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Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
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OPTIEK DE BEENHOUWER

De nieuwe

Hé
Knapperd

VABIS

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

Wij gaan voor goud

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

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

en maken er
iets moois van!
50
jaar

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

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

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD
GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

Van de kleinste tot de
allergrootste inboedel
8LWVWHNHQGHVHUYLFHJUDWLVRIIHUWH

interieurcreaties door GERT CASSIMON
Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34

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

Christel Jansen: 0495/233.678
ZZZURPDQWLHNEHLQIR#URPDQWLHNEH#URPDQWLHNEUHFKW
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Ik zoek werk, poetsen &
strĳken. Ook in het weekend. 0485/223 543


App. te huur 2 slk & groot
terras + garage. BB 135
Bras. 0497/148 419



Gelnagels + verleng.
betaalbare pr. in Brasschaat. 0486/032 823



STUDENTEN en FLEXI’S,
bar en keuken op een
tennisclub. Email naar
jjjorissen@hotmail.com
met onderwerp “TENNIS”
indien geïnteresseerd.

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



Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat.: 9u30 - 18u
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www.facebook.com/mrboo.opticiens

mrboo_opticiens

Gepensioneerde aannemer bouw doet nog
klusjes zoals kleine verbouwingen, metsel -en
betonwerken, terrassen,
rioleringswerken ea Tel
0494 160 412



mr-boo.be

L

Rijbegeleiding Krüger

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

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

Heist-aan-Zee: moderne vakantiewoning: 4
volw +4kind. Te huur
week-weekend-midweek
info: 0497 578 549

WIJKWERKING MARIABURG
CULTUURPROGRAMMA MEI – JUNI 2022
14 mei 2022 Tuinconcerten: Cultuur in den Hof
* 19u tot 20u § 21u tot 22u. Je kan ervoor kiezen om één of
twee voorstellingen te volgen.
* Tickets 8€ per voorstelling per persoon
* Tĳdens het 1ste optreden (van 18.30u tot20.30u) zorgt
Turnkring Antverpia voor kinder-turninitiatie-opvang. Tickets (5€) en verdere info op onze website.
* Locatie: 6 tuinen in Sint-Mariaburg
o Mira: Leopoldlei 103, 2180 Ekeren
o Steven Goegebeur: Jacobuslei 100, 2930 Brasschaat
o Riguelle en Hautekiet: Mariëttalei 9, 2930 Brasschaat
o Buls, Piedfort, Van Winckel: Schepersveldlei 3, 2180 Ekeren
o Simon Van Cant: Leo Vermandellei 5, 2180 Ekeren
o KINDaMAGIC: Zwemdoklei 68, 2930 Brasschaat
25 juni 2022 Kerkconcert: Fien Desmet en Stemmencollectief met Hans Primusz
* Deuren 19.30u. Start 20u
* VVK 12€. Kassa 15€
* Locatie: Kerk, Van de Weyngaertplaein 1 Ekeren
Tickets: www.mariaburg.be

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

met advies
LOPEN:
kleding
schoenen met voetanalyse

FIETSEN:
kleding, helmen & accessoires

ZWEMMEN:

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

BOEK JE
WINKELBEZOEK
ONLINE
https://www.shop2run.com/afspraken.html

<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

Brasschaatse Film,

Nr. 14, 6-04-2022

3

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

Een warme en persoonlijke begeleiding
ook na de uitvaart.
Dorpsplein 30 - Kapellen
Funerarium:
Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

Te huur: Ondergrondse
parkeerplaats omg. Lage
Kaart, Magdalenalei.
0475/897 634 vrĳ 1/11.
prĳs €70

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

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

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





TE HUUR

Gelĳkvloers appartement

HANENDREEF 22,
BRASSCHAAT

DE NIEUWE
BOOST CX1
Krachtig, compact
HQÀH[LEHO

2 slaapkamers, woonkamer met open keuken,
volledig ingericht (incl.
afwasmachine) met berging, volledig ingerichte
badkamer, aparte wc
met lavabo, terras en
tuin zuiwest georiënteerd. €895/maand incl.
kosten
Beschikbaar 1 mei 2022

GSM 0486/465 767

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

T: 03 336 14 33
christophebruyneel.be



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

Wĳ blĳven bereikbaar tĳdens
de werken aan de Bredabaan


Gezocht: Oude polsuurwerken of zakhorloges,
mogen ook defect zĳn.
Tel. Peter 0496/433 007.
Geef goede prĳs

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


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

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

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

Donk - Mariaburg: Danis Wouter BV - Kapelsesteenweg 321
03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0537.220.246

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

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211


Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide

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

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

Zie ook www.argenta.be
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HORTA GRILLEN KRUIDENDAGEN
6 APRIL T.E.M.
ZATERDAG 9 APRIL
WOENSDAG

 Meer dan
40 VERSCHILLENDE
soorten kruiden
 Koop tussen 6 en 9 april
één van onze geselecteerde
WEBER® BARBECUES* en
ontvang een VOUCHER voor
de Weber® GRILL ACADEMY
(t.w.v. € 99,99)

 TIPS en RAAD
van onze Horta
grill-professionals
 Met Weber® GRILLDEMO
op woensdag 6 APRIL

ACTIE

KRUIDENPLANTJES
Pot ø 10,5 cm: € 1,85/plantje.
4 + 1 = € 1,48/plantje

4
+1
GRATIS

*

* Enkel geldig van 6 t.e.m. 9 april 2022.
Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.

HORTA BRASSCHAAT
De Winter
$&. )УЫЧѬ-..#/
Tel 03 651 80 60
-..#/Җ#*-/ю*-"
OPENINGSUREN:
(ю/*/1-$%юѐ1)Ы0/*/УЪюХТ0ю
5/юѐ1)Ы0/*/УЪюТТ0
 .'*/ )*+5*)ѣ )! ./" )ю

Hondenkapsalon Bink
Alle kruisingen & rassen
zĳn welkom. Miksebaan
213. Enkel op afspraak.
Tel. 0485/085 279



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

QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken
Ronny Kanora
Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,
ontmossen gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte
0477/306 423

QQQQQQQQQQQQ
Man zoekt werk: tuin,
gyproc, schilderwerk,
behangen, afbraakwerk.
0465/842 351 0499/826 324

Bent u uw strijk beu?
Ik kom uw strĳk thuis ophalen en terugbrengen.
0485 644 993


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



Te koop: 2 skipakken als
nieuw maat 164-140
Alsook jonge dameskleding als nw maat 38-40
Tel. 0497/166 041



Klusman inrichting elektr.
garagedeur rolluik vliegraam. 0499/216 561



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



Gratis ophaling van oud
ijzer, ook electriciteitskabel, potten, pannen,
bestek, enz. Info Bart:
0492/543 007

Inloophuis Casa Callenta krijgt opnieuw
3 jaar steun van Kom Op Tegen Kanker
Casa Callenta, een (t)huis
voor mensen met kanker en
hun omgeving, viert op 2
april zĳn derde verjaardag.
De grote kers op de verjaardagstaart is de toekenning
voor een verdere ﬁnanciering door Kom Op Tegen
Kanker. Zĳ engageren zich
om alvast tot eind 2024 het
inloophuis mee ﬁnancieel
te ondersteunen.
Inloophuis voor mensen
met kanker
‘Bĳ ons kunnen mensen met
kanker en hun omgeving
terecht. Via contacten met
elkaar en deelname aan activiteiten, informatiesessies
en workshops is er voor iedereen de ruimte om hun kanker
een plaats te geven, steun te ondervinden en een weg te
vinden met en na deze afschuwelĳke ziekte’ aldus de coördinator Els Dehaemers.
Iedereen uit de Noorderkempen kan terecht in het inloophuis dat gevestigd is in de gebouwen van jeugdverblĳf Bielebale in Brasschaat. Vrĳwillige gastvrouwen of –heren en
lesgevers, ervaringsdeskundigen en/of oncologen bieden
een maandelĳks ontspannend en informatief aanbod. Het
gaat van workshops (gezond) koken over je fysiek terug
opbouwen of introductie zorgmassage tot informatie over
behandelingen van bepaalde kankers of weer aan het werk
gaan.
Wie liever (nog) niet te veel fysieke contacten heeft, kan ook
op de website terecht voor heel veel online informatie. Zo
staan er op de wegwĳzer een 180 nuttige contacten uit de
regio waar mensen met kanker terecht kunnen.
Kanker wordt een chronische ziekte
30 jaar geleden stond een diagnose kanker bĳna altĳd
gelĳk aan het levenseinde. Gezien de grote vooruitgang
aan onderzoek en nieuwe behandelingen, zien we een verschuiving in de veel langere levensverwachting van iemand
met kanker. De ziekte is eerder uitgegroeid tot een chronische aandoening.
Kom Op Tegen Kanker, algemeen gekend als ﬁnancierder
en pleiter voor kankeronderzoek, vindt het dan ook belangrĳk om het psycho-sociale welzĳn van patiënten te ondersteunen. Dit doen ze door de verschillende inloophuizen in
Vlaanderen mee te ﬁnancieren.
Casa Callenta is één van hen dat tot eind 2024 tot 80% van
zĳn middelen geﬁnancierd zal krĳgen. Zo kan de plaats die
mensen weer energie en kracht geeft om het leven terug op
te nemen verder uitgroeien in onze regio.
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d’Oude Pastorie, onze gezellige brasserie in
het hartje van Brasschaat is op zoek naar een
paar enthousiaste nieuwe collega’s
voor onmiddellijke indiensttreding.

8ƚĬĬěƋĜĵåƉŅüƉāåƻĜ×Ɖ

BARMEDEWERKER
ZAALMEDEWERKER
KEUKENHULP
Kom even langs of stuur ons een mailtje.
Info@pastorie-brasschaat.be

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

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

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


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

Spring op je fiets
De Brasschaatse sportdienst organiseert
opnieuw een ﬁetscursus ‘Spring op je
ﬁets’. In 10 weken leer je ﬁetsen van 30
naar 80 km en hoe je veilig kan ﬁetsen in
groep.
Brasschaat heeft oog voor de gezondheid
van haar burgers en geeft ze een duwtje
in de rug naar voldoende beweging. Voor
de ﬁetsliefhebbers organiseren we een
nieuwe reeks ‘Spring op je ﬁets’.
In 10 weken leer je niet alleen verder ﬁetsen - van 30 naar 80 km - maar ook hoe
je veilig in een groep kan rĳden. De Brasschaatse wielerclubs zorgen voor enthousiaste begeleiders. Elke woensdag om
18.30u en zaterdag 9.30u gaan ze ﬁetsen. Je hebt wel een koersﬁets en een helm nodig.
Het inschrĳvingsgeld bedraagt € 25. Woensdag 20 april is de eerste training. Zeker inschrĳven via https://webshopbrasschaat.recreatex.be
Meer info: sportdienst T 03 650 03 30 sport@brasschaat.be

Bestel tijdig je chocolade
voor Pasen
Of spring eens binnen om te
genieten van onze lekkernijen

EXTRA OPEN
op zondag 10 en 17 april van 10 tot 14 uur
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrĳdag en zaterdag
open van 10u-18u, zondag en maandag gesloten

Bredabaan 1129 | 2930 Brasschaat Maria Ter Heide
Info@cookies-chocolates.be | www.cookies-chocolates.be
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VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u
ŽŽŬŵĞƚĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŶĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͘
Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen
ƌŽƵǁĐĞŶƚƌƵŵƚĞƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͘

tŝůƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĂůůĞƐǁĂƚŵĞƚ
ĞĞŶƵŝƚǀĂĂƌƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͍
hŬĂŶŽŶƐƐƚĞĞĚƐŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘
tŝũǌŝũŶϮϰͬϳďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗ϬϯϰϯϰϯϯϯϮ͘
Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat
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Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Stel: het is vrĳdagavond 20u en je wil een boek uit
de bib in huis halen om tĳdens het weekend te lezen. Wel, dat kan weldra. De gemeentelĳke bibliotheek werkt op dit ogenblik met een aantal proefpersonen aan het zogenaamde open+ systeem.
Dat houdt in dat men de bib kan bezoeken van
10u tot 22u en dat zeven dagen op zeven. Brasschaat is daar redelĳk vernieuwend mee. Slechts in
twee Vlaamse gemeenten loopt dit ysteem nu al.
Hoe gaat het in zĳn werk? Wie buiten de kantooruren de bib wil bezoeken om er materialen te
gaan ontlenen of om de bezoekerscomputers te
gebruiken, kan via de zuil aan de voorgevel met
een persoonlĳke code binnen. Het is dus best
mogelĳk dat je er helemaal alleen bent. Uiteraard
is er cameratoezicht en voor wie schrik heeft opgesloten te geraken: de nooduitgangen zĳn heel
eenvoudig te openen.
Op dit ogenblik is de proefperiode afgelopen. Na
een grondige evaluatie kan er waar nodig worden
bĳgestuurd. Maar eind april-begin mei treedt het
systeem in voege en wordt het aantal openingsuren van 39 opgevoerd naar 84, waaronder dus
45 onbemande uren.
De proefpersonen waren alvast bĳzonder enthousiast. Zo is er iemand die van dit systeem wil gebruik maken om bĳvoorbeeld een zondagnamiddag in alle rust een aantal uren in de bib te komen
doorbrengen. “Ik hoop maar dat er dan niet plots
een ander lid binnen komt, want dan zou ik me rot
schrikken. Maar ik vind het een schitterend initiatief”, zegt de proefpersoon.
Dit nieuwe systeem is wellicht de laatste vernieuwing onder de leiding van hoofdbibliothecaris
Goedele Horemans. Zĳ gaat immers einde mei
met pensioen. Onder Goedele groeide onze bibliotheek verder uit tot een moderne instelling
waar iedereen, jong en oud, zĳn of haar gading
vindt. Vooral de opfrissing van de jeugdafdeling
valt op. Maar ook de Biboase waar al heel wat
boeiende lezingen werden gegeven, is een initiatief waarvan Goedele de pluimen op haar hoed
mag steken.

www.uitvaartzorg-delelie.be

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

Notaris Chris Celis neemt eerstdaags na bijna 20 jaar
afscheid van haar ambt om zich een jaartje terug aan
studie te wijden en zich vervolgens met volle overgave in
te zetten voor de juridische begeleiding bij levenseindebeslissingen.
Het wordt haar toegelaten haar titel eershalve te voeren.
Haar team zal u voor de lopende en toekomstige dossiers
vanop hetzelfde adres van dienst blijven onder leiding
van haar opvolger. Vanaf 12 april 2022 neemt Laurent
Liessens de fakkel deﬁnitief over.

Notaris Chris Celis dankt
van ganser harte haar trouwe cliënten!
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken
familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht
huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE

Te koop: andullatiematras (full option) Zgan,
zonder gebruikssporen.
Met extra onderbenenkussen en draagzak,
beiden nog in orig. zak.
Deze week nog gepromoot door Gella Van De
Caveye. Contact enkel
0498 301 036 Richtprĳs:
€ 1.495

T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32
GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Brasschaatse Kindergemeenteraad
op werkbezoek naar Vlaams Parlement
Na 2 jaar digitaal vergaderen mochten de raadsleden van de Kindergemeenteraad eindelĳk elkaar in levende lĳve ontmoeten. Spannend! Als eerste uitstap trokken ze, samen met
5 begeleiders, op duurzame wĳze (met de trein) naar Brussel.
Tĳdens een gegidste rondleiding in het Vlaamse Parlement ontdekten zĳ de geheimen van
dit imposante gebouw. Ook werd hen de werking van het Vlaamse Parlement toegelicht.
Na de boterhammenlunch wandelden onze jongeren via het Warandepark en de Grote
Markt naar Manneke Pis.
Schepen van jeugd Adinda Van Gerven was zeer tevreden over deze uitstap waar samenzĳn,
leren en genieten aangenaam gecombineerd werden. ‘Het gejoel en de decibels op de terugreis maakten duidelĳk dat dit een geslaagde teambuilding was. Voor herhaling vatbaar.’

Waar zijn die sportieve dames?? Wĳ zoeken
voor onze softbal damesteam nog versterking.
Meedoen mag vanaf 12
jaar tot ... Trainen op dinsdagavond,. Interesse?
Bel voor meer info. 0475
938 458. Graag tot binnenkort!



Oppas gezocht. Dinsdag
en donderdag kindjes
7-8j van school halen. 1618u. 0486 280 982


Vakantie Heist/zee mod;
app. 1 slaapk. 0486/142 015



Te koop: ladders 3 delig, houten en alum. Tel.
0488/ 761 575



Gouden Callebout chocolade eieren La Praline,
Isabelalei 87.

CONCIËRGE
GE ZOCHT
voor dagelijks onderhoud
van woning in Brasschaat
Bij uw taken horen
onderhoud, toezicht
en communicatie met
diverse leveranciers.
Technische kennis
is vereist.
Neem contact op met
caretotaal@gmail.com



Brasschaat Braves zoekt
een home-stay voor een
Amerikaanse speler! Hĳ
ondersteunt hier het baseballteam en de jeugdspelers. Engels sprekend.
Een plaats over thuis en
interesse? Bel voor meer
info: 0475 938 458

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.
Wij maken uw feestje compleet!
Bredabaan 322, Brasschaat, 0475 809 206, info@dekaaslounge.be
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START TO GOLF
Op 18 april proef je bij Brasschaat Open Golf
& Country Club GRATIS van de golfsport!
Bent u voor uzelf of uw kinderen op zoek naar een nieuwe buitenactiviteit die je het hele jaar door
kan beoefenen, zélfs in tijden van Corona. Stop met zoeken en kom op 18 april naar de beste 9 holesJROIEDDQYDQ%HOJLs2Q]HGULHJROISUR·VJHYHQXHUHHQXXUJUDWLVOHVHQQDDÁRRSQHPHQRQ]H
vrijwilligers u mee voor een amusante en leerrijke wandeling over onze golfbaan. Ten slotte krijgt
u ook nog een putting-les waarna u op het meest zonnige terras van Brasschaat kan nagenieten
van uw sportieve prestaties. Bovendien kan u die dag ook aan een uitzonderlijk voordeeltarief
intekenen voor groepslessen… Maar kom eerst maar eens gewoon gratis proeven van de snelst
groeiende sport ter wereld! (comfortabel schoeisel zonder hakken is vereist)

Inschrĳvingen: surf naar www.starttogolf.be
Brasschaat Open Golf & Country Club
LQIR#EUDVVFKDDWJROIEHZZZEUDVVFKDDWJROIEH
0LNVHEDDQ%UDVVFKDDW7HO

Bĳles Excel gezocht. Basis en gevorderden. Gsm.
0495/824 365



Alle tuinwerken, snoeien,
onderhoud. 0474/453 834

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

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

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



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

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



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.
0476 582 757

WANDELEN OP ZATERDAGVOORMIDDAG
MET OKRA BRASSCHAAT CENTRUM
Wat doe je zoal op zaterdagmorgen? Laat alles staan en
denk aan gezondheid en gezelligheid! Deze twee combineren we in de zaterdagmorgenwandelingen: elke 1e en
3de zaterdag van de maand.
Guido weet ons telkens te verrassen met zĳn wetenswaardigheden over de natuur en/of de geschiedenis van het
park. Elke keer zien we weer een ander aspect van het
park en Peersbos en zeker nu van de ontluikende natuur.
We sluiten af rond 11u30 met een kofﬁe of iets anders. Ga
mee! Afspraak om 9u45 aan de parking aan het Kasteel.
Inlichtingen bĳ Alfonsine Franssens, tel.: 03 651 30 17

Het gemis dat je achter laat is groot
Onze harten heb je gevuld
met liefde en mooie herinneringen

Mini-museum Den Toren is terug open!
Vanaf april verwelkomen we je terug graag op zaterdag en
zondag tussen 11u. en 16u. In mei en juni is Den Toren ook elke
woe open van 13u. tot 16u.

MEER INFO?

Sylvia Spoelders
weduwe van Paul Boogaerts
Gewezen conciërge Liberale sociale werken Brasschaat
gewezen ondervoorzitster Liberale bejaardenbond VIEF
Geboren te Willebroek op 6 februari 2926 en overleden
te Gooreind in WZC Amandina op 25 maart 2022.
U wordt vriendelĳk uitgenodigd het afscheid bĳ te wonen
in de aula van Uitvaartvilla Noorderkempen,
Bredabaan 654 te Brasschaat,
op woensdag 6 april 2022 om 11 uur.
Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur
Aansluitend volgt de bĳzetting in het columbarium
op de begraafplaats van Brasschaat-Rustoord
Delen in dit verlies:

Hubert en Paula Simons - Boogaerts
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

www.den-toren.com
Ontdek met het hele gezin
hoe de natuur, de militaire
aanwezigheid en de luchtvaart
het gebied gevormd hebben.

Jan en Nicole Boogaerts - Lenaerts
kinderen en kleinkinderen

Hugo en Lisette Hellemans - Boogaerts
kinderen en kleinkinderen

Marica Martin
en kinderen
haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
en achterachterkleinkinderen
Correspondentieadres: Fam. Sylvia Spoelers
De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
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Koningshof
Thuishulp

Ter vervoeging van ons team
zoeken we:

PART-TIME VERKOPER
(M/V)
Contract onbepaalde duur
(3 dagen per week)
voor de winkel.
Voor met onze ijskar in het
park zoeken we een

GEPENSIONEERDE
OF FLEXIJOB

(2 dagen per week)
vanaf april t.e.m. september.
Interesse, stuur uw CV naar
cocorico.brasschaat@gmail.com



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


Onbalans hormonen
vaak boosdoener van
gewichts- en gezondsheidsproblemen. www.
mĳnlaatstedieet.com


Te koop: donkerbruin
lederen salon 3+2+1
p.o.t.k. 0472/518 702



Ik zoek poetswerk,
ook strijk + ophalen.
0486/171 672

OUDER WORDEN IN ALLE RUST EN
COMFORT BIJ U THUIS, DAT IS ONZE
PRIORITEIT!
EEN VAST EN VERTROUWD GEZICHT
OMRINGT U MET AANDACHT, TOPSERVICE
EN EEN WARM HART.
Graag stellen we ons even aan u voor:
Ons team bestaat uit een groep ervaren persoonlijke
thuishulpen die in uw eigen vertrouwde omgeving de
nodige hulp en ondersteuning bieden, dit met het oog op
uw privacy én rust.
Wij bieden niet enkel hulp in huishoudelijke taken, maar
even belangrijk tijd en aandacht die we echt aan u
besteden.
Wij hebben een missie: 75-plussers te laten genieten van
onze hulp, ondersteuning, opvang, gezelschap, ... Maar
ook om samen een lekker kopje kofﬁe te drinken met een
goede babbel, én een hele belangrijke: het ontzorgen van
uw familie en mantelzorgers.


Ik zoek poets- en strĳkwerk. 0465/131 373



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

Binnenkort opening van onze kantoren:

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

Wil je een vrijblijvende aanvraag indienen?
www.thuishulp-koningshof.be



6 Kookt u niet meer graag elke dag?
Dat mag! Wij verwennen u en maken een
lekkere maaltijd klaar in uw keuken.
; Je doet nog wel graag boodschappen,
maar toch liever niet meer alleen?
Dan doen wij die toch gewoon gezellig
samen!
; De was, de strijk, u ziet er vaak tegenop?
Geen probleem, ook dat doen we met plezier.
; Voelt u zich soms toch wel eens eenzaam?
Wij nemen de tijd om te praten én vooral te
luisteren.

Bredabaan 507A | 2930 Brasschaat
Wil u ons graag contacteren?
03 288 82 09 - 0492 72 22 40 of
thuishulp@koningshof-residentie.be



DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09
%UDVVHULH
'H+RJH%RRP
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

ERKEND DIENSTENCHEQUES-BEDRIJF

Zin om deel uit te maken van ons
Thuishulp Koningshof Team?
Stuur zeker je cv en motivatie naar Yolande Helsen:
thuishulp@koningshof-residentie.be

FIETSGROEP OKRA BRASSCHAAT CENTRUM
Onze deelnemers zĳn 65 plussers. Wĳ ﬁetsen van maart tot
en met oktober, ongeveer tweemaal per maand, telkens op
een donderdagnamiddag. Startplaats van onze ﬁetstochten is aan het pleintje Bredabaan/Van Hemelrĳcklei om
13u30 en we rĳden ongeveer 35 km.
Noteer volgende data en kom eens mee rĳden op donderdag 7 en 21 april, 5 en 19 mei, 9 en 23 juni, 7 en 14 juli, 4
en 18 augustus, 1 en 15 september, 6 en 20 oktober 2022.
Inlichtingen bĳ Leo en Agnes Beldé-De Meyer, tel.: 03 651
96 53

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


Schilderwerken binnen
en buiten. 0486/766 847


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

Wij brengen de lente bij u thuis!
Onze Thuishulpdiensten zijn beschibaar
vanaf 21 maart 2022 en worden aangeboden
door vzw Residentie Koningshof, erkend
dienstencheques-bedrijf in uw buurt.

Wij bieden onze diensten aan vanaf 3u per dag,
zowel bij u als gezin als alleenstaande.

WANDELEN OP DONDERDAG
MET OKRA BRASSCHAAT CENTRUM
De laatste donderdag van de maand wandelen we ongeveer 7 à 8 km. met vertrek aan de parking van het Kasteel van Brasschaat om 13u30 op volgende data: op 28
april, 2 juni, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september,
27 okrober, 24 november, 15 december 2022. Hou je van
een wandeling in de natuur, een gezellige babbel en een
pauze op een terras of in een café, kom dan zeker eens
gezellig mee wandelen met ons. Inlichtingen bĳ Leo en
Agnes Beldé-De Meyer, tel.: 03 651 96 53
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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 5 april t.e.m. zaterdag 9 april

Bekijk ons Paasmenu, en onze Paasbrunch
online: www.patisseriecharlotte.be
Soepen:
 &RXUJHWWHVRHSPHWGLOOH ½ORI½O  9(*$1
- Oosters gekruide kokosmaaltijdsoep met
kippenballetjes en boordevol groentjes .
 ½ORI½O  9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Wrap met gerookte zalm, guacamole, rucola,
 FRXUJHWWHHQNRPNRPPHU ½ 
- Taboulé salade met baba ganoush, mediterraanse
groentjes, granaatappelpitten, rucola en krokante
 NLNNHUHUZWHQ ½ 9(*$1
Warme Gerechten:
- Medaglioni van asperges met waterkersvelouté en verse
 ZLWWHHQJURHQHDVSHUJHV ½  9(*,
 *HEDNNHQURRGEDDUVPHWQRRGOHVYDGRXYDQVDXV
 ZRUWHOVXJDUVQDSVHQEURFFROL ½
- Courgette gevuld met kippengehakt, afgewerkt met
 WRPDWHQVDXVHQ]RHWHDDUGDSSHOXLWGHRYHQ ½

Afspanning De Kroon is op zoek naar een paar nieuwe enthousiaste
medewerkers voor onze gezellige bistro/restaurant.
Onmiddellijke indiensttreding.

FULLTIME OF FLEXI ZAALMEDEWERKER

Í

FULLTIME ASSISTENT ZAALVERANTWOORDELIJKE

Í

FULLTIME ZAALMEDEWERKER
van maandag tot vrijdag voormiddagen.

Kom even langs of stuur ons een mailtje: Info@dekroon-brasschaat.be

Superhelden in Mater Dei Driehoek
In maart 2022 is het thema voor Jeugdboekenmaand 'Helden en schurken'. We hebben het
over dappere helden en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden
met wapens en helden met woorden. Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal.
En wat is een held zonder schurk? Zonder vĳand, zonder pestkop, zonder spoken in zĳn
hoofd? Verhalen hebben hun helden en schurken nodig. En mensen hebben hun verhalen
nodig. In Mater Dei Driehoek verkleden we ons in onze favoriete held. De ganse school, het
team en zelfs onze directie doen hieraan mee. Want boeken (voor)lezen is zo belangrĳk!

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

FEMMA BRASSHAAT CENTRUM

DAGUITSTAP KEUKENHOF: ZATERDAG 7 MEI.
Eindelĳk ligt het rĳk der vrĳheid in het vooruitzicht….en
kunnen we – heel voorzichtig - onze daguitstappen opstarten. Op zaterdag 7 mei trekken we naar Keukenhof,
het paradĳs van de bloemen. Deze bloemententoonstelling is grotendeels in openlucht, maar heeft enkele mooie
grote serres en tenten waar de meer fragiele bloemen te
bewonderen zĳn. Tevens is 7 mei de dag van romantiek in
Keukenhof: we kunnen zo genieten van klassieke muziek
en dansoptredens in 18e- en 19e -eeuwse kostuums.Er is
genoeg gelegenheid om iets te eten in Keukenhof en jullie
kunnen evt ook jullie picknick meenemen. We vertrekken
om 9h00 aan de hoek Hemelakker/Miksebaan aan de kinderopvang en vertrekken om 17h30 terug in Keukenhof.
De prĳs (bus + toegang Keukenhof) bedraagt 40€ pp ledenprĳs; 45€ niet leden. U kan inschrĳven bĳ Godelieve
Dielens- tel. 03 653 04 58 - gsm 0486 84 01 15
mail:
godelievedielens@gmail.com - ten laatste op 27/4. Het inschrĳvingsgeld moet gestort worden op reknr BE28 1030
4543 9720 Femma Brasschaat. Uw inschrĳving is pas deﬁnitief bĳ betaling van het inschrĳvingsgeld.

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

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

slapen

is beter leven

Ontdek onze designaanbiedingen
om van te dromen

:VEEKREEVHIZSSV[EEVHIRMRSR^I[MROIP

&VEWWGLEEXŵ&VIHEFEER

+SIHWPETIRPIZIVXNILIIP[EXZSSVHIPIRST(EEVSQ^SVKX%YTMRKZSSVNSY[
REGLXVYWX1IXHIEPPIVFIWXIFIHHIRSTQEEXZERNSY[PMGLEEQIRHVSQIR-RHI
EPPIVQSSMWXIZSVQKIZMRKSQHEXLIXSSKSSO[EX[MP)RQIXQEXIVMEPIRHMIPMIJ
^MNRZSSVNSYIRHITPERIIX>SHVEKIR[MNSRWWXIIRXNIFMNXSXFIXIVWPETIRFIXIV
PIZIRIRIIRFIXIVI[IVIPH)VMWRYXMNHIPMNOEPIIR)WWIRXMEPFIHZEREJ€ 2.339*.
* (IZEREJTVMNWKIPHXZSSVEJQIXMRK\GQ^SRHIVLSSJHFSVH
ZPEOOIWTMVEEPFSHIQWIR-RM^MSQEXVEWWIR

T 03 653 03 60
www.aupingstore-brasschaat.be
QE^EYYŵHMKIWPSXIR
STIRST^SRHEKZERYY
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parkbodeactueel
Da’s pech ... Fiets weg!
Er worden dagelijks gemiddeld honderd fietsen gestolen in
België. In 2021 kreeg politiezone Brasschaat 83 aangiftes van
fietsdiefstal. Gemeente en politie vonden samen 117 achtergelaten
fietsen. Maar slechts 3 konden worden teruggegeven aan de
rechtmatige eigenaar.
Wat kan je vooraf doen?
Vraag een fietslabel aan op
brasschaat.be/fietslabel-aanvragen.
Een fietslabel maakt je fiets minder aantrekkelijk
voor fietsdieven. Het zorgt er ook voor dat de
politie je vrij snel kan contacteren wanneer je
gestolen fiets wordt teruggevonden.
Je krijgt na een vijftal werkdagen het fraudebestendige label thuisgestuurd samen met een
gebruiksaanwijzing voor het aanbrengen en
preventietips tegen fietsdiefstal.

Op slot?

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 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
teruggevonden fietsen op deze website. Als burger kan je er nagaan of je fiets al gevonden werd.

Elke gemeente of politiezone registreert
teruggevonden fietsen op
gevondenfietsen.be. Als burger kan je er
nagaan of je fiets al gevonden werd.

Zet je fiets altijd slotvast weg. Maak het met
frame en voorwiel vast aan bijvoorbeeld een paal
of boom. Als dieven met het slot gaan draaien,
verwringen ze het wiel waardoor de fiets moeilijker 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.
Meer tips op fietsersbond.be (zoek op ‘slot’).
Laat je je fiets achter in een berging? Sluit steeds
de fietsberging af.

Open Huis Kabas
zoekt zomerkleding
Onze tweedehandsboetiek voor minder
begoede klanten heeft nood aan mooie
zomerkleding en -schoenen. Vooral onze stock
aan kinderkleding en -schoenen (3-12 jaar) is
zo goed als uitgeput.
Doneren kan elke werkdag tussen 9 en
12 uur in de Van Hemelrijcklei 90. Op dinsdag
en donderdag ook tussen 13 en 16 uur.
Volg de wegwijzers afgifte goederen naar de
achterzijde van het gebouw.

Opening
toeristisch seizoen
Noteer alvast in je agenda: zondag 24 april.
Zin in een dagje uit? Kom mee genieten van
tal van activiteiten. Mini-museum Den Toren
houdt opendeur en enkele gidsen leiden
je rond in het Gemeentepark tijdens een
verhalenwandeling.
Vraag de folder fietsen en wandelen gratis aan
op brasschaat.be (zoek op gratis folder).

Ook dit jaar weer
een pannakooi!

Je fiets gestolen?
Doe zeker aangifte bij de politie of via politie.be.
Blijf regelmatig gevondenfietsen.be checken.
De gemeente of politiezone die je fiets (terug)
vindt, registreert deze altijd op deze 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
de gevonden fiets eigendom van de betrokken
gemeente.

Van 1 tot en met 15 juni staat de pannakooi
in het Gemeentepark, net tegenover het
speelterrein. Een pannakooi? Dat is letterlijk
een kooi waarin je voetbal kan spelen.
De pannakooi reist daarna naar Rietbeemden/
Morgenster (15 juni-15 augustus) en Hulshout
(15 augustus-15 oktober).

Fiets- en voetgangersexamens
voor onze schoolgaande jeugd
Vanaf april starten opnieuw
voetgangers- en fietsexamens
voor de oudste leerlingen van de
Brasschaatse basisscholen. Voor
het voetgangersexamen hebben
zich 98 leerlingen ingeschreven,
voor het fietsexamen 304.
Wees extra voorzichtig in het verkeer
als je onze Brasschaatse leerlingen
ziet.
Voor het voetgangersexamen stippelt
de politie in de directe schoolomgevingen een route. De leerlingen
maken kennis met de verschillende
aspecten van de wegcode als voetganger.
Het grote fietsexamen is een initiatief
van de Vlaamse Stichting voor Ver-

keerskunde (VSV). De organisatie is in
handen van de scholen zelf.
In Brasschaat wordt gebruik gemaakt
van de vaste ‘Vero’ fietsroute.
Via routebordjes passeren de leerlingen langs de meest voorkomende
verkeerssituaties die je als fietser
best onder de knie hebt.
Het grote fietsexamen is gepland
tussen 19 en 30 april, telkens in de
voormiddag van 9 tot 12 uur.

Wees extra voorzichtig in het verkeer als je onze Brasschaatse
leerlingen ziet.

My local Job
Zoek je een job in Brasschaat
als werknemer, zelfstandige,
flexi-jobber of vrijwilliger?
Dat kan voortaan via de app
My Local Job.

My Local Job is een heel gebruiksvriendelijke app die je zoektocht naar
lokaal werk of werkkrachten heel
eenvoudig maakt. Geen ellenlange
motivatiebrief of cv, maar meteen
rechtstreeks contact met potentiële
opdrachtgevers.
Heb je een bedrijf of handelszaak in
Brasschaat? Registreer je via
app.mylocaljob.be.
Ben je op zoek naar werk in
Brasschaat? Download de app en
maak je account aan.

Brasschaatse Film,
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PARKBODEACTUEEL
inBrasschaat
Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

VEDETT PARTY
VEDETT IS BACK BABY! Samen met Chiro
Kaart feesten met een Vedett in de hand!
Jeugdhuis Hobnob
15 april, 21:00
VEDETT LIVE
Vedett Party sfeer, maar dan met live
optredens. LINE UP: Schuurpapier
Soundsystem, EMCII, Brastex
Jeugdhuis Hobnob
16 april, 20:00

TWEEDAAGSE MARIA-TER-HEIDE
WALK-2-GETHERTOCHT
Uiterst groene wandeling langs
Antitankgracht, De Inslag, De Mik, Klein
Schietveld.
Zaal D’Ouwe Kerk
16-17 april, 7:30-15:00
PAASKERMIS CENTRUM
Park van Brasschaat (Driehoeksweide)
16-25 april, 13:00-22:00

Maand van de markt
In april zetten we een
ganse maand onze
lokale markt in de kijker.

Meer info
Download alvast de wedstrijdapp
op maandvandemarkt.be

Winkel op de markt en maak kans
op mooie prĳzen! Koop je graag
lokaal? Wil je onze wekelĳkse
markt steunen of juist voor het
eerst de markt ontdekken?
In april maken bezoekers bĳ elke
aankoop kans op tal van leuke
prĳzen (ballonvaart, gevulde
caddy). Deelnemen doe je op de
markt via de digitale wedstrĳdapp
of een invulformulier.
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Paasactie
van 6 tot en met 16 april
Replay

Clic

-10%

Sun68

Diadora

op alle gesloten kinderschoenen
t.e.m. maat 35

Clic
Replay

Framandi

Bredabaan 757 | Brasschaat | Tel. 03 337 07 30
www.framandi.be

Levo

Kapellensteenweg 757 | Kalmthout
Tel. 03 666 36 23 | www.levoschoenen.be

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

16

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

Brasschaat steekt de Verkeersveilige week
in een nieuwe kleedje, op een toplocatie!

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS

VROEGE LENTE OP DE HEIDE
Zondag 10 april - 10 uur - Wandeling in het ‘Klein Schietveld’ met als thema ‘Vroege lente op de heide’
Klein in naam, maar groots in natuur. Het Klein Schietveld
wordt ‘klein’ genoemd omwille van de nabĳheid van grotere broer ‘het Groot Schietveld’. Naar Vlaamse normen is
het echter allesbehalve klein. Het is een aaneengesloten
stuk natuur van bĳna 900 hectare en dat is in Vlaanderen
eerder uitzondering dan regel. Afspraak en vertrek van de
wandeling om 10 uur aan het kruispunt van de Feniksdreef
en de Hazelaardreef in Kapellen. Bĳ nat weer is gepast
schoeisel noodzakelĳk. Iedereen welkom.

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…

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



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


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



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



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

Van 28 tot 31 maart ging in Brasschaat de verkeersveilige
week door. Dit is ook het moment waarop de aftrap geven
is van een nieuwe samenwerking tussen de lokale politie
Brasschaat, het gemeentebestuur en de Leerexpert.
Leerlingen van het 5de leerjaar worden een dagje uitgenodigd op het domein van de Leerexpert, gelegen aan
de rand van het Peerdsbos. In de voormiddag krĳgen ze
verkeersles over onderwerpen zoals de dode hoek. Ook
kunnen ze hun vaardigheden in het verkeer oefenen in het
verkeerspark en wordt hun ﬁets technisch nagekeken. Bovendien krĳgen ze de kans om ook hun ﬁetsbehendigheid
te oefenen op een BMX-parcours en door te ﬁetsen met
‘gekke ﬁetsen’. Dat alles gebeurt onder begeleiding van de
lokale politie Brasschaat. In de namiddag is er tĳd voor ontspanning en kunnen ze gebruik maken van de terreinen op
de mooie locatie van de Leerexpert.
Maar liefst 227 leerlingen van 5 deelnemende Brasschaatse
scholen gingen in op dit aanbod en zullen tĳdens de verkeersveilige week een dag doorbrengen bĳ de Leerexpert.
Eén van dé topprioriteiten van de Brasschaatse politie, is
verkeersveiligheid. Hierbĳ gaat een bĳzondere aandacht uit
naar de zwakke weggebruikers zoals ﬁetsers en voetgangers.
“Met 21 scholen in onze gemeente heeft Brasschaat heel
veel schoolgaande jeugd. Dat zĳn heel veel kinderen die
dagelĳks in het drukke verkeer te voet of met de ﬁets onderweg zĳn. Om hen op een correcte, veilige manier vertrouwd
te maken met het verkeer organiseren wĳ, in samenwerking
met verschillende partners, projecten rond verkeersveiligheid”, aldus Werner Hoogsteyns, verantwoordelĳke voor de
verkeersdienst van de Brasschaatse politie. “Dit nieuwe aanbod kadert in een breder aanbod van verkeerspreventieprojecten, die gericht zĳn naar verschillende doelgroepen,
waaronder leerlingen van het kleuter-, lager en secundair
onderwĳs. In samenwerking met de verschillende partners
doen we regelmatig een screening van nieuwe projecten
en/of vernieuwende leervormen en gaan we op zoek naar
de communicatievormen en -middelen om de doelgroepen zo breed mogelĳk te bereiken.”
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
:/.7%2).'ȩsȩ2/,,5)+%.ȩsȩ2!!-$%#/2!4)%
3#2%%.3ȩsȩ4%22!3/6%2+!00).'%.ȩsȩ,!-%,,%.$!+%.

25)-%ȩ4//.:!!,ȩ-µ

Seth’s Welding Service
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

+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO
"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖSOFFERTEȩȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

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

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

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

KINDaMAGIC 10 jaar!!
Het “Pop- en Rockkoor" KINDaMAGIC kon geen schattig
kindje blĳven, maar zou op een dag tiener worden. Ondertussen zĳn de tien kaarsjes uitgeblazen, hebben we Corona
verteerd en telt maar één ding: het weekend van 30 april
en 1 mei. Dan geven we een groots jubileumconcert met de
beste nummers van het afgelopen decennium. We grĳpen
terug naar de muziek waar we mee begonnen zĳn, trekken
de archieven open om de memorabele successen op te duikelen en voorzien als uitsmĳter nieuw, onuitgegeven werk.
Tickets reserveren kan via de webshop van de Gemeente Kapellen. Bestel nu je kaarten - dit wil je niet missen. Voor info
koorkindamagic@gmail.com of 0486/423484

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

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  .

Schitterend zwemtornooi
tussen Brasschaatse scholen
Op woensdag 23 februari organiseerde vzw Sport Plus in samenwerking met Sportoase
Elshout voor de elfde maal het Brasschaats Scholenzwemfeest. Meer dan 100 leerlingen
haalden hun beste zwemstijl boven in het wedstrijdbad van Sportoase. Het scholenzwemfeest
is een sportieve, vriendschappelijke competitie tussen onze Brasschaatse jeugd. De beker
YRRUGH[PDÀRVVLQJVZHGVWULMGZHUGGLWMDDUGRRUKHW7RYHUERVPHHQDDUKXLVJHQRPHQ

Man zoekt tuinwerken
schilderwerk.
0465/338 514



Te huur du Boislei 50
app. 1e links gn huisdier. ink. liv, 2 slk, ing.
badk, kkn, terr. €780/mnd
0496/283 600



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



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



Verloren gouden
ring gezocht tss. Van
Gaspeldoornlaan en
Apotheek Driehoek.
Ek beloning v. vinder.
0497/374 324



Te koop: kleine gegalvaniseerde aanhangwagen
gesloten met dekzeil. Als
nieuw, weinig gebruikt.
1m45L op 1m25Br, hoogte binnen 1m55. banden/
lichten in orde + frontwiel. € 360. 0486/245 784
Onderhoudsman/
vrouw. Witte Duivels tennis. maan-vrijd. 2-3 uur
(niet bĳ regen)
0478 207 508


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

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

Gespecialiseerde voetverz. komt a. huis. Agniezka 0484/949 951

Dakherstellingen
alle daken, dakgoten.
0489/717 125

Gepensioneerde tuinman gevraagd tel. na
20u 0496 125 643





Jobstudent: werken op
 zaterdag in slagerĳ Pieters.
D a k w e r k e n , r o o f , Verkoop. Ben je gemotipannen herstellingen. veerd? Neem dan contact
op met ons. 0494 456 736
0489/717 125




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


www.brasschaatseﬁlm.com

10 WuustWezelse Oldtimer Meeting
de

Zondag 22 mei van 9 tot 18 uur - Kerkplein Gooreind - Gratis toegang



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



Te koop: 2 gegalvaniseerde aanhangwagens
in goede staat. 3mL op
1m30 Br en 2m50L op
1m40 br. Beide banden en
lichten in orde + frontwiel.
€350/stuk. 0486/245 784



Ik zoek werk schilderen
& tuinwerk. 0487/ 856 864

gevraagd

POETSVROUW
te Brasschaat /
Bethanie voor 5 u
per week, week dag
overeen te komen.
Perfect
Nederlandstalig
en ervaring = vereist.

0475/46.79.86


Ik zoek werk, schilderen
& tuinwerk. 0466/464 299

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


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

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

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



Te koop pr. gelegen app.
1e V. op zeedĳk Blankenberge. Liv., gr. terras, 2
rme slpks, ing. kkn, badk.,
douche + wc, ap. wc, berging, kelder. € 330.000. O.
mog aank. gar. € 45.000.
gstaes@microsoft.com


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

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Sam Gooris live, Coverband "Midlife", Harmonie Concordia Gooreind
Alle Oldtimer voertuigen welkom! - Vrĳblĳvende rondrit
Informatie/inschrĳvingen www.wwom.be - 0474/96.90.

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be
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Curieus Wuustwezel stelt voor in GC Kadans
op zaterdag 30 april 2022 om 20.15u.

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

STEVEN MAHIEU - FUL CONTACT TOUR

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be
Geef toe, niemand is te overtuigen met een tekstje over de inhoud
van een nieuwe voorstelling. Laten we daar dus geen inkt aan
verspillen. De Full Contact Tour is de vierde zaalshow van Steven
Mahieu en toont de comedian op zijn best heftig. Heftig betekent:
1)driftig, onstuimig (in woord of gebaar) 2) hevig, krachtig, fel
3) erg goed, leuk.
In het midden van zijn leven denkt Steven Mahieu na over de dood,
geriatrie en monogamie, en puurt daar heerlijke comedy uit. Intussen bereikt hij met zijn comedy steeds meer mensen. Voor een
comedian die nooit op tv komt, is dat op-merkelijk. Full Contact
Tour is een bijzonder hilarische en tegelijk keiharde confrontatie met
ouder worden en de dood.

10 X 1 KOPEN + 1 GRATIS VRIJKAART
Reserveren: e-mail naar info@curieus-wuustwezel.be of sms naar 0478 03 72 55
Vermelding: Mahieu in Kadans/lezer Brasschaatse Film + naam/adres/gsm/emailadres

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

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

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

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

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
63(&,$/,7(,7
DSSDUWHPHQWHQ
WUDS]DOHQHQ]
&RUUHFWHXLWYRHULQJ
DDQQRJ
EHWDDOEDUHSULM]HQ
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478



Aankoop alle soorten
wagens. Diesel benzine camionetten voor
export gekeurd ongekeurd schadewagens.
bel gerust vrijblijvend
naar Tom 0491 758 399



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

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


Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.
 $OJHPHQHULROHULQJVZHUNHQ
 3ODDWVHQ+HUVWHOOHQVHSWLVFKHSXWWHQ
 3ODDWVHQUHJHQSXWWHQ
 &DPHUDLQVSHFWLH
 2QWVRSSLQJVGLHQVW

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

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

WOW sluit seizoen af met oldtimer-rally
Na een onderbreking wegens corona kon het Winter op
Wielen seizoen in oktober 2021 eindelĳk terug opstarten.
Vanaf die datum kon iedereen elke derde zondag van de
maand genieten van de talrĳke oldtimers. Uitzondering in
januari omdat toen het vaccinatiecentrum Brasschaat uitzonderlĳk ook op zondag geopend was. De organisatoren
kozen voor een korte onderbreking om geen verkeers- en
parkingproblemen te veroorzaken. Apotheose was de afsluiter op 20 maart. Honderden oldtimers en meer dan
zoveel bezoekers vonden de weg naar de terreinen van
Perron Noord en de parking van het Gunﬁre Museum. Een
gigantisch succes! Als afsluiter was er ook nog een after
WOW party in de Koninklĳke Aeroclub Brasschaat. Live
optredens van o.a. Dutch Diamond, Rick van der Kroon en
Dinny. Dit maakte een heus feestelĳk eind aan een alweer
mooi seizoen. Als extra afsluiter gaat WOW nog een stapje
verder: Zondag 10 april is er een heuse oldtimer-rally. Start
aan Perron Noord om 09.00u. Inschrĳven kan aan €40-p/p
(€20- voor kinderen) via info@perron-noord.be. In deze
prĳs zit een heerlĳk ontbĳt, roadbook, rallybord, balpen,
ﬂesje water enz. inbegrepen met als afsluiter een fantastische BBQ met live optreden van Dinny. Ambiance verzekerd.
Vergeet jullie zeker ook niet in te schrĳven voor de 1e PNWoW Oldtimerrit op 10 april. Plaatsen zĳn beperkt, dus
niet te lang aarzelen als je er nog bĳ wil zĳn.
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Investeerder zoekt:
woningen, appartementen, gronden,
renovatieprojecten,...

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer

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

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

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP
Ik zoek werk schilderen,
tuin, parket, bezetten.
€7/u. 0466/287 080



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


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

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

QQQQQQQQQQQQ

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.

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

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

UIT DE HAND TE KOOP
0(5.6(0/HLHERV – 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.
=LHRQ]HEHVFKLNEDUHZRQLQJHQRS

ZZZQRWDULVGHIHUPEH

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


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

Vliegramen, ook herstellingen. 0499/216 561

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
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ENKEL KENNIS
KAN HET
VERSCHIL MAKEN
Dat geldt zeker ook voor de verkoop van exclusief vastgoed. En bij wie kan
u daarvoor beter terecht dan bij de makelaar die met 17 kantoren en 150
werknemers de markt in uw regio als zijn broekzak kent? Onze unieke
werkwijze brengt uw pand in beeld bij de juiste mensen en op de juiste
manier. Dat doen we onder meer met een eigen juridische afdeling, prachtige dronevideo’s en een luxueuze brochure. Én de kennis van wonen van al onze
medewerkers. Die combinatie gee uw eigendom namelijk het meeste kans op verkoop.

Benieuwd naar onze exclusieve aanpak? Kom langs in één van onze kantoren of bel 0800 292 23 voor een afspraak.
Antwerpen I Brasschaat I Deurne I Ekeren I Geel I Heist-o/d-Berg I Herentals I Kalmthout I Lier I Lommel I Malle I Mechelen I Mortsel I Turnhout I Waasland

ADV_BRASSCHAATSEFILM_MAART.indd 1

1/04/2022 11:40
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WACHTDIENSTEN

BURGERLIJKE
STAND

$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU
Mia Vingerhoets, 21 maart 2022, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE
STAND

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

TG GIBRA SPEELT SOMNINE
TG GIBra, het schooltoneel van het GIB, brengt dit jaar opnieuw een stuk op de planken!
“Somnine” speelt zich af in de verbeeldingswereld. En daar heerst paniek ... want God is
dood. Er moet snel een opvolger gevonden worden vooraleer de mensen nog meer wezens
uit de verbeeldingswereld vergeten! Bent u ook benieuwd naar deze opvolger? Kom dan
zeker kĳken naar één van onze voorstellingen op 20,21, 22 en 23 april. Telkens om 20u. in de
Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat. Tickets: www.depolygoon.com via kalender.

ANTWERPSE

KLUSDIENST
Op zoek naar een betrouwbare klusdienst?
De Antwerpse Klusdienst is er voor grote en kleine klussen.
Zowel binnen als buiten. Wij garanderen steeds een totaalservice
waar alles door één en dezelfde ﬁrma wordt uitgevoerd of gecoördineerd.
Wij komen bij u langs om de uit te voeren werken te bespreken
en bezorgen u een een gedetailleerde prijsberekening op maat.
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

GRATIS OFFERTE
■
■
■
■
■
■

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

■
■
■
■
■

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

T

+32 3 828 95 74

E

info@antwerpseklusdienst.be

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

W antwerpseklusdienst.be

OPHALING HUISVUIL MAART/APRIL
MAANDAG 4 APRIL
DINSDAG 5 APRIL
WOENSDAG 6 APRIL
DONDERDAG 7 APRIL
VRĲDAG OPHALING KGA
ZATERDAG OPHALING KGA
MAANDAG 11 APRIL
DINSDAG 12 APRIL
WOENSDAG 13 APRIL
DONDERDAG 14 APRIL
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

ophaling KGA op
zaterdag en zondag

KHC DRAGONS
VOERT TRAINERSWISSEL H1 DOOR
Michael Cosma wordt T1 tot einde seizoen. Naar aanleiding van de achterblĳvende resultaten werd in onderling
overleg en in de beste verstandhouding besloten om de
samenwerking met Dennis Dĳkshoorn als hoofdcoach voor
Dragons H1 te beëindigen. Wĳ houden eraan om Dennis
te danken voor de aangename samenwerking en wĳ wensen hem langs deze weg een voorspoedige voortzetting
van zĳn hockey-carrière toe. Zĳn taken zullen ad interim en
tot het einde van seizoen 2021-2022 overgenomen worden door de huidige T2, Michael Cosma. Deze 30-jarige
Engelsman is uiteraard geen onbekende bĳ Dragons.
Sinds 2019 is hĳ aan de slag als assistent-coach (T2) voor
onze eerste Herenploeg. Voorheen was hĳ assistent-coach
en later coach van Royal Antwerp HC en op dit ogenblik
is hĳ nog steeds actief als Performance/Video Analyst van
onze Belgische Red Panthers.
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Jong en hulp nodig?
Je staat er niet alleen voor!
Alle info op brasschaat.be/jeugdhulp

Ben je tussen
10 en 20 jaar?
Wij luisteren naar
je verhaal. Anoniem en gratis.

Vanaf 12 jaar
ben je welkom
met om het even
welke vraag.

Awel luistert naar
jou zonder dat
iemand anders
hierover iets
hoeft te weten.

Informatie, tips
en luisterend oor
om je te helpen
bij het studeren.

Gratis eerste
hulp bij
psychische
en sociale
problemen.

Hulp bij vragen
over studeren,
psychische problemen, pesten
…

Voor iedereen
(dader, slachtoffer...) met vragen
over geweld en
misbruik.

Bij de zelfmoordlijn staat er altijd
iemand voor je
klaar, dag en
nacht.

Voor minderjarigen met vragen
over seksueel
misbruik, fysiek
en verbaal.

Voor al je
vragen over
drank, drugs,
pillen, gamen en
gokken.

Tips, opdrachten
en verhalen om
je beter in je vel
te voelen tijdens
rotperiodes.

No nonsense
info op maat van
jongeren over
meer dan 70
organisaties.

= gesprek

= bellen

= mailen

= chatten

= website
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Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

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

www.denys-co.be

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

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

0RRLHNHX]HLQGXVWULsOH
ELQQHQPHXEHOHQ



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

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

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

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

Eden

.DOPWKRXWVHVWHHQZHJ:XXVWZH]HO
ZZZGHWXLQYDQHGHQFRPGHWXLQYDQHGHQ#WHOHQHWEHOLNHXVRQ
5XLPHSDUNLQJDDQGHZLQNHO:LMDDQYDDUGHQRRNHFRHQFRQVXPSWLHFKHTXHV
2SHQZRHQVGDJWRWYULMGDJX]DWHUGDJ]RQ IHHVWGDJHQX

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

