Meer helderheid,
meer kleur

inBrasschaat
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.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP

67e Jaargang

nr. 11

16 maart 2022

ZONNEBRILGLAZEN
(zowel enkelzicht als multifocale)

-50%

De nieuwe

De nieuwe
hybride stijl

GXV«*5$7,6
(QGLWWRWHLQGH]RPHU

VABIS

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
GEMENGD VERBRUIK (l/100km): ׁׄةׇׁّة
CO ّÇXÀ²ÀÀJ0!w Xy00ª((g/km):ׂ׆ׁّׄ
T: 03 605 49 00
2

T. 03 633 09 88
LQIR#RMKEHZZZRMKEH
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW

Wij gaan voor goud
en maken er
iets moois van!
50
jaar

BELGIAN DESIGN
SWISS MOVEMENT

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

Raidillon Curve
ontworpen door
Brasschatenaar
Axel Enthoven
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MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

19 MAART

VADERDAG
.$3(/6(67((1:(*0$5,$%85*%5$66&+$$7
7(/23(19$1727885=21 0$*(6/27(1
:::./(',1*:,/$1%(  ,1)2@K L E D I N G W I L A N.B E

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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Gebit
gebroken?

GEVRAAGD

WINKELBEDIENDE

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

Klaar terwijl U wacht

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

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT

03/653 37 51

Tel: 03.651.80.09

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

ZKBM

Zakenkantoor Magerman bvba

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

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

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
LQIR#]NEPEHZZZ]NEPEH

BRASSCHAAT BRUNCHT!
EEN BRUNCH, EEN GEZELLIGE ONTMOETING IN EEN AANGENAAM KADER MET FAIRTRADE- EN STREEKPRODUCTEN..
Spek en eieren - chili con/sin carne - verse broodjes &
croissants - slabuffet - hesp en kaas fruit - pastasalades dessertenbuffet frikadellenkoek met krieken, vegetarische
en veganistische salades. Kofﬁe, thee en water zĳn inbegrepen. Dranken fruitsap, cava, rode & witte wĳn, bieren
verkrĳgbaar aan democratische prĳzen. Zondag 27 maart
2022 van 11 tot 14 uur. d’Ouwe Kerk, zaal Tĳl, Lage Kaart
644. 4-15 jaar: € 9, +15 jaar: € 16. Inschrĳven: Stuur een
mail naar Brasschaat2012@outlook.com met vermelding
van je naam, het aantal personen aan €9 en aan € 16 én
stort het verschuldigde bedrag onmiddellĳk op het rekeningnummer van Brasschaat 2012: BE23 0682 3209 8391
met volgende vermelding “inschrĳving Brasschaat Bruncht
+ uw naam”.

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

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

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

DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
Kelners m/v
-REVWXGHQWHQ09
Brasserie
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

B e t ro u w b a re t h u i s h u l p M / V 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

Alle terrasreparaties.
Klinkers, tegels, natuursteen. 0491/883 597
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Rijbegeleiding Krüger

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

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

VAN
SET
5
€ 11 R
OO
NU V 50
€ 89
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

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

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

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts


ACACIA
IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Word ook fan
op argenta.be

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

Roca
aanhangwagens

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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Zoek niet verder

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


Tuinonderhoud, tuinaanleg, veel erv. Btw aanwezig 0465/993 577



Dakwerken, roof,
pannen herstellingen.
0489/717 125
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QQQQQQQQQQQQ
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

Te koop: bruin lederen 3+2
zitsbank + feauteuil. 03/689
43 89 - 0472/518 702

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

leegmaken
van
huizen

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

Sterfgevallen, kelder,
zolder, garage,
magazijn, inboedels.

EINDELIJK LEEG

0484/429 232

Ik zoek gratis spullen
v. rommelmarkt, Gratis
ophaling 0485/300 437


Alle schilderwerken binnen & buiten, veel erv. Nederl. talig 0487/ 740 335

Brasschaat, een dynamische lokaal bestuur dat kwalitatieve dienstverlening nastreeft,
organiseert volgende selectieprocedure:

WEBMASTER

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 15 maart t.e.m. zaterdag 19 maart
Soepen:
- Bloemkoolsoep met vadouvankruiden.
 ½ORI½O  9(*$1
 7RPDDWSDSULNDVRHS ½ORI½O  9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Wrap met gebakken kikkererwten met ras-el-hanout,
aubergine, rucola, gele paprika en avocado \RJKXUWFUqPH ½  9(*$1
- Bulgursalade met mediterraanse groentjes, feta en
 NUXLGLJHELHVORRN\RJKXUWGUHVVLQJ ½  9(*,
Warme Gerechten:
- Marokkaanse tajine van vergeten groenten met een
 ODPVJHKDNWVSLHVMHHQFRXVFRXV ½
- Mediterraans vispannetje met waterkerspuree en
 JURHQHDVSHUJHWLSV ½
- Huisgemaakte groenteburger met ovenaardappeltjes,
 IULVVODDWMHHQFXUU\GUHVVLQJ ½  9(*$1
- Ravioli van proscutto met kaassaus, bloemkool en
 NURNDQWHVSHNMHV ½

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

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

functie: Als webmaster ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en onderhoud van
de website van Brasschaat en voor het intranet.Je volgt de ontwikkeling van de nieuwe
website/intranet mee op. Je schrijft mee aan artikels en formulieren en zoekt leuke
foto’s om onze website dynamischer te maken. Je gaat proactief aan het werk om alle
pagina’s van onze website te controleren op regelmatige basis. Je stuurt wekelijks onze
nieuwsbrief uit en volgt onze Mailchimp account op. Meten is weten. Je duikt daarom
regelmatig in onze google Analytics account en zorgt ervoor dat we de juiste data
hebben. Zo kan je ook de nodige optimalisaties aanbevelingen doen. Je krijgt te maken
met databases, servers, websites, netwerken … Wanneer er technische problemen
zijn met de website is het jouw taak om deze op te lossen. Je onderhoudt de nodige
contacten met onze webprovider.
proﬁel: Je hebt kennis van de nodige webtechnologieën (HTML, Flash, Javascript, CMS,
…). Je kan werken met Drupal systeem. Je bent leergierig en hebt al ervaring met tools
als Google Analytics, Search console, Mailchimp, Photoshop,… of je bent bereid je hierin
te verdiepen. Je bent creatief en hebt enig schrijftalent. Je hebt een goede kennis van
netwerken en systeembeheer. Je bent ﬂexibel en stressbestendig. Je werkt graag in
teamverband maar kan ook zelfstandig aan de slag.
diplomavoorwaarden: Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs of
gelijkwaardig.
Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en
vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans?
Ontdek dan alle proﬁelvereisten en de loonvoorwaarden van
deze boeiende job via www.brasschaat.be en klik door naar
actueel/vacatures.

Geloof, hoop en liefde

Ellen Rose Dekker
°29 augustus 1959
Toronto (CA)

†8 maart 2022
Edegem (BE)

Dit melden u,
Gerhard †en Martha Dekker-Klip
haar ouders
Arend en Linda Knot-Dekker
Ellen
Mark en Miriam Heuvink-Knot
Inge Knot
Robert en Gracia Dekker
Thomas Dekker
Matthijs Dekker
Naomi Dekker
haar broer, zus, schoonbroer en schoonzus,
neven en nichten
De dienst van Woord en Gebed zal plaatsvinden
in de Kapel ‘De Olijftak’, Leopoldslei 35 te Brasschaat
op woensdag 16 maart 2022 om 11 uur,
waarna de crematie zal plaatsvinden.
De asverstrooiing zal plaatsvinden in familiekring.

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 27 maart 2022. Bezorg ons naast je CV,
een motivatiebrief, kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister.

www.condoleances.be/ellenrosedekker
03 650 15 15 · SERENI.BE
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Natuurfototentoonstelling BVNF
Na 2 jaar verplichte rust kunnen wĳ u eindelĳk terug onze
foto’s tonen. De leden van BVNF (Bond Verantwoorde Natuurfotograﬁe) nodigen jullie dan ook graag uit op hun natuurfototentoonstelling “BVNF beLICHT NATUUR” in het CC
Brasschaat, zalen Born, Thĳs en Theaterzaal Hemelhoeve,
Azalealaan 3, op 26 en 27 maart 2022 van 10 tot 18 uur.
Digitale projecties om 11, 13, 14.30 en 16 uur. Tot dan!
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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.
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.

2 APRIL - OPENING WINKEL/SHOWROOM TE EKEREN, LEUGENBERG 72a

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

Onze partners:

ACTIE

=ZHPEDGHQ
5HQRYDWLHV
7RWDDOFRQFHSWHQ
2QGHUKRXG
'HSDQQDJHVHQSURGXFWHQ

%LMDDQNRRSYDQ:'3(]ZHPEDGWLMGHOLMN
een inverter + warmtepomp gratis
Like ons op Facebook

.

0493 181 158

2RNDIKDDOSXQW

DOOLQQFRQVWUXFWLRQ#JPDLOFRP
ZZZDOOLQQFRQVWUXFWLRQEH
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Brasschatenaren helpen mee aan opvang
Oekraïners
Het gemeentebestuur wil haar inwoners uitdrukkelĳk bedanken voor het gehoor dat er gegeven werd aan de oproep om lokale opvanglocaties te voorzien. Ook voor de
massale steunacties die overal spontaan opgezet worden,
willen we alvast een dikke dankuwel zeggen.
Er werden nu al 16 mogelĳke opvanglocaties voor in totaal
al 93 opvangplaatsen opgegeven. Ook 15 gezinnen hebben zich bereid verklaard om mensen op te vangen. In totaal kunnen hier 43 mensen terecht. En ook school Het Toverbos heeft zich aangemeld en kan maximaal 50 plaatsen
opvang bieden.
Uiteraard kan je je nog steeds aanmelden om vluchtelingen
uit Oekraïne op te vangen. Heb jĳ één of meerdere kamers
beschikbaar, een leegstaande woning of een andere opvangmogelĳkheid en wil je deze ter beschikking stellen van
gevluchte Oekraïners? Neem dan zo snel mogelĳk contact
op met het onthaal van de gemeente via T 03 650 29 30 of
via info@brasschaat.be.
Wĳ maken een oplĳsting van alle beschikbare opvangplaatsen en bezorgen deze aan de hogere overheid zodat zĳ de
plaatsing verder kunnen coördineren.
Heb je zelf nog andere vragen? Ook hiervoor neem je contact met de gemeente. Meer informatie kan je ook vinden
op https://linktr.ee/help.ua.from.be
Samen kunnen we dit! Operatie #plekvrĳ

Peter
De Cock

Piet
Tulkens

Advocaat in
België

Advocaat in
België

Rechtsanwalt
in Duitsland
Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen,
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,WUDQVSRUWYHUNHHUVUHFKW OLFKDPHOLMNHHQVWRႇHOLMNH VFKDGHYHUJRHGLQJHQLQYRUGHULQJHQXLWYRHULQJHQ
Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt
YHUGHURYHUHHQYRRUWUHႇHOLMNLQWHUQDWLRQDDOQHWZHUNYDQPHGHZHUNHUVRQGHUPHHULQ)UDQNULMN1HGHUODQG
Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be
Tuinman zoekt werk,
schild., meubelmaker.
0485/190 556 - 0485/646
006


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

Te huur: Gooreind staanplaats voor wagen
in ondergrondse garage.
0473 992 301

@ rap moet gaan bel:
klus & Zo 0499/103 000



Ervaren gemotiveerde
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

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



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

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

€ 10 KORTING!

RASTER is op zoek naar een

NIEUWE COLLEGA

bij vermelding van 2021

om ons TOPTEAM te versterken

§ 0800 82 114 (Gratis nr) § 0495/ 117 278 (gsm)

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.

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!
EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM
WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

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

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

Brasschaatse Film,
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De glazenwasser bvba
Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

TEL. 03-666.22.04

mu daeng Thai Take away Brasschaat
(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

www.de-glazenwasser.be

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


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

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


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


Verkoop of verhuurklaar zetten. Gratis off. Bel
Klus & Zo. 0499/103 000


Goedk. verw. en afvoeren van coniferen en hagen. Gr. off. 0487/715 534

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


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

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.
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De familie meldt u met
diepe droefheid het heengaan van



Gerd Hofmans
echtgenote van Arnold Van Keer
Geboren te Wuustwezel op 18 oktober 1940 en
er overleden in Coda Hospice op 8 maart 2022.
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartdienst
bij te wonen in de kerk van het Heilig Hart te
Brasschaat - Donk op       
    , gevolgd door de bijzetting in het
urnenveld op de begraafplaats van Brasschaat Rustoord, Max Hermanlei.

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

DE MEYER

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

40 24324#-1$324203.4&3314(-3!324
324)34(3&3'%341%.40%4$3,-&324
#/'40,4)03$3234)0340,4'03(/)4
.31$4-2.&-3.32+4
4
4



Jozef Wellens
weduwnaar van Liliane Van Ballaert
Geboren te Hoboken op 28 juli 1933 en
overleden te Schoten in WZCVordenstein
op 6 maart 2022.
Dit melden u:
Walter (†) en Myriam Wuyts - Wellens

Samenkomst in de kerk, Kapelsesteenweg 216,
vanaf 11 uur.#
#
      #
##########"#! #"#
########## "# !#!! #"" #
########## !"""# # # """#
#
demeyeruitvaart.be

BESCHIKBARE HANDELSPANDEN VOOR
STARTENDE ONDERNEMERS
Het gemeentebestuur heeft een lĳst opgemaakt met beschikbare handelspanden in haar gemeente om (startende) ondernemers te ondersteunen in hun zoektocht
naar een geschikt handelspand voor hun bedrĳf. Wie dus
droomt van een winkel of horecazaak in Brasschaat, kan de
beschikbare panden die te huur zĳn, ontdekken op https://
www.brasschaat.be/leegstaandepanden
“Brasschaat ondersteunt graag de startende ondernemers
op deze manier. Een bruisende winkelkern is belangrĳk
voor onze gemeente ”, aldus schepen voor Lokaal Ondernemen Carla Pantens.


Voor een klus groot of
klein moet je bĳ Klus & Zo
zĳn. 0499/103 000


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



+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



Alle tuinwerken, snoeien,
onderhoud. 0474/453 834



Kristof en Margaux Gestels - Wuyts, Emma
Simon en Catherine Cleemput - Wuyts
Zijn zussen, broers, schoonzussen,
schoonbroers, neven en nichten
De families
Wellens - Corbeels en Van Ballaert - De Brandt.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid bij te wonen in de Sint-Antonius
kerk te Brasschaat - Centrum op     
   , gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats van
Brasschaat - Rustoord, Max Hermanlei.
Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de
kerk vanaf 10.30 uur.
'-3&3242-"(4,1/2%32+403!3143324$0.4
.+!+!+4-&4 4 3$324/2,314
-413,+421+4*4****4**+4
4
      4
4
444444444/&+4-#343''32%4
4
444444444/4343314 0.!//1.4
4
44444444413)///24*4 41/%%"(//.4
4

zoekt
Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

zondag van 8 tot 13 uur
SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.be

4
4

#0 24,'302,02)31324324/"(.31,'302)-"(.31. 3

demeyeruitvaart.be

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS

4
4

#0 24)-"(.31

INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be
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Openingsuren:
Ma - vrij: 8 – 18u
Zat: 8 – 18u

ONZE SERVICE

Onderhoud & herstellingen
alle merken

Banden wisselen,
plaatsen en herstellen

Plaatsen van o.a. trekhaak,
parkeersensoren, dakdragers,
cruise control

Diagnosewerkzaamheden

Codering

Versnellingsbakonderhoud

Koppeling

Hybride- en elektrische wagens

Nazicht voor keuring

HEV-gecertificeerd
(Hybride- en
elektrische
voertuigen)
Steun van
internationaal
garage-netwerk

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

40 jaar volksdansgroep MIE KATOEN vzw
Dat wordt gevierd op zaterdag 26 maart in Ons Middelheem,
Bredabaan 425, Brasschaat met muziek, dans en pannenkoeken!
/ŶŬŽŵ͗Φϰ͕ŬŝŶĚĞƌĞŶƚŽƚϭϮũĂĂƌŐƌĂƟƐ͘sĂŶĂĨϭϯƵϯϬŬŝŶĚĞƌĚĂŶƐ
ĞŶǀĂŶϭϰƵƚŽƚϭϳƵĚĂŶƐŵƵǌŝĞŬǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞŐƌĂĂŐŵĞĞǁŝů
ĚĂŶƐĞŶŽĨŬŝũŬĞŶĚŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶƉĂŶŶĞŶŬŽĞŬĞŶĞŶĞĞŶĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚ
ŽƌŬĞƐƚ͘ Meer info: miekatoenvzw@gmail.com tel:0475/738 608

Op zoek naar een leuke
uitstap in Brasschaat?
Ontdek het nieuwe magazine toerisme in het infopunt (oud gemeentehuis)ERRUGHYROYROLGHHWMHVRPHHQWRႇHGDJWHEHOHYHQ

Vrijblijvende
offerte

GRATIS MAGAZINE
TOERISME
Bestel ook online

Heislagsebaan 14 2930 Brasschaat
Tel: 0493 45 70 24
garagevanmardin@gmail.com
Je kan ook bij ons
terecht voor wandel-en
¿HWVNDDUWHQ
VWUHHNELHUHQOHXNH
JDGJHWVKRQLQJ

Wij danken iedereen voor de blijken van medeleven
bij het heengaan van

MARTINUS “MARTE” AERTS
Echtgenoot van mevrouw Maria Roelands
Uw aanwezigheid, uw woorden van troost en uw kaart
waren een steun voor de hele familie.

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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
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PARKBODEACTUEEL
inBrasschaat
THE ART OF FEELING
BY ART BY NANS
Eerste solotentoonstelling van
Nancy Luijks, een overzicht over drie
kunstvormen: Mixed Media, Portretten en
Art in a Bottle.
Kasteel Withof - (Nieuwithof )
van 12 tot 25 maart (gesloten op ma),
11:00 - 16:00
SCHOLENZWEMFEEST
Leerlingen zwemmen wedstrijden van
25 of 50m schoolslag en/of vrije slag.
Gemengde scholenteams strijden voor
de estafetten-scholenbeker. Er is plaats
voorzien voor toeschouwers.
Sportoase Elshout
23 maart, 13:00 - 17:00

©Dirk Van Aelst

CIRCUS BARONES “GRANDIOSO”
Schitterende show met artiesten van 10
verschillende nationaliteiten.
Gevarieerd programma met acrobatie,
luchtballet, dierendressuur en clownerie.
Gemeentepark, weide voor Hemelhoeve
23, 26 en 27 maart, 15:00
25 en 26 maart, 18:00
27 maart, 11:00
SUCCESSIERECHTEN, LEZING
Hoe kan de opbouw van een aanvullend
pensioen op een fiscaal interessante
manier zorgen voor vermindering of
neutralisatie van successierechten?
uitvaartzorg Quirĳnen
24 maart, 19:00 - 20:30
WILLEM VERMANDERE
OP NAAR DE HONDERD, WILLEM 80
In het jaar van zijn 80e verjaardag en het
in het 50e jaar dat hij op de planken staat,
brengt Willem Vermandere een uniek
programma met nummers zowel uit zijn
nieuwe CD ‘Confessies’ als uit zijn door de
jaren heen opgebouwd oeuvre.
Sint-Antoniuskerk
25 maart, 20:00

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

CYCLO LUDO PEETERS
Mooie afgepijlde wielertoertocht
doorheen de Kempen. Afstanden: 65, 90
en 150 km. Ook geschikt voor G-sporters
met een mountainbike.
GIB
26 maart

©SportVlaanderen
BVNF BELICHT NATUUR
Natuurfotografie door leden van het BVNF.
Dieren, planten, landschappen, alles uit
de vrije natuur.
zaal Born en Thys
26 en 27 maart, 10:00 - 18:00

Join For Water daagt je uit met de Waterchallenge@home
Doe mee en krijg gedurende
zes weken leuke tips,
uitdagingen en opdrachten
om je waterverbruik te
verminderen.

Meer info
waterchallenge.be

Wist je dat de Belg dubbel zoveel
water gebruikt als de gemiddelde
wereldburger? Met je deelname
bespaar je duizenden liters water.
Als je inschrĳft vóór 22 maart,
ontvang je thuis een tof starterspakket, inclusief een gratis
frigomagneet (zolang de voorraad
strekt) met handige tips.
Vanaf 22 maart krĳg je verschillende uitdagingen om je watervoetafdruk te verkleinen. Join For
Water stuurt je tweewekelĳks een
opdracht en wekelĳks veel tips!
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Je ziet ze meer en meer in het straatbeeld: mensen die vrĳwillig het
zwerfvuil ruimen, met een prikkertje en een vuilzak, straat per straat.
Misschien ken je Luc Vermeersch wel. Deze man begon jaren geleden
met een aantal uren per dag de straten zwerfvuilvrĳ te maken. “Ik kan
dat niet laten”, reageerde hĳ toen ik hem erover aansprak. Intussen volgen vele Brasschatenaren zĳn voorbeeld en is ons gemeentebestuur
mee op de kar gesprongen.
In de jaren 2020 en 2021 waren er in Brasschaat al 77 vrĳwilligers aan
het werk als zwerfvuilruimer. Zĳ worden door het gemeentebestuur
ondersteund. Zo krĳgen ze een afvalgrĳper, handschoenen, ﬂuohesjes
en zwerfvuilzakken. Vanaf 20 ingezamelde huisvuilzakken krĳgt de vrĳwilliger een kleine vergoeding. Deze vergoeding kan men dan schenken aan een goed doel.
Maar de beste manier om de gemeente proper te houden, is natuurlĳk
door niets op de grond te gooien. Het werk van al deze vrĳwilligers
zou dus overbodig moeten zĳn, maar dat is helaas niet het geval.
Met de lente en het rĳk der vrĳheid in aantocht zal er meer worden
gepicknickt en zo meer. Mensen zoeken elkaar opnieuw op. Dat zorgt
uiteraard voor meer afval, vaak in de vorm van glazen ﬂessen en blikjes. Glas wĳ allemaal netjes naar de glasbak. Maar je hebt er wellicht
ook al eens voor gestaan: een overvolle bak waar geen ﬂes meer bĳ
kan. Het eenvoudigste is dan die ﬂes ernaast op de grond te deponeren. Maar je kan die ook terug mee naar huis nemen om ze later terug
te brengen.
Brasschaat slaat nu met OVAM de handen in elkaar om overtreders
te beboeten. Dat gebeurt door de inzet van de zogenaamde handhavingsploegen tĳdens grote evenementen of bĳ bepaalde projecten
zoals campagnes. Locaties die vaak met zwerfvuil te maken krĳgen,
komen ook in het vizier van deze ploeg. En let op: als hondeneigenaar
kan je gecontroleerd worden op het bezit van hondenpoepzakjes.

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

Te koop: 3 diepe schalen
+ deksel, 2 diepe ovale
schalen, 2 ronde plateau’s,
2 boter potjes, 1 sauspan. Wiskemann schelpmotief. 0484/991 910

Gevraagd: tuinman met
ervaring. Tel. na 20 u.
0499 379 450

Goedkoop afbreken van
uw afsluiting, betonplaten en afvoeren. Gr. off.
0487/715 534

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat
Leveren van zwarte
grond, aanvulgrond.
Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.
Uitgraven van opritten
en funderingen.
Bouwrijp maken van
terreinen.
Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be

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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

GELEID BEZOEK AAN HET VLINDERPALEIS IN ANTWERPEN
Met Walter Clément, Df-lid van onze afdeling, als gids, dinsdag 22 maart van 9u30 tot
11u30. Walter Clément is coördinator van de gidsen in het Antwerps Gerechtsgebouw.
Dit architectonisch merkwaardig gebouw is ontworpen door de onlangs overleden Britse
architect Richard Rogers en werd ofﬁcieel geopend in 2006. Na een korte uitleg over
de architectuur en de aanwezige kunstwerken, ligt de nadruk op de werking van het gerecht en de daarbĳ horende geplogenheden. We krĳgen bovendien de gelegenheid om
een correctionele zitting of een zitting van de politierechtbank bĳ te wonen. Voor wie
het wenst, is er de mogelĳkheid om na het bezoek samen te lunchen in het restaurant
Mevlana Pide, Brederodestraat 38, in Antwerpen. Maximum 45 leden kunnen hiervoor
inschrĳven
Afspraak om 9.20u. in de inkomhal van het Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20 te Antwerpen.
Meer info over dit geleid bezoek ook op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be
Toegangsprĳs: € 7; met lunch € 22.
Inschrĳven via mail naar activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be met vermelding met of
zonder lunch, of telefonisch via Ria Beyens 03/652 12 86
Betaling op rekening BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds Brasschaat met
vermelding “Vlinder” Je bent pas ingeschreven nadat je betaald hebt.

AANNEMER KOOPT

DSSDUWHPHQWVJHERXZHQRXGHZRQLQJHQ
SURMHFWJURQGHQDIEUDDNSDQGHQERXZJURQGHQ


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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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UW KAPPER
AAN HUIS
DAMES - KINDEREN - HEREN

STEVE
OP AFSPRAAK
0479 350 241


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



OPRITTEN, TERRASSEN,
natuursteen en betonstenen. voor een gratis offerte bel. GSM 0493/651 522

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ
Dakherstellingen
alle daken, dakgoten.
0489/717 125


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



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



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



Ik zoek werk, poetsen
en babysit. 0486/944
454



Ik zoek werk: poetsen
erv. & ref. Serieuze aanvr.
0485/944 882



Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

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


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

Tuinwerken Ronny Kanora: aanleg, onderhoud,
snoeiwerken, ontmossen, verticuteren gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte.
ronny.kanora@telenet.be,
0477/306 423


Vrouw zoekt werk poetsen & babysit.
0489/370 709



Te koop: buffetkast
wit/hout/glas met veel
opbergruimte €450,0473/641 331

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

0475/259 545
of 0472/233 044

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

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

0484/429 232

Hebben jullie onze concerten van 11 en 12 december
2021 gemist? Zou je ook willen genieten van een mooi,
afwisselend programma zoals jullie van ons gewend zĳn:
romantische mandolines en gitaren, aangevuld met zang,
dwarsﬂuit, hobo en klarinet? Of kom je graag nog een
keertje terug? Dan krĳg je nu de kans. Op 27 maart om
15.00u herhalen wĳ dit prachtig concert in zaal GC Kadans,
Achter d’ Hoven 15, 2990 Wuustwezel.
Tickets à 15 € bĳ voorkeur via www.curieus-wuustwezel.be
of stuur een sms’je naar 0478 03 72 55 (indien geen internet). Mocht dit niet lukken, mag je mĳ contacteren: marcel.
de.cauwer@telenet.be – 0473 85 20 48. Jullie zĳn van harte
welkom!

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.
MERKSEM: Kwadeveldenplein 6 – instapklaar
appartement 4de verdiep met terras over de gehele
lengte: inkom, woonkamer, ingerichte keuken, vernieuwde badkamer, 2 slaapkamers, hobbykamer, airco
en elektrische rolluiken, toilet, garagebox, berging,
lift – géén IMMO.
Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be



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



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





INBOEDEL
OPRUIMING

BRASSCHAATS MANDOLINE-ORKEST
BIS-CONCERT 66 JAAR BMO

Gezinsbond Gooreind
organiseert

2e Handsbeurs
Speelgoed, baby- en kinderkledij

zondag 27 maart 2022
van 14u tot 16u
‘t schoolhuis,
Theo Verellenlaan 88
2990 Gooreind-Wuustwezel

Alle info: 03/230 94 64

Brei voor Oekraïne
Warme oproep aan alle breiers en hakers. We willen zoveel
mogelĳk sjaals, mutsen en babydekens breien/haken om
de mensen van Oekraïne te verwarmen. Je bent van harte
welkom om tĳdens de openingsuren in onze winkel te komen handwerken of je mag de gratis wol afhalen en thuis
omtoveren tot een lovely warmtebrenger. U kan bĳ ons
terecht om te breien/haken of wol op te halen tĳdens de
openingsuren van Do's Store (Donk Patio): di. 14-18u, woe.en zat. 10-17u, do.- en vrĳ. 10-12u30 en 14-18u, zo. 10u-14u.
Wĳ zorgen voor de wol, deze wordt gratis aangeboden
door onze liefste leveranciers! “Biggest thank you” aan
Annell, Lang Yarns, Phildar en Katia. Ook patronen voor
verschillende projecten: sjaal, muts, haarband, babydeken zullen beschikbaar zĳn! Nadien zamelen wĳ alles in en
zorgen wĳ persoonlĳk voor de verzending zodat alles goed
terechtkomt. Breng je brei- en/of haaknaalden mee en zet
je schouders onder dit project. Laten we er samen een
mooi verhaal van breien! #sharingiscaring. Deel onze actie
op sociale media voor een groter bereik in de handwerkgemeenschap. Er komen echt grote leveringen gratis wol
aan, we hebben dus hééééél veel breiende handen nodig.
#breienvooroekraine #hakenvooroekraine #warmtevooroekraine
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Gevraagd: erv poetsvr,
woe of vrĳd. centr Brassch, tel: 0475 908 888

4de

GENERATIE


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

FIETSHERSTELLINGEN
w w w. B I K E WO R K S . b e
Kortestraat 73 Brasschaat
afspraak via 0496 770 137
of info@bikeworks.be

DAK - GEVEL - ISOLATIE



GARAGE SALE - GARAGE VERKOOP 19 en 20
maart, van 10 tot 18 uur
Heidestraat-Noord 20 te
2950 KAPELLEN


Te koop: sofa, zetels met
voetensteun, leder in
goede staat, hoge tafel
met 4 krukken, nertsmantels 0476 455 226



 $OJHPHQHULROHULQJVZHUNHQ
 3ODDWVHQ+HUVWHOOHQVHSWLVFKHSXWWHQ
 3ODDWVHQUHJHQSXWWHQ
 &DPHUDLQVSHFWLH
 2QWVRSSLQJVGLHQVW

T. 0494 429 439

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

REQUIZTO - HARMONIE DE JONGE SCHEUTEN
Voor de fanatieke quizspelers! Resisto, het harmonie orkest
van Kon. Harmonie De Jonge Scheuten houdt een gezellige familiequiz voor jong en oud met heel uiteenlopende
onderwerpen. Heb je een goed gehoor? Weet je veel van
verschillende onderwerpen? Dan ben jĳ onze quizfanaat
bĳ uitstek. Heel hartelĳk welkom op onze quizavond op
zaterdag 26 maart vanaf 19.30 uur in de chalet van Kon.
Harmonie De Jonge Scheuten, Trefpunt 1 te Wuustwezel.
Ploegen van 6 personen. € 15,00 per ploeg.

Spanje, Vilafortuny
(Cambrils), voll. vern.
app., 6 p. 3 slk. 2bdk.
gr. liv. met tv, wifi, balkon en privétuin, 50 m v
strand. Vrĳ: juli & Aug.: €
990/15d. mei, jun & sept.:
€ 990/m. T. 03 6516 357 0474 409 435



PEDICURE AAN HUIS :
Ik behandel alle voeten,
ook medische moeilijke voeten. Gewerkt als
schoonheidsspecialiste
oncologie in UZA. Ook
manicure en gelaatsverzorging. Bel 0473 387
796 Facebook: Pedicure
& nagels Olena.


Geen tijd of zin om
te strijken? Geen probleem, ik doe dit graag
voor jou, regio Brasschaat, Sint-Job, Schilde
Zandhoven enz... Gsm
0478 404 983



Centrale verwarming

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

Te huur: app. 1e verd.
1 slpk, liv., kk, badk. +
douche, onmiddellĳk beschikbr. Kaartseplein. Prĳs
€ 700 Tel. 0478 816 637
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



Te huur autostnplts. Amsterdamstr. (het eilandje)
€100/mnd. 0479/381 137
Alle Renovatiewerken
gypr. schild., totaalreno.
badk., lam., tegels. 15j
erv. 0485/915 094


Gevraagd

GEZELSCHAPSDAME
Algemene las- en constructiewerken.
Trappen - Leuningen - Inox design.
Seth Van der Velde
Goordijk 10 - Brasschaat
tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41
swslaswerken@gmail.com - www.s-w-s.be

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren
Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc
Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83
Facebook & Instagram: D&D Interieurs
E-mail: dend.interieurs@telenet.be





Seth’s Welding Service

TOONZAAL (op afspraak)

.LȩSPREKENDȩ6OORȩ
OUDEREȩDAMEȩENKELEȩ
NAMIDDAGENȩ7EEK
DAGENȩDAGȩ5RENȩ
OVEREENȩTEȩKOMENȩ
+ONINGSHOFȩ3CHOTENȩ

0475-481 990

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
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.
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DE BADKAMERSPECIALIST IN UW BUURT

Investeerder zoekt:
woningen, appartementen, gronden,
renovatieprojecten,...
Snel verkopen, correcte prijs,
onmiddelijk voorschot,
geen makelaarskosten
& eindeloze bezoeken?

VOORJAARSACTIE

Tel: 0475/84.14.31
Mail: info@nvjt.be

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

Jobstudent: werken op
zaterdag in slagerĳ Pieters. Verkoop. Ben je gemotiveerd? Neem dan
contact op met ons. 0494
456 736


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



Poetsvrouw zoekt werk.
Spr. Ned., veel ervaring.
0487/640 078 Mia



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

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



Te koop: gegalv. aanhangw. NIEUW, nooit
gebr. Verhoogt met dekzeil gesl.. L 1,45 - B 1,15
- H binnen 1,3m. €375.
0486/245 784



Te koop: houtkachel,
allesbrander merk Montblanc. Weinig gebruikt,
goede st. met buizen. €
575. 0486/245 784



Schilder/behangwerk
aan goede prijs met
topverf. Binnen/buiten
huizen, app., traphal.
0468/468 217

Poetsvrouw met ervaring. zoekt werk voor
donderdag omgeving
Brasschaat. 0479/194 849



Ontruimingen van huis,
app., magazĳnen, enz. Bel
Klus & Zo. 0499/103 000

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˝˒˜

Zaaien van nieuwe gazons en herstellen van
oude gazons. Gr. off.
0487/715 534
Gezocht: Oude polsuurwerken of zakhorloges,
mogen ook defect zijn.
Tel. Peter 0496/433 007.
Geef goede prĳs



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

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
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

Decoratieve technieken, spuittechnieken,
vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen
vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be
erkende professionele plaatser van
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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

Huis (uit de hand) te
koop - Schout De Moorstraat 8, 2930 Brasschaat
- Info sdm8.vennekens.be
0468 542 245.

Onderhoudsman/
vrouw. Witte Duivels
tennis. maan-vrijd. 2-3
uur (niet bĳ regen) 0478
207 508

Goedkoop vellen van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534

Terras groen en je oprit is
ook niet te doen. Bel Klus
& Zo. 0499/103 000





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


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

Aanplanting in Vallei Kleine Beek
Kempens Landschap, Regionaal Landschap De Voorkempen
en gemeente Wuustwezel planten verder aan in kader van
het LEADER-project “Vallei van de Kleine Beek, veerkrachtig
landschap op de rand van het dorp”
Kempens Landschap, Regionaal Landschap De Voorkempen en het gemeentebestuur van Wuustwezel maken samen werk van de 2de aanplantfase in de Vallei van de Kleine
Beek. De aanplant kadert in het project “Vallei van de Kleine
Beek, een veerkrachtig landbouwlandschap op de rand van
het dorp Wuustwezel” dat in 2020 werd goedgekeurd in
kader van de Leaderoproep MarkAante Kempen Plus. Het
project richt zich op het opwaarderen van het landschap
van de vallei van de Kleine Beek net buiten het centrum van
Wuustwezel.
In 2016 nam Kempens Landschap +/- 47 ha landbouwgrond
in de Vallei van de Kleine Beek, net buiten het centrum van
Wuustwezel, in erfpacht van het OCMW van Antwerpen. Dit
project wil de huidige landbouwers de kans geven om er te
blĳven boeren en tevens de aanwezige kansen voor natuur,
landschap en recreatie benutten en het gebied verder opwaarderen. Dit alles in nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap en het gemeentebestuur van Wuustwezel
en andere lokale partners.
Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, vertelt: “Het
doel van dit plattelandsproject is om het landbouwlandschap in de vallei van de Kleine Beek, naast de dorpskern
van Wuustwezel, aantrekkelĳker te maken voor wandelaars
en ﬁetsers, natuurliefhebbers en andere recreanten. De
verdwenen groene linten, die vroeger door het landschap
slingerden, worden daarvoor weer hersteld. Ook de wateropvang in de vallei kan nog verbeterd worden, bĳvoorbeeld
door stuwen te plaatsen en de beek beter te geleiden. We
krĳgen hiervoor ﬁnanciële ondersteuning van LEADER Provincie Antwerpen.”
“Om de aanwezige knelpunten, opportuniteiten en wensen
vanuit de landbouwpraktĳk in rekening te brengen, zĳn de
verschillende landbouwers betrokken bĳ het project. Vanuit
de landbouwsector wordt de aanwezige vegetatie immers
vaak als last ervaren. De bomenrĳen en houtkanten worden
niet meer beheerd, regelmatig vallen zware takken of ganse
bomen op de perceelsranden. Door op de juiste locaties te
kiezen voor gepaste aanplantingen en deze in de toekomst
op een goede manier te beheren, krĳgen de aanplantingen
alle kansen om tot mooie landschapselementen uit te groeien en de landbouwers opnieuw kennis te laten maken met
de voordelen die zĳ kunnen brengen (schaduw voorzien,
wind bufferen, uitdroging tegengaan, …)”, vervolgt Jan De
Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, covoorzitter van Kempens Landschap en voorzitter van Regionaal
Landschap De Voorkempen.
Om het landschapsbeeld niet in één keer te drastisch te wĳzigen worden niet alle geplande acties samen uitgevoerd.
Ze worden verspreid over meerdere jaren. Op die manier
kunnen de projectpartners het landschap gefaseerd herstellen en waar nodig inspelen en de acties aanpassen op de
noden en wensen van dat moment.
In februari 2021 werd het ofﬁciële startschot gegeven van
het LEADER-project met een eerste terreinactie. Langs enkele landbouwpercelen werden toen bomenrĳen en houtkanten aangeplant nadat de zomer voordien reeds enkele
afgetakelde bomenrĳen geveld werden. In totaal werden
toen 71 hoogstammige bomen en 258 struiken geplant.
Dieter Wouters, burgemeester van Wuustwezel, sluit af:
“Vandaag starten we met de 2de aanplantfase. We steken
vandaag +/- 500 struiken in de grond, die vormen een houtkant. Ook worden nog bomenrĳen (in totaal 42 zomereiken
en 43 grauwe abelen) aangeplant langs enkele weilanden
waar in het verleden al bomen uitvielen of waar in de zomer
van 2021 afgetakelde bomenrĳen geveld werden. Komende
maanden bekĳken we verder met de projectpartners welke
concrete inrichtingswerken nog kunnen gebeuren in kader
van het subsidieproject.”

Kinderen van gemeenteschool De Wissel staken de handen uit
de mouwen bĳ de aanplant - © Stichting Kempens Landschap
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

6IJVERSPULLENȩ TEȩ KOOPȩ
vissen vĳverpomp, luchtpomp, schepnetten, enz.
Mollei 29. Tel. 03/645
86 56



4Eȩ KOOPȩ sportieve here n f i e t s Ca n n o n d a l e
Tesoro (niet elektr., medium). Perf. Staat €850.
0473/171 986



4EȩKOOPȩGEVRAAGDȩschilderĳen, strips, LP’s, oude
postkaarten, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03/663 65 70


6LIEGRAMEN ȩook herstellingen. 0499/216 561



 ȩ K O E R S F I E T S E N ȩ E Nȩ
RANDONNEURȩTEȩKOOPȩmet
bĳhorende reservewielen
maat 45. 03/663 10 32



3TRIPSȩ ENȩ ,0Sȩ GEZOCHTȩ
Heeft u er te koop? Bel
0471/294 474



)Kȩ KOMȩ UWȩ STRIJKȩ THUISȩ
ophalen en terugbrengen. 0485 644 993



$AMEȩ GEEFTȩ MASSAGEȩ
aan huis 0493/146 201


OPEN PAROCHIERAAD
BETHANIË: INFOAVOND

WAT MET DE TOEKOMST
VAN ONZE PAROCHIE?


Iedereen van harte welkom!!!
Woensdag 23 maart 2022, 20
uur, kerk van Bethanië, parochie “Goddelijk Kind Jezus”,
hoek Klaverheide – Lage kaart.
Wĳ stellen uw aanwezigheid
zeer op prĳs!



'OEDKOPEȩ AFVOERȩ VANȩ
GROENȩ AFVAL ȩ coniferen,
struiken. 0487/715 534

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

0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD


!FLOOPȩ VERSTOPTȩ of je
kraan kapot, bel nu Klus
& Zo. 0499/103 000



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



"ESTE ȩVOORȩDEȩVERKOOPȩ
VANȩ JULLIEȩ VOERTUIG mogen jullie mĳ ook eens op
bellen 0479 091 504



Te huur: Nieuwb app
centr Gooreind met lift,
ruime keuken en badk,
2slpk, kelderberg. carport
afgesl. ﬁetsenstalling en
zonnep. pr € 880 besch.
1 mei 0468 138 199


'EVRAAGD ervaren
poetsvr, centr. Brass, woe
of vrĳd tel 0478 222 307



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



SCHILDERWERKEN

I

RENOVATIE
NIEUWBOUW
SPUITEN
MET VERFSPUIT
PARTICULIER
EN PROFESSIONEEL
KWALITEIT
GEGARANDEERD
BETAALBARE PRIJZEN

DS Brasschaat
0484 461 020

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

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

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

+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO
Bel of mail voor een GRATIS prĳsofferte: ȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

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

OPHALING HUISVUIL MAART
MAANDAG 14 MAART
DINSDAG 15 MAART
WOENSDAG 16 MAART
DONDERDAG 17 MAART
VRĲDAG RECYCLAGEPARK GESLOTEN
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 21 MAART
DINSDAG 22 MAART
WOENSDAG 23 MAART
DONDERDAG 24 MAART
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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DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - ldc.mthh@brasschaat.be
Ma 14/3 om 14u: gezelschapsspellen en smul: fruitvlaaikes!
Di 15/3 om 9u30 (deuren om 9u): vaderdagontbijt; eur12/pp;
inschrĳven
Do 17/3 om 13u30: muziekquiz Vlaamse liedjes ; vooraf inschrĳven;
eur 3/pp
Vrĳ 18/3 om 9u30: zentangle
Di 22/3 om 10u: kofﬁeklatsch De Smaken van Toen in Biboase;
gratis, wel inschrĳven
Do 24/3 om 9u30: PC club
Do 24/3 om 13u: Samana Bezigheidsclub
Vrĳ 25/3 om 9u30: mandala
Ma 28/3 om 14u: Bingo
Di 29/3 om 13u30: namiddagﬁlm in Cinema Polygoon - First Cow
Di 29/3 om 14u: bloemschikken, thema Pasen komt eraan
Do 31/3 om 13u30: marktboetiek Hilde - iedereen welkom, geen
aankoopverplichting

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Di 15/3 om 13u: Cybercafé een groep leerlingen van het Gemeentelĳk Instituut Brasschaat komt naar hier om al je vragen te beantwoorden over laptop-smartphone-tablet, graag inschrĳven
Di 22/3 om 13u: Naai- en brei-atelier Moeders voor Moeders
Do 24/3 om 14u: Bingo, graag op voorhand inschrĳven
Start op Di 5/4: cursus georganiseerd door HerstelAcademie
SaRa: Hoe gaat het nu met jou? Spreken met familieleden en naasten
van mensen die het psychisch moeilĳk hebben. 4 keer op dinsdag
van 19u tot 21 u, prĳs 5, inschrĳven via www.herstelacademie.be/
antwerpen of via 03 380 38 83

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Woe 16/3 om 13u30: opfrissen / vragen stellen over Windows 10
Do 17/3 om 14u: Nieuw - Franse conversatie: voor bezoekers met
meer parate kennis
Vrĳ 18/3 om 14u45: Nieuw - Slow Down: schrĳf tĳdig in, met aankoop
van 5-beurtenkaart
Di 22/3 om 9u30: centrumraad
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

Epc/elektr. keuring
energie-epc@telenet.be
of 0475/606 404

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


LP’s, singles ik koop
collecties jazz, pop tot
klassieke cd’s, strips, boeken, boeken, hiﬁ installaties, pick ups, ﬁlmposters
verzamelingen.
0475/376 496

Schilderwerken binnen
en buiten. 0486/766 847

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

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

Brasschaatse Film,

Nr. 11, 16-03-2022

20

Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

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

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ
ALGEMENE
SCHILDERWERKEN
Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.
Gratis prĳsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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


Snoeien en vellen van
bomen, hoogtewerker
beschikb. goedk. verwĳd.
conif. en laur. hagen. Uitfr.
Stronken. 0498/714 812
QQQQQQQQQQQ

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

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

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

www.asluc.be

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

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

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

