Meer helderheid,
meer kleur

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

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

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP

67e Jaargang
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De nieuwe

Kapelsesteenweg 310 | Brasschaat | 03 225 11 13
Volg ons op:
Salon.luxx
Salon luxx

De nieuwe
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LUKT
HET NIET?
Bel 03/652 17 77
of 0497 62 15 62

VOUCHER

VABIS

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

10% korting
op een volledig verzorgingspakket*
Bĳ inlevering van deze voucher krĳgt u 10% korting
op een volledig verzorgingspakket snit en brushen.
*alleen geldig in de maand april!

THE ART OF HAIRDESIGN FOR MEN AND WOMEN

OPTIEK DE BEENHOUWER

Klokkenmaker

2u wordt 3u
van 26 op 27 maart

Paul
Van der Auwera
$XJXVWLMQVOHL
UHFKWRYHUGH3RVW

PREMIUM 1+1
2de paar premium
progressieve glazen

GRATIS

ĐƟĞ
geldig t.
e.m
31/03/‘2 .
2

Maak uw afspraak via onze online agenda
03 651 84 45
Dr. Roosensplein 19, 2930 Brasschaat

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

03 633 12 34

SCHILDERWERKEN

ANTONISSEN

GEZOCHT

fijnschilders
om samen in ons dynamisch team
stijlvolle schilderprojecten te realiseren

Interieur & exterieur
ook speciale technieken
o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie
Tel 0475 56 97 06 Xwww.schilderwerken-antonissen.be
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Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

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


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



Maak gebruik van onze mobiele badkamers
tĳdens uw renovatiewerken

!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


INDUSTRIELAANȩȩBUSȩȩȩsȩȩȩ+APELLENȩȩsȩȩ4ELȩȩȩȩ
info@saniwheels.be

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

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

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

50

%
OFF

met advies
LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

dames, heren & kinderen

TRIATLON:
kleding, wetsuits & accessoires

INDOOR:
volleyball-, badmintonen squashschoenen

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

TENNIS & PADEL:
schoenen & kleding

FITNESS & YOGA:
kleding & accessoires

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

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

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

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429
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Massage vanuit mijn hart
Verpleegkundige geeft professionele massage

Massage
maar net dat tikje anders
www.massagevanuitmijnhart.com
praktijk in Brasschaat, Castel del Vinolei 11
T 03/664.83.95 - M 0478.245.770 - veroniquevanhoof@telenet.be
Praktijk is rolstoeltoegankelijk

Goedkoop verwijderen van coniferen
Verwijderen van hagen, tuinplanten, laurier, beuk

GRATIS OFFERTE 0487/715 534

DE NIEUWE
BOOST CX1
Krachtig, compact
HQÀH[LEHO

DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09

ACACIA
IS FAN

Brasserie
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

Net als 93%
van onze
klanten

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

Uw tuinonderhoud

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
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

Leegruimen van tuinen
Containers voor groen afval,
stronken, coniferen, enz.
Vrijmaken bouwpercelen
Afbreken van garage,
tuinhuis, vrijstaande woning

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

Voor al uw tuinwerken

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741

0475/259 545
of 0472/233 044

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 352
03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073

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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GRATIS
UW LENGTE IN CHIPOLATAWORSTJES
Vanaf 2 April ook elke zondag
geopend van 8:00 tot 12:30!

De leegte en het gemis zijn bij ons
achtergebleven na het heengaan van
mijn liefste echtgenoot, onze pa en nonno

Alfons ‘Fons’ Van de Ven
echtgenoot van Vanda Calcoen

Om te vieren dat wij een half jaar geopend
zijn, geven wij uw lengte in chipolata’s weg!

Voor het medeleven en steun in deze
moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk
bedanken, dit hebben wij op prijs gesteld.
Bedankt voor alle kaartjes, mailtjes en
mooie bloemen bij het intieme afscheid.

Op ZATERDAG 1 April en ZONDAG 2 April
krijgt iedere klant bij een minimum
aankoop van €30 éénmalig zijn lengte
in chipolata’s!
Kom dus zeker met de grootste
van uw gezin langs!

    

demeyeruitvaart.be

HET IS ZEKER EN VAST
DE MOEITE WAARD!

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!

Bredabaan 1091 - Brasschaat

Tel. 03 663 01 39

GEVRAAGD

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

SLAGERIJ DE BONDT TE BRASSCHAAT

Tel: 03.651.80.09

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

Alle terrasreparaties:
Uitslijpen van slechte
voegen van terrassen +
heropvoegen, Vervangen van kapotte tegels.
Vastmaken van losliggende tegels. Vervangen
van Kapotte putdeksels.
Plaatsen van boordstenen en meer. Gratis offerte. 0491/883 597



NAREKA WANDELINGEN
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. Inschrĳven is niet nodig, deelname is gratis
en iedereen is welkom! Za 02.04.2022: Grenspark - Vlaams
natuurreservaat de Kalmthoutse Heide. Start: parking De
Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout, inschrĳven
bĳ Visit Kalmthout 03 666 61 01 visit@kalmthout.be (ofﬁciele opening nieuwe brandtoren)
Zo 24.04.2022°: Grenspark - Volksabdĳ OLV ter Duinen.
Start: 14u, parking Volksabdĳ, OLV ter Duinenlaan 199,
4641 RM Ossendrecht NL Thema: Natuurontwikkeling
rond de Volksabdĳ.- Gids: Frans van der Lem
° wandeling in samenwerking met IVN

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 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



Te huur: garagebox met
kantelpoort, niet voor
handelsdoeleinden. €80/
mnd vanaf 1 mei. Augustijnslei 56, Brassch.
03/651 37 51 of 0477/840
715



Oppas gezocht: ma Æ
vrĳ, 2 weken/mnd. 6u30
kindje op wandelafst.
afzetten a. bushalte. Pr
bespr. 0466/394 825


Gras maaien: jongeman
wil extra centje verdienen. 0468/468 217



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



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

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

Geslaagde actie Dames RABC
Op 19 februari organiseerden 12 dames van wielerclub
RABC een take-away event ten voordele van Kom op tegen
Kanker. Zĳ rĳden tĳdens het Hemelvaartweekend met hun
team, samen met nog andere teams uit Brasschaat, de 1.000
km voor Kom op tegen Kanker onder de vlag van Bike Aid.
Jeroen Meus kwam een tĳdje geleden naar Brasschaat om
een geschikt gerecht voor te stellen. 2022 - nog steeds getekend door corona - deed de dames beslissen om dit een
jaar een take-away met het “Meus Stoofpotje” en een georganiseerde wandeling te organiseren. Jan De Meulder,
Keurslager aan de Bredabaan 443 te Brasschaat, heeft zich
van ganser harte met heel zĳn team mee ingezet voor dit
project.
Op vrĳdag 11 maart ging het damesteam langs bĳ de Keurslager om hem nogmaals te bedanken voor zĳn enorme inzet en professionele hulp bĳ dit event. De actie bracht meer
dan € 3.000 op. De dames kĳken al uit naar de editie van
2023 en bedanken al hun sponsors en medewerkers.
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De kaaslounge
Kaas- en wijnboetiek

In onze winkel werd de ontbijten lunchruimte geruild voor een
uitgebreid assortiment wijnen.
Deze wijnen werden zorgvuldig geselcteerd op een
optimale pairing met onze kaas- of charcuterieschotels.
Ons ontbijt leeft voort en vindt zijn weg tot bij u thuis.
Het leveren van uw ontbijt, of kaasschotel, doen we
alvast gratis op zondag. Levering op andere momenten
zeker bespreekbaar.

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

Wij maken uw feestje compleet!
Bredabaan 322, Brasschaat, 0475 809 206, info@dekaaslounge.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

ABITARE GEEL | Puntstraat 2
ABITARE BRASSCHAAT | Bredabaan 737
ABITARE BONHEIDEN | Brugstraat 34
www.abitare.be
Join our community

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

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

EINDELIJK LEEG

0484/429 232

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

ABITARE MOOI WONEN IS HIRING!
Wij zoeken een Interieurvormgever voor onze
showroom in Brasschaat.
Solliciteren kan via terry@abitare.be
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UW KAPPER
AAN HUIS
DAMES - KINDEREN - HEREN

STEVE
OP AFSPRAAK
0479 350 241

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



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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

LENTEONTBIJT MET LEZING “HOE GRAPPIG IS DE ANTWERPSE
TAAL? WAARMEE LACHEN ANTWERPENAARS
ZONDAG 27 MAART 2022 VAN 9 TOT 12.30 UUR, ONS MIDDELHEEM BRASSCHAAT
Hoe grappig is de Antwerpse taal? Waarmee lachen we? En wie zĳn toch al die mensen
die in onze stad een standbeeld gekregen hebben? Je verneemt het allemaal in een ludieke, leerrĳke en amusante presentatie waarin alle facetten van de Antwerpse taal aan
bod komen: Antwerpse woordenschat, uitdrukkingen, gezegden en grappen. Wat betekenen ze en waar komen ze vandaan? Freddy Michiels (°Heist-op-den-Berg, 1942).
Van 1961 tot 1985 directeur-hoofdredacteur van het gratis weekblad Antwerpse Post.
Sedert 1985 zelfstandig journalist en auteur voor diverse media en in 2001 oprichter en
hoofdredacteur van “kmo-insider”, een maandblad voor de kmo’s uit de provincie Antwerpen. Auteur van boeken over Antwerpen en documentaire ﬁlms.
Meer info www.davidsfondsbrasschaat.be
Toegangsprĳs: € 17 voor leden; € 22 voor niet-leden
Inschrĳven: via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bĳ Ria Keysers (03 652 12 86

Dakwerken, alle kleine rooﬁngwerken, garage achterdak, tuinhuis
plaatsen, metalen dak en
gevelpanelen. 0474/204
607



Staanplaatsen Gooreind,
Wuustwezl voor campers,
oldtimers, enz. ± 4m x 9m
= 36m² per pl. Afgesloten
hangar.0475/210 993



Ik zoek werk schilderen,
tuin, parket, bezetten.
€7/u. 0466/287 080


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

Op zoek naar een sprookjesachtig verjaardagsfeestje of een unieke schooluitstap voor
kinderen van 4 tot 7 jaar?
Ontdek het Sprookjespad, een magische wandeling vol verhaaltjes,
liedjes en spelletjes doorheen parkdomein De Mik.



Boeken te koop: kunst-,
reis-, leesboeken, LP’s,
jaren 60/70/80 op afspr.
0477/031 688 of op zat.
26/3 na 10u. Bosduinstr.
30, 2990 Gooreind.

QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken,
snel proper, kwaliteit
0492/441 080 Luc

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


Wĳ kopen inboedels op
kelderopruiming garage zolder etc. Ook wegbrengen van alle stort
naar containerpark met
aanhangwagen of vrachtwagen 0491 758 399 Tom


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

MEER INFO OF
INSCHRIJVEN?

zoekt
Minstens 3 weken op
voorhand reserveren
Samen met een gids gaan
de kinderen op stap door
het bos om te eindigen in
de prachtige Torenpoort.

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS
zondag van 8 tot 13 uur
SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.be
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Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 22 maart t.e.m. zaterdag 26 maart
Soepen:
 :LWORRISUHLVRHS ½ORI½O  9(*$1
 .QROVHOGHUNHUYHOVRHS ½ORI½O  9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Thaïse wrap met kippenblokjes, zoete pindadressing,
 URGHNRROZRUWHOHQVDODGH ½
- Buffelmozzarella met rode biet, gebakken courgette,
 UXFRODHQTXLQRD$IJHZHUNWPHWJHURRVWHUGHKD]HO
 QRWHQ ½  9(*,
Warme Gerechten:
- Zeebaars met verse linguine, gebakken groene asperge WLSVHQHHQ]DFKWHSDSULNDVDXV ½
 9DUNHQVKDDVMHPHWVDOVDYHUGHNULHOWMHVXLWGHRYHQ
 HQOHQWHJURHQWMHV ½
- Mexicaanse enchilada met chilli sin carne, vegan zure
 URRPEXWWHUQXWHQPHHUJUDQHQULMVW ½  9(*$1
- Chipolataworstjes met aardappelbloemkoolpuree en
 ZRUWHOWMHV ½

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

*Enkel geldig van 23 t.e.m. 26 maart 2022. Niet geldig op serres, hout, tuinhuizen en tuinmeubelen. (moes)tuintips. Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen. Voorwaarden in de winkel en op www.horta.org/voorwaarden.

HORTA BRASSCHAAT
De Winter

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

$&. )УЫЧѬ-..#/
Tel 03 651 80 60
-..#/Җ#*-/ю*-"

WENSEN VOOR DE LAATSTE LEVENSJAREN
EN VOOR HET LEVENSEINDE
dinsdag 29 maart: 20u00 tot 22u00, Ons Middelheem,
Brasschaat, Lezing door Jef Herman. Misschien denk je
nog niet aan de laatste fase van je leven. Toch duiken er
prangende vragen op als deze periode aanbreekt. Wat
is een zorgvolmacht? Wat is bewindvoering? Wat is het
verschil? Welke keuzes kan je op dit vlak zelf maken? Het
thema successie komt eveneens aan bod.
Jef Herman studeerde rechten aan de UAntwerpen en de
KU Leuven. Hĳ is advocaat sinds 1993. Sinds 2000 leidt hĳ,
samen met advocaat Werner Leyssens, het kantoor Advox,
waarvan hĳ stichter is. Hĳ specialiseerde zich in familiaal
recht en familiaal vermogensrecht. De opbrengst van deze
avond gaat integraal naar het sociale project van Fietsbieb
Brasschaat. De 5-beurtenkaart is niet geldig voor deze lezing. 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 activiteiten@
davidsfondsbrasschaat.be of bĳ Ria Keysers (03 652 12 86)

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

OPENINGSUREN:
(ю/*/1-$%юѐ1)Ы0/*/УЪюХТ0ю
5/юѐ1)Ы0/*/УЪюТТ0
 .'*/ )*+5*)ѣ )! ./" )ю

Ik zoek werk als poetsvrouw, ook zaterdag &
zondag. 0486/430 828

Te koop propere golfballen €50 voor 100. Tel.
03/658 10 88

Afloop verstopt of je
kraan kapot, bel nu Klus
& Zo. 0499/103 000

Schilderw., tegels, parket
& lam., installatie. per uur
/ vaste pr. 0485/585 825

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

Beste, voor de verkoop
van jullie voertuig mogen jullie mĳ ook eens op
bellen 0479 091 504




Schilderw., bezetten &
plam., dakw. & tegels. per
uur / vaste prĳs
0484/525 133





Invalide man zoekt lichte hulp ½ dag in de week.
03/663 06 66





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

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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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
De lente staat voor de deur. Tĳd om er opnieuw op uit
te trekken. Maar denk eraan dat je elke uitstap best
laat beginnen in het kantoortje van de vzw Toerisme
Brasschaat. Dat kantoortje ligt verdoken in het oud
gemeentehuis aan het Dokter Roosensplein. Spring
er gerust eens binnen. Het kantoortje is geopend van
maandag tot en met zaterdag, telkens van 10u tot
16u. Je vindt er alles wat je nodig hebt om een geslaagde uitstap te maken. Ik denk dan aan: wandelen ﬁetskaarten, boeken over Brasschaat, gadgets,
streekbieren en zelfs mooie geschenkmanden.
Dankzĳ het vele groen lopen er tal van wandel- en
ﬁetsknooppunten door Brasschaat, zeer gemakkelĳk
om volgen. De knooppunten brengen je langs alle
mooie plekjes. Denk eraan dat je de gemeente ook
op een originele manier kan ontdekken. Neem daarvoor eens de spoorﬁets die je vanuit Kapellen dwars
door het groen naar Perron Noord aan het vliegveld
voert. Het is eens iets anders. Een natuurgids onder
de arm nemen is zeker ook aan te raden. Bĳ Toerisme
Brasschaat kunnen ze je overstelpen met tips en info.
Voor mĳ staan park De Mik in Maria-ter-Heide en het
Mariadomein aan de Rustoordlei bovenaan het lĳstje
favoriete plekken. Ga er in ieder geval eens langs,
zeker als je van rust houdt. En nu we toch aan het
plannen - en aan het dromen - zĳn, zonder onvoorziene omstandigheden vindt op 4 september opnieuw
een Dorpsdag plaats. Dat is geleden van september
2019. Op 6 november is het de beurt aan Sint-Hubertus en hopelĳk hebben we dan nieuwe geslaagde
edities van Klassiek in het Park en The Day Before
Tomorrow achter de rug. Na een wandeling of ﬁetstocht is het dan tĳd voor een verfrissend biertje. Proef
zeker de streekbiertjes die onze gemeente te bieden
heeft. Je zal versteld staan.

FEMMA BRASSCHAAT
CENTRUM



OP STAP MET ANNELIES
Op 3 april gaan we weer op
stap met Annelies. Samenkomst aan Perron noord om
9u30. Inlichtingen bĳ : Annelies Rabaey tel : 0485 38 26 36
Deelname is gratis.
CURSUS BLOEMSCHIKKEN
Data : 26/04---17/05---14/06
De lessen gaan door in “Ons
Middelheem” om 19.30u tot
22.30u. Prĳs per les : 12€ leden
– 15€ niet leden. Inschrĳven bĳ
José Stessels-Driesen, Prins
Kavellei 104, tel : 03/651 47 28
CURSUS BREICAFÉ
Data : 07/04---05/05---16/06
De lessen gaan door in “Ons
Middelheem” van19.30u tot
22.00u. Prĳs per les: 5€ leden
– 8€ niet leden. Inschrĳven bĳ
Christel Claes , Bredestraat 40,
Gsm : 0496 69 38 39.
CURSUS NAAISALON
Data : 21/04---19/05---23/06
De lessen gaan door in de
Emaüszaal van 19.30u tot
22.30u. Prĳs per les : 5€ leden
– 8€ niet leden. Inschrijven
bĳ Annie Van de Velde, Peter
Benoitlei 69, tel : 03/652 03
74 – gsm : 0478 18 21 68
VOLLEYBAL
Elke maandagavond speelt
onze volleybalploeg onder
leiding van Claire Van Ranst in
het GIB, Door Verstaetelei 50,
Brasschaat. Alle info bĳ Claire
: 0496 12 15 90

Dagelijks worden er gemiddeld honderd
fietsen gestolen in België
In 2021 kregen de politiezone Brasschaat 83 aangiftes van
diefstal van een ﬁets. Door de gemeente Brasschaat en
politie Brasschaatwerden 117 achtergelaten ﬁetsen gevonden. Slechts 3 ﬁetsen konden worden teruggegeven aan
derechtmatige eigenaar.
Om meer gestolen en gevonden ﬁetsen terug te bezorgen
aan de eigenaars, slaan de Vlaamse provincies de handen
in elkaar voor de registratie en verwerking van verloren en
gevonden ﬁetsen via de website www.gevondenﬁetsen.be.
Daarmee bieden zĳ alle gemeenten en politiezones op hun
grondgebied een gratis instrument aan in de opvolging
van verloren of gevonden ﬁetsen.
Elke gemeente of politiezone registreert haar teruggevonden ﬁetsen op deze website. Als burger kanje via
www.gevondenﬁetsen.be nagaan of je ﬁets al gevonden
werd.
"Jaarlĳks worden ongeveer 35 000 ﬁetsdiefstallen aangegeven. Het darknumber (diefstallen die niet worden aangegeven) wordt geschat op 65%. Ditbetekent dat er in België
jaarlĳks tot 100 000 ﬁetsen gestolen worden."
Wat kan je preventief doen? Vraag een ﬁetslabel aan op
www.brasschaat.be/ﬁetslabel-aanvragen. Een ﬁetslabel
maakt de ﬁets minder aantrekkelĳk voor ﬁetsdieven, het
zorgt er ook voor datde politiediensten je vrĳ snel kunnen
contacteren wanneer je gestolen ﬁets wordtteruggevonden. Men krĳgt na een vĳftal werkdagen het label thuisgestuurd samen met de gebruiksaanwĳzing voor het aanbrengen van de fraudebestendige labels en preventietips
tegen ﬁetsdiefstal.
Op slot. Zet je ﬁets steeds slotvast weg, sluit altĳd je ﬁetsberging af. Maak je ﬁets met frame en voorwiel vast aan
bv. een paal of boom. Als dieven dan met het slot gaan
draaien, verwringen ze het wiel waardoor de ﬁets minder
goed te verkopen is. Maak je slot hoog en ﬂexibel vast.
Als het slot niet op de grond hangt, kan er minder gemakkelĳk met stenen op geslagen worden. Voor meer tips:
www.ﬁetsersbond.be/hoe-zet-je-je-ﬁets-goed-op-slot
Je ﬁets is gestolen? Doe dan zeker aangifte bĳ de lokale
politie of via police-on-web.
Wat nu? Blĳf regelmatig www.gevondenﬁetsen.be checken. De gemeente of politiezone die je ﬁets (terug-)vindt,
registreert deze op de website. Dit kan een tĳdje duren,
maar eens je ﬁets hier geregistreerd is blĳft hĳ drie maanden zichtbaar en bewaard door de beheerder. Daarna
wordt je ﬁets eigendom van de betrokken gemeente.



Klinker-kasseiwerken,
plaatsen steenkorven
aanleg grasmatten en
kunstgras, plaatsen van
terrassen in hardhoud,
beschoeiingen van vĳvers
en grachten, plaatsen van
afsluitingen, gratis prĳsofferte. 0498 442 257

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

Vrouw zoekt werk poetsen & babysit.
0489/370 709



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



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

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

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

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

Liu Jo

1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
Hispanitas

Floris van Bommel
Sun 68

Liu Jo

Blauer

Hispanitas

Floris van Bommel

Webshop: www.framandi.be
Bredabaan 757 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 337 07 30 | Ruime gratis parking bĳ de winkel
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur |

framandi_schoenen
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parkbodeactueel
Heb jĳ #plekvrĳ in Brasschaat
voor Oekraïners op de vlucht?
De oorlog in Oekraïne zorgt voor een massale
vluchtelingenstroom. In heel Europa zetten
overheden, organisaties en particulieren
initiatieven op om al deze mensen een veilig
onderkomen aan te bieden.
48 vluchtelingen kregen al onderdak
in het voormalige internaat Hof Ten
Bos. En dat dankzij de snelle inzet
van de Invento scholengroep van GO!.
Verschillende Oekraïense gezinnen
kwamen in Brasschaat terecht door
individuele contacten via familie,
vrienden of kennissen.

Lees meer
over de nieuw
e
mobiliteitsvisie
op
mobiliteitssw
itch.be

Samen maken we
de mobiliteitsswitch

Ook Brasschaat draagt zijn steentje
bij. De zoektocht van het gemeentebestuur leverde tot nu toe één
collectieve opvangplaats op. En 70
gezinnen gaven al aan dat ze een
plekje vrij hebben. Dat is goed voor
maar liefst 250 opvangplaatsen.

Efficiënter, duurzamer en
ﬂexibeler openbaar vervoer

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter,

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je

duurzamer en ﬂexibeler openbaar vervoer. De trein, tram

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen

of ﬂexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het

op ﬂexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een

callcenter van de Hoppincentrale.

openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt,

deelﬁets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

maakt
combimobiliteit eenvoudig

Dat is fantastisch. Dankjewel aan alle
mensen die opvangplaatsen aanbieden, en voor de massale steunacties
die overal spontaan opgezet worden.
#2930zietjegraag.

Op naar de mobiliteitsswitch
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet

eigen ﬁets of deelsystemen zoals een deelﬁets of -wagen.

en het ﬂexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Bereid je voor op
mobiliteitsswitch.be

Onderdak voor meer
dan 50 vluchtelingen
Als gemeente zetten we in op collectieve en duurzame opvangmogelijkheden voor vluchtelingen die hier
wellicht voor langere termijn zullen
zijn. Daarbij volgen we nauwgezet
de richtlijnen van de Vlaamse en
federale overheid. Binnen het bestuur
hebben we een comité opgericht dat
alles op de voet opvolgt.

Meer info en vragen?
T 03 650 29 30 | info@brasschaat.be
brasschaat.be/oekraine

Gemeente verkoopt
fietsen en ander
materiaal
De gemeente gaat opnieuw
samenwerken met Hammertime
voor de organisatie van een
veiling van 15 maart tot 29
maart.
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.

Heb jij #plekvrij?
Uiteraard kan je je nog aanmelden
om ook vluchtelingen uit Oekraïne
op te vangen. Heb jij één of meerdere
kamers beschikbaar, een leegstaande
woning of andere mogelijkheden?
Neem dan contact op met het onthaal
van de gemeente.
Wij maken een oplijsting van alle
beschikbare opvangplaatsen en bezorgen deze aan de hogere overheid.

Word vrijwilliger
Geen #plekvrij maar je wil iets doen.
De opvang brengt heel wat grote en
kleine taken met zich mee die perfect
door vrijwilligers uitgevoerd kunnen
worden.
Neem contact op met de gemeente.
Of kom naar onze infoavond op
24 maart om 20 uur in het
gemeentehuis. Iedereen die wil
helpen is welkom.

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

Meer weten?
hammertime.be
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inBrasschaat
CULTUUR NA DE NOEN |
LADIES OF THE SIXTIES
4 Ladies zingen de grootste hits van
bekende sixties-zangeressen zoals Aretha
Franklin, Diana Ross, Dionne Warwick …
Theater Hemelhoeve
29 maart, 14:00
HANAFUBUKI | DIORAMA
Korte familievoorstelling voor iedereen
vanaf 4 jaar. Je doorloopt als toeschouwer
een fantasierijke, poëtische, visuele reis.
Theater Hemelhoeve
30 maart, 14:00
30 maart, 15:15
30 maart, 16:30
SPEELMAATJES
Speelmaatjes brengt ouders en kinderen
met andere ouders en kinderen in contact
via leuke activiteiten.
Melkerĳ Peerdsbos
30 maart, 14:00 - 17:30
PATRICK VAN GOMPEL
Van Gompel praat met journalist
Peter Renard over zijn boek “Van onze
verslaggever ter plaatse”.
Sint-Jozefskapel
31 maart, 20:00
KLASSIEK IN DE KAPEL | SUZANNE
VERMEYEN & LOKKE VAN DER VEN
100% FEMME
Vermeyen (cello) en Van der Ven (piano)
hebben een passie voor kamermuziek.
Vandaag spelen ze uitsluitend werken
van vrouwelijke componisten.
Sint-Jozefskapel
3 april, 11:00
SPORTDIENST:
PAASSPORTKAMP (7-15 JAAR)
Ben jij superenergiek en heb je een portie
techniek? Aanbod: oriëntatielopen,
martial arts, inlineskaten ...
Sporthal Sportoase
4-8 april, 09:00 tot 16:00
ARCADE GAMES
Drie legendarische games, eenvoudig te
spelen, alleen of in kleine groep. Iedereen
is welkom. Inschrijven niet nodig.
Hoofdbibliotheek
4-15 april, openingsuren bib

YES - MINI DAYCAMP (3-4 JAAR)
Nood aan een dagje vol afwisseling en
extreme fun? Dan zien we je graag op ons
Young Daycamp!
De Leerexpert Peerdsbos
4-8 april, 09:00 - 16:00
YES - MINI STARTERS (3-4 JAAR)
Deze week test je vanalles uit! We leren je
fietsen, dansen, spelen, gieren, lachen,
brullen en zoveel meer!
De Leerexpert Peerdsbos
4-8 april, 09:00 - 16:00
YES - YOUNG DAYCAMP (4-6 JAAR)
We combineren de leukste activiteiten:
van een ontsnappingsparcours, over een
les circusinitiatie tot een toffe dans.
De Leerexpert Peerdsbos
4-8 april, 09:00 - 16:00
YES - YOUNG OBSTACLE RUN (4-6 JAAR)
Spring nog hoger, nog verder. En leer
onder hindernissen te kruipen om zo snel
mogelijk de finish te halen!
De Leerexpert Peerdsbos
4-8 april, 09:00 - 16:00

YES - OBSTACLE RUN (7-12 JAAR)
We dagen je uit om de grootste sprongen
te maken in combinatie met straffe duiken klauterbewegingen.
De Leerexpert Peerdsbos
4-8 april, 09:00 - 16:00
YES - DAYCAMP (7-12 JAAR)
Op avonturentocht? Of bouw je een kamp?
Wie weet ontdek je je danstalenten of doe
je een flip op een skateboard? Alles kan!
De Leerexpert Peerdsbos
4-8 april, 09:00 - 16:00
MUSICAL: WAAR IS WALLY? (4-6 JAAR)
We gaan rond dit fantasierijke thema de
hele week aan de slag.
Mater Dei Driehoek
4-8 april, 09:00 tot 16:00
MUSICAL: ONDER DE ZEE (10-14 JAAR)
We gaan rond dit fantasierijke thema de
hele week aan de slag.
Mater Dei Driehoek
4-8 april, 09:00 tot 16:00

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

FREE-TIME:
KLIMMEN EN OMNI (8-12 JAAR)
Schrikken de Mont Blanc of de Mount
Everest je niet af? We gaan vier keer
klimmen en boulderen deze week.
Toverbos
4-8 april
FREE-TIME:
WIJ GAAN OP BERENJACHT! (3-6 JAAR)
We gaan een hele grote vangen! Ga jij
mee op zoek naar een echte beer?
Toverbos
4-8 april
FREE-TIME: POKÉMONKAMP (8-12 JAAR)
We gaan op zoek naar nieuwe pokémon.
En we battelen in een echt toernooi!
Toverbos
4-8 april
FREE-TIME: DANS & DRAMA (6-9 JAAR)
Altijd al willen meedoen aan So You Think
You Can Dance? Dan is dit jouw kamp!
Toverbos
4-8 april
FREE-TIME: KLIEDERKLADDER (3-6 JAAR)
Splits splatsch, zwaaien met die kwasten!
Hou je beste penselen in de aanslag.
Toverbos
4-8 april
FREE-TIME:
OP ZOEK NAAR DE PAASHAAS (3-6 JAAR)
Oh nee, de Paashaas is verdwenen! En
niemand weet waar hij is.
Toverbos
4-8 april
FREE-TIME: STOER KAMP (6-9 JAAR)
Sluipen, over water klauteren, een echte
laserbattle, teamspirit activiteiten...
Toverbos
4-8 april
FREE-TIME: HUNGER GAMES (10-14 JAAR)
Ga de strijd aan tegen elkaar in een
aantal vlijmscherpe uitdagingen.
Toverbos
4-8 april
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Zoek niet verder

Nieuwe
zomerkampen!

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

Augustus 2022
Ekeren/Mariaburg
8 -10 j.
Fun, Frans,
knutselen & koken!

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”

INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

info@vzwpitkidskampen.be
Instagram:
#vzwpitkidskampen









Elektriciteitswerken
gr. & klein, depannage,
herst., verl. 0498/289 024
Gezocht: Oude polsuurwerken of zakhorloges,
mogen ook defect zijn.
Tel. Peter 0496/433 007.
Geef goede prĳs


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

13

www.

.be

Grati
advie s
s
opme en
ting
aan h
uis

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



BRASSCHAATS MANDOLINE-ORKEST
BIS-CONCERT 66 JAAR BMO
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!

Houten blinds
& Raamdecoratie
Handelslei 102, Zoersel | +32 3 501 31 18 | info@woonplus.be
Epc/elektr. keuring
energie-epc@telenet.be
of 0475/606 404

Schilderwerken binnen
en buiten. 0486/766 847

Dakherstellingen
alle daken, dakgoten.
0489/717 125

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

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

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



Vijverspullen te koop:
vissen vĳverpomp, luchtpomp, schepnetten, enz.
Mollei 29. Tel. 03/645
86 56



Te koop: 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


Strips en LP’s gezocht!
Heeft u er te koop? Bel
0471/294 474

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

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

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

Gordelexamens Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter
Zondag 27 februari was een spannende dag voor vele leden van jiu-jitsuschool Magda De
Sutter. Op die dag gingen zĳ de uitdaging aan voor het behalen van een hogere gordel.
Vanwege de Hanshi, de Sensei's, de monitoren en het bestuur: een dikke proﬁciat. Blĳf het
beste uit jezelf naar boven halen! Meer info en foto's zĳn de vinden op onze website, Facebook of Instagram.
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Van woensdag 23 maart 2022
t/m zondag 27 maart 2022
Voorstellingen op:
Woensdag 23 maart om 15 u
Vrĳdag 25 maart om 18 u
Zaterdag 26 maart om 15 en 18 u
Zondag 27 maart om 11 en 15 u

Hemelweide
Gemeentepark Brasschaat

GRANDIOSO
Circus Barones biedt u de grootste circusshow in Vlaanderen aan die de
naam ‘Grandioso’ met zich meekreeg. Met zorg werd een schitterende
show samengesteld met maar liefst artiesten van 10 verschillende nationaliteiten, wereldwĳd. Een bĳzonder gevarieerd programma met acrobatie,
luchtballet, dierendressuur en clownerie.
Circus Barones is momenteel het enige traditionele circus dat erkend en
ondersteund wordt door het departement Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. Tevens is het het enige circus dat nog dierendressuur biedt.
De dieren worden op een zeer humane manier behandeld en verzorgd, zĳ
zĳn immers ook ‘medewerkers en artiesten’.
Een van de uitschieters van het programma 2022 is ongetwĳfeld het
Portugees-Iranees duo Ciro & Samira Cardinali. Zĳ maakten veel furore in
de grootste wereldcircussen met hun uitzonderlĳk act met kruisbogen en
messen. Ze behoren tot een 7e circusgeneratie en deze act vroeg vele
jaren voorbereiding en oefening.
De huisclowns Patat & Patatina worden dit jaar vervoegd door de Hongaarse clown Juzo, die voor de nodige lachsalvo’s zullen zorgen!
Kortom een programma dat zowel jong als oud zal verrassen en vermaken.
Wees allen welkom bĳ het circus Barones en geniet van ‘Grandioso’.

Speciaal voor onze lezers:

GRATIS NAAR HET CIRCUS
Win één van de 10 duotickets
voor de voorstelling van zaterdag 26 maart om 18 uur
Stuur hiervoor een mail naar: circusbarones.secretariaat2@gmail.
com met daarin uw voor- en achternaam en uw volledig adres.
Vermeld ook zeker dat u het in de Brasschaatse Film gelezen hebt!
En denk er om: wie eerst komt, eerst maalt!
De lĳst met winnaars zal aan de kassa klaar liggen, samen met de
de duotickets. Er kan maar 1 duoticket per persoon gewonnen
worden op het zelfde woon- en email adres. De winnaars dienen
zich persoonlĳk aan te melden met vertoon van identiteiskaart en
de email op naam die ze ontvangen.

Voor ticketverkoop en coronamaatregelen zie op www.circusbarones.com

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald
Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!

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



Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€

250
€

5

750
€ 10
€ 1250
€

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u - zat. en zon. gesloten.

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



Te huur autostnplts. Amsterdamstr. (het eilandje)
€100/mnd. 0479/381 137



Verkoop of verhuurklaar zetten. Gratis
offerte Bel Klus & Zo.
0499/103 000
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ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN
TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
2SZDDUGHULQJ
JHJDUDQGHHUG
*UDWLVRႇHUWHYULMEOLMYHQG
SODDWVEH]RHN

VTM JOURNALIST PATRICK VAN GOMPEL over:
“Van onze verslaggever ter plaatse”
Donderdag 31 maart om 20u. in de Sint-Jozefskapel,
Augustijnslei 76 Brasschaat.
Patrick Van Gompel begon
zĳn journalistieke loopbaan in
1978 als regionaal verslaggever voor Het Laatste Nieuws,
Het Nieuwsblad en De Volksgazet. Van 1981 tot 1989
werkte hĳ voor BRT2 en Radio1. Later verzorgde hĳ het
nieuws voor VTM. Van Gompel is jurylid van de Hercule
Poirotprĳs en bierbrouwer.
Met Van onze verslaggever
ter plaatse schrĳft hĳ een
boeiend verslag over veertig
jaar journalistiek in Vlaanderen. Hĳ neemt ons mee naar
de oorlogsgebieden als Irak,
Congo, Israël en Oekraïne,
naar zĳn gesprek met Mick
Jagger en zĳn bezoek aan Pim Fortuyn maar vertelt even
goed over zĳn eigen depressie en zĳn confrontatie met pedoﬁele leraren.
Patrick Van Gompel praat over zĳn boek met Peter Renard.
Deze literaire avonden wordt georganiseerd door De Lezer vzw, de Gemeentelĳke Bibliotheek en Cultuurcentrum
Brasschaat met de steun van Literatuur Vlaanderen. Gratis.
Graag reserveren: 03 650 03 60, de.tweede.lezer@gmail.
com of info.bib@brasschaat.be of aan de balie van de Bib.

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


Vliegramen, ook herstellingen. 0499/216 561

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


Tuinman zoekt werk,
schild., meubelmaker.
0485/190 556 0485/646 006

CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of
0495.224.225
INFO@AIR-CONCEPT.BE
WWW.AIR-CONCEPT.BE

Centrale verwarming

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



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



Dakwerken, roof,
pannen herstellingen.
0489/717 125


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



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

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

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



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

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ

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



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


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


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

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
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1XMDDUJDUDQWLHRSDOOHQLHXZHLQVWDOODWLHV

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

Acrogymnasten schitteren op
Wereldkampioenschap in Azerbeidjan
Noah Geniar en Helena Heĳens, allebei lid van Acro II Gym,
trainen in de topsportschool van Gent. Van 3 tot 6 maart
ging de World Group Competition Acro voor jongeren
door in Baku, Azerbeidjan. Noah en zĳn Acropartner Seppe
Bernaerts (Art Gym Kapellen) namen voor de eerste maal
deel in de catergorie “heren paar 13-19 jaar”. Zĳ plaatsten
zich voor de ﬁnale en met hun combined oefening behaalden ze een bronzen medaille! Wat een knappe prestatie!

Snoeien en vellen van
bomen. Met hoogtewerker of klimmen op moeilĳker bereikbare plaatsen.
ook verwĳderen van hagen en afvoer groenafval
0491 758 399


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



DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

INBOEDEL
OPRUIMING
YDQ]ROGHUWRWNHOGHU
+XL]HQ
DSSDUWHPHQWHQ
9LOOD¶VPDJD]LMQHQ
%LMYHUNRRSYHUKXXU
RYHUOLMGHQHFKWVFKHLGLQJ
ELMIDLOOLVVHPHQWEHGULMI
Nog straffer zĳn de resultaten van Helena Heĳens en haar
acropartner Bram Röttger (TK Werchter). Op het wereldkampioenschap Acro van 10 tot 13 maart 2022 in Baku,
Azerbeidjan , zette dit gemengde acropaar een ongelofelĳke prestatie neer: goud voor de combined ﬁnale, goud
voor de tempoﬁnale en goud voor de balansﬁnale = 3 x wereldkampioen! Als je weet dat Helena pas sinds 3 maanden
een nieuwe acroformatie vormt met Bram, dan kan je enkel
maar van een schitterende prestatie spreken…
Helena zette haar eerste turnstapjes als kleuter bĳ Acro II
Gym en haar talent werd al snel opgemerkt door de topsportschool van Gent. In 2019 werd Helena door de gemeente Brasschaat nog verkozen tot “ beloftevolle jongere
van 2019”… Zĳ heeft dit intussen helemaal waar gemaakt!
Acro II Gym is supertrots op onze gymnasten Noah en Helena. Ook dank voor de onontbeerlĳke steun van de supporters op het thuisfront. Via deze weg ook een welgemeende
proﬁciat aan alle acrogymnasten van de topsportschool en
hun trainers: de Belgische teams werden wereldkampioen
in de teamﬁnale en de gymnasten keerden huiswaarts met
het hoogste aantal medailles van alle deelnemende landen! Meer info en ﬁlmpjes van de ﬁnales kan je vinden op
de website www.gymfed.be

0484/429 232

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

T. 0494 429 439
info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris,
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

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

:/.7%2).'ȩsȩ2/,,5)+%.ȩsȩ2!!-$%#/2!4)%
3#2%%.3ȩsȩ4%22!3/6%2+!00).'%.ȩsȩ,!-%,,%.$!+%.

25)-%ȩ4//.:!!,ȩ-µ

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:
+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO

www.notarisdeferm.be

"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖȩSOFFERTEȩȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

!ANKOOPȩ ALLEȩ SOORTENȩ
WAGENS Diesel benzine camionetten voor
EXPORTȩ GEKEURDȩ ONGE
KEURDȩ SCHADEWAGENSȩ
BELȩ GERUSTȩ VRIJBLIJVENDȩ
NAARȩ4OMȩ ȩ ȩ 


'OEDKȩAFBREKENȩvan uw
TUINHUIS ȩGARAGEȩENȩAFVOE
RENȩ'RȩOFFȩȩ



'RATISȩOPHALINGȩVANȩOUDȩ
IJZER ȩ OOKȩ ELECTRICITEITS
KABEL ȩ POTTEN ȩ PANNEN ȩ
BESTEK ȩ ENZȩ )NFOȩ "ARTȩ
ȩ



)KȩBENȩEENȩPOETSERȩMETȩ
ȩJAARȩERVARINGȩ)KȩBENȩ
ENTHOUSIAST ȩ SYMPATHIEKȩ
ENȩ METȩ OOGȩ VOORȩ DETAILȩ
-ÖȩNȩJOBȩISȩPASȩGEDAANȩALSȩ
Uȩ TEVREDENȩ BENTȩ )Kȩ BENȩ
ELKEȩ WEEKȩ BESCHIKBAAR ȩ
OPȩ VRÖȩDAGȩ ENȩ ZATERDAGȩ
0491 634 440

4EȩKOOPȩELEKTRȩlȩETSȩHEEFTȩ
MAARȩ ȩ KMȩ GEREDENȩ
ENȩISȩȩJAARȩOUDȩ$EȩBAT
TERÖȩȩISȩNOGȩINȩGOEDEȩSTAATȩ
ȩŴȩȩKMȩISȩGEENȩPRO
BLEEM ȩ ȩ VERSNELLINGENȩ
ȩ ELEKTRISCHEȩ STANDEN ȩ
VOORVERING ȩ ZADELVERING ȩ
AFNEEMBAREȩ ACCU ȩ SPIE
GEL ȩȩSLEUTELSȩǒȩ
ȩȩ



'ARAGEVERKOOPȩZONDAGȩ
ȩ  Uȩ 0RINSȩ VANȩ
/RANJESTRAATȩ 



)Kȩ KOMȩ UWȩ STRIJKȩ THUISȩ
OPHALENȩ ENȩ TERUGBREN
GENȩȩȩ



Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN
"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU

Te huur: ȩSLPKȩAPPȩ6ELD
STRȩȩZICHTȩOPȩGROTEȩBIN
NENTUINȩȩ



/PENȩ0AROCHIERAADȩ
"ETHANIǻȩINFOAVOND



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.

$AMEȩ GEEFTȩ COMPU
ter-,smartphone-/tv, tabletles aan huis, updates,
WINDOWSȩ  ȩ MAIL ȩ FOTOS ȩ
itsme, apps & printers 
INSTALL ȩ ALLEȩ MERKENȩ )KȩZOEKȩWERK poetsen en
ȩ
BABYSITȩ ȩ 

)NKOOPȩOUDȩGOUDȩEN
JUWELENȩDenys & Cs
"REDABAANȩ
"RASSCHAATȩȩȩ
WWWDENYS COBE


#ALPEȩ TEȩ HUUR PRACHTIGȩ
APPARTȩȩPERS ȩZEEDÖȩK ȩ
GRȩTERRȩZEEZICHT ȩZONKANTȩ
4Vȩ 6L ȩ WIFI ȩ VEIGȩ FOTOSȩ
ALLEȩCOMFORTȩȩȩ

0LEISTERȩnȩENȩCEMENTERINGSWERKEN
'YPROCWANDENȩENȩPLAFONDS
6LOERȩnȩENȩTEGELWERKEN
+LEINEȩCHAPEWERKEN
(ERSTELLINGENȩENȩONDERHOUD

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

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

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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WACHTDIENSTEN

BURGERLIJKE
STAND

$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.

Rozanne De Bruecker, 2 maart 2022, Brasschaat

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Victor Weyts, 93 jaar, weduwnaar van Francine Van Eyck, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE
STAND

'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.

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

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

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

/0(!,).'ȩ(5)365),ȩ-!!24
-!!.$!'ȩ21 MAART
$).3$!'ȩ22 MAART
7/%.3$!'ȩ23 MAART
$/.$%2$!'ȩ24 MAART
62ǡȩ$!'ȩGEEN OPHALING
:!4%2$!'ȩGEEN OPHALING
-!!.$!'ȩ28 MAART
$).3$!'ȩ29 MAART
7/%.3$!'ȩ30 MAART
$/.$%2$!'ȩ31 MAART
62ǡȩ$!'ȩGEEN OPHALING
:!4%2$!'ȩGEEN OPHALING

.

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

Te huur Bredabaan Brassch. 3de verdiep 2 slk met
rolluiken, hal, ingeb. kast,
liv., kk. Miele toest. Alle
comf. bdk incl douche, 2
lav. kast, berg., gr. terr., 2
ingem. kasten, overal parket. Vrĳ einde maart, gar.
box, lift. 0485/384 560


'OEDKOOPȩ VELLEN van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534



6ERKOOPȩ OFȩ VERHUUR
klaar zetten. Gratis off.
Klus&Zo 0499/103 000



!LLEȩTUINWERKEN ȩsnoeien,
onderhoud. 0474/453 834

QQQQQQQQQQQQ
3CHILDERWERKEN
Gratis bestek, kwaliteit
snel, proper, Luc
0492/441 080

QQQQQQQQQQQQ
Ik zoek werk als poetsvrouw, ook zat. & zond.
0466/278 366. tot binnenkort.



Te koop: 5 nieuwe houten luxaﬂex (verkeerd gemeten) lengte ± 1,70m,
br. 1,40m, br. houten lat
5 cm. Kleur d. bruin/zwart.
Nwprĳs € 2000, nu €950.
Tel. 0473/641 331
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NU OOK AIRCONDITIONING
bvba

De Cuyper.

Brechtsebaan 36 Unit 20 | Tel. 03 651 63 64
www.decuyperbvba.be | info@decuyperbvba.be
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WIJ MAKEN GRAAG TIJD VOOR U

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

EINDELOOS GENIETEN VAN
EEN NIEUWE BADKAMER?

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

 +50 jaar ervaring

 Persoonlijke begeleiding

 Op ruim 1 week

Vraag een gratis thuisbezoek aan
PAALSTRAAT 149 ȏ 2900 SCHOTEN ȏ

03 680 19 50 INFO@BOUWCENTRALENV.BE ȏ WWW.BOUWCENTRALENV.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

