TOONZAAL 300M²

Kom langs in onze showroom en ontdek ons mooie gamma
aan zonwering van het kwalitatieve merk Verano
Bel of mail voor een GRATIS prĳsofferte: ȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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

Bredabaan 410/0001, 2930 Brasschaat
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU
KWB DRIEHOEK

OPHALING HUISVUIL MAART
MAANDAG 7 MAART
DINSDAG 8 MAART
WOENSDAG 9 MAART
DONDERDAG 10 MAART
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 14 MAART
DINSDAG 15 MAART
WOENSDAG 16 MAART
DONDERDAG 17 MAART
VRĲDAG RECYCLAGEPARK GESLOTEN
ZATERDAG GEEN OPHALING

OPEN KOOKAVOND: DINSDAG 22 MAART
2022 OM 19.30U STIPT: WIT-RUSLAND
Centraal in veel gerechten staat de aardappel. Men bereidt een voedzame soep waar vlees, vis, knoﬂook en gekookte groenten de hoofdingrediënten van zĳn. Daarnaast
gebruikt men vaak melkproducten: yoghurt, kwark, keﬁr,
zure room. Helena en Natalia maken deel uit van de WitRussische gemeenschap in Antwerpen. Ze begeleiden je
in deze kookworkshop, geven duiding over tradities en gewoontes van Wit Rusland en koken samen met je enkele
smakelĳke recepten uit hun dagdagelĳkse keuken.
Verplicht inschrĳven voor 15 maart 2022, bĳ Vic De Schepper (03 651 99 31 of vicdeschepper@telenet.be). Betaling
enkel na akkoord van Vic (Het aantal deelnemers (15) is
beperkt.). Voor de kostprĳs moet je het niet laten: KWB-Leden 15 euro, les, ingrediënten en documentatie inbegrepen. (niet KWB-leden betalen 22 euro), te storten op BE
92 7895 5101 8723 van KWB St Jozef Brasschaat Driehoek
Vermelding: koken Wit-Rusland + aantal personen

Brasschaatse Film,

Nr. 10, 9-03-2022

19

0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

¡¨¡¦¦¡¨¡££¤£¤¢
¤¦¦ª¡¯£¤¡¥©¡«¡လ

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

%RVARENȩ GEMOTIVEERDEȩ
tuinier, zoekt nieuw cliënteel, voor regelmatig onderhoud en aanplanting
van tuinen.(omgeving
Brasschaat) Werkzaam
met eigen materiaal en
eventueel met meeneem
van tuinafval. 0476 582
757


'OEDKȩ VERWȩ en afvoeren van coniferen en hagen. Gr. off. 0487/715 534



)Kȩ ZOEKȩ WERK gypr.,
schild., lamin., bezet.,
tuinw. m. erv. €16/u.
0492/148 886



!LLEȩ 2ENOVATIEWERKENȩ
gypr. schild., totaalreno.
badk., lam., tegels. 15j
erv. 0485/915 094

4EȩKOOP bruin lederen 3+2
zitsbank + feauteuil. 03/689
43 89 - 0472/518 702

#HOCOLADEȩ EIEREN ȩ “La
Praline” Isabellalei 87,
Ekeren, tussen 15-17 uur.

+LINKER KASSEIWERKEN ȩ
plaatsen steenkorven
aanleg grasmatten en
kunstgras, plaatsen van
terrassen in hardhoud,
beschoeiingen van vĳvers
en grachten, plaatsen van
afsluitingen, gratis prĳsofferte. 0498 442 257

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




Te huur: ondergrondse
staanplaats (incl berging)
centrum Brasschaat 100
EUR per maand - onmiddellĳk beschikbaar 0495
214 221



)KȩKOMȩUWȩSTRÖȩK thuis ophalen en terugbrengen!
0485 644 993

Y^V_0g_\\QUbdfQcdW_UTRUDU\* #°"(#$$
2bUTQRQQ^")$ (tegenover het marktplein in Brasschaat)
WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

Aankoop van alle eigendommen in Spanje. Wij gaan actief voor u op zoek!

O K R A B R A S S C H A A T- B E T H A N I E .

OPFRISSING VERKEERSREGELS VOOR
FIETSERS EN AUTOBESTUURDERS.





!ANKOOPȩ ANTIEKȩ 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



-ANȩ ȩ ZOEKTȩ VRIEN
din 45-60 om mee naar
Rockconcerten te gaan.
0468/176 883

Iedereen kan wel een opfrissing gebruiken rond de verkeers- en ﬁetsreglementering. Vooral nu er zoveel nieuwe
vervoersmiddelen zĳn bĳgekomen en er zoveel meer verschillende soorten ﬁetsers onderweg zĳn, is het toch wel
belangrĳk en handig om te weten wat er mag en niet mag
op de weg, en waar iedereen zĳn plaats nu precies is.
In deze infosessie leggen we de nadruk op de regels voor
ﬁetsers, maar uiteraard komen ook algemene en nieuwe
regels aan bod die voor alle weggebruikers, dus ook autobestuurders, van toepassing zĳn.
Christiane Smeulders, lesgeefster en verkeersexperte komt
een antwoord geven op alle vragen rond de verkeersregels voor ﬁetsers en autobestuurders.
De sessie gaat door op maandag 4 april 2022 om 14 uur, in
d’ Ouwe Kerk, Lage Kaart, 644 te Brasschaat.
De deelnameprĳs bedraagt voor OKRA-leden 5 euro, voor
niet leden 7 euro.
Inschrĳven is verplicht (E-mail: lenaerts.hugo@skynet.be).
Het betreffende bedrag kan overgeschreven worden op
rekening BE72 0682 4783 3916. Info: 0499 11 21 81.

Janssens Ramen & Deuren jQW XUd \UfU^c\YSXd Y^ !)$& 9^]YTTU\c jYZ^ gU
]UUbTQ^' ZQQb\QdUbU^T_Ud:Q^ccU^cBQ]U^4UebU^^_WQ\dYZTgQQbXUd
W_UTY^Yc*TeebjQ]U[gQ\YdUYdcbQ]U^U^TUebU^`\QQdcU^_`]QQd9^`fS
Q\e]Y^Ye]X_ed_VUU^S_]RY^QdYU`fSQ\eFQ^_`]UdY^Wd_df_\\UTYWURY^
^U^QVgUb[Y^W;_bd_]*UU^_^cSXQdRQbUgQQbTUQQ^fQ[[U^^YcU^[^_gX_g
TYUgUWbQQW]UdZ_eTU\U^

9RRUMDDUVFRQGLWLHV*

tot 20 maart

BELGISCH
VAKMANSCHAP

Ramen en deuren
PHWJODVKHOGHUHEHORIWHQ

$FWLHRQGHUYRRUZDDUGHQ

Wij zijn open op 12 en 13 maart van 10 uur tot 16 uur.
Maak nu Uw afspraak via www.bouwroute.be of via 03/645 85 30
WWW.JANSSENS-RAMEN.BE
-DQVVHQV5DPHQHQGHXUHQ%UHGDEDDQ0HUNVHPLQIR#MDQVVHQVUDPHQEH
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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!

LENTEACTIES

SOLAR
SCREENS

www.denys-co.be

7 jaar
garantie

QQQQQQQQQQQQ

Bouwroute opendeur heeft plaats in
kĳkwoning Wachelbergen 158, Wuustwezel
op 12-13 maart

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

)

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

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

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

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

