Meer helderheid,
meer kleur
BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

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

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
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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
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Wij gaan voor goud

7LQIR#RMKEHZZZRMKEH%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW

en maken er
iets moois van!
50
jaar

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

Van de kleinste tot de
allergrootste inboedel
8LWVWHNHQGHVHUYLFHJUDWLVRIIHUWH
MEESTERLIJK IN BINNEN
& BUITENVERLICHTING

Professionele inboedelopkoper voor het opruimen en leegmaken van
uw huis, appartement, winkel, etc. Gedeeltelijk of totaalservice
2RNORVVHDDQNRRSYDQDQWLHN YLQWDJH GHVLJQ YHU]DPHOLQJHQ RXGHMXZHOHQ
SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | M. 0496 544 744 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat
info@lichtmeester.com | lichtmeester.com |

artanddesignbrasschaat

Christel Jansen: 0495/233.678
ZZZURPDQWLHNEHLQIR#URPDQWLHNEH#URPDQWLHNEUHFKW
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De glazenwasser bvba
Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

03/653 37 51

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk



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

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

EVANGELISCHE KERK

Lage Kaart 324
Brasschaat



zondag 17 april om 10 uur



van harte welkom!

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

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Paasviering

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

“WANDELEN IN DE ARDENNEN”
HERNEEMT ACTIVITEITEN
Na 2 jaar coronaonderbreking herneemt “Wandelen in de
Ardennen” zĳn activiteit, zĳ het met een beperkt programma.Op zat 23 april is er een stadswandeling in Kortrĳk (6
km). Zoals steeds met veel aandacht voor geschiedenis
en architectuur. Deelname: 14 eu (65+) Info: 03/652 09 68
(mĳn blog is tĳdelĳk out. Hartelĳk welkom!

VIERINGEN TIJDENS GOEDE WEEK EN PASEN 2022 IN BRASSCHAAT
St.-Antonius Abt
Brasschaat-Centrum
Bredabaan 381, Brasschaat

Verzoeningsviering:
tŝƩĞŽŶĚĞƌĚĂŐ͗
Goede Vrijdag:
^ƟůůĞĂƚĞƌĚĂŐ͗
Paaswake:
Paaszondag:
Paasmaandag:

dinsdag 12 april om 20.00 uur gezamenlijke viering met alle parochies van Brasschaat
20.00 uur:ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŵĞƚĂůůĞƉĂƌŽĐŚŝĞƐǀĂŶƌĂƐƐĐŚĂĂƚ
15.00 uur: Kruisweg - 20.00 uur: gezamenlijke viering met alle parochies van Brasschaat
individuele biechtgelegenheid van 16.00 tot 17.30 uur
20.00 uur:ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŵĞƚĂůůĞƉĂƌŽĐŚŝĞƐǀĂŶƌĂƐƐĐŚĂĂƚ
ƉůĞĐŚƟŐĞƉĂĂƐǀŝĞƌŝŶŐŽŵϭϭ͘ϭϱƵƵƌ
ĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŽŵϭϭ͘ϭϱƵƵƌ

Goddelijk Kind Jezus Bethanie
Lage Kaart 564, Brasschaat

Paaszondag:

ƉůĞĐŚƟŐĞƉĂĂƐǀŝĞƌŝŶŐŽŵϭϭ͘ϯϬƵƵƌ

Heilige Familie
Kaart - Rustoord
Rustoordlei 81B, Brasschaat

Goede Vrijdag:
Kruisweg om 15.00 uur bij goed weer grotdomein/slecht weer in De Eekhoorn Hoge Kaart 80
Paaszondag:
ƉůĞĐŚƟŐĞƉĂĂƐǀŝĞƌŝŶŐŽŵϵ͘ϰϱƵƵƌŝŶĞĞŬŚŽŽƌŶ,ŽŐĞ<ĂĂƌƚϴϬ͘
Paasmaandag:
ĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŽŵϴ͘ϯϬƵƵƌŝŶĞĞŬŚŽŽƌŶ,ŽŐĞ<ĂĂƌƚϴϬ͘
DĂƌŝĂĚŽŵĞŝŶĚĂŐĞůŝũŬƐŐĞŽƉĞŶĚǀĂŶϵ͘ϬϬƚŽƚϮϬ͘ϬϬƵƵƌ

Heilig Hart
Donk
Kapelsesteenweg 216, Brasschaat

Goede Vrijdag:
^ƟůůĞĂƚĞƌĚĂŐ͗
Paaszondag:
Paasmaandag:

O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen
Maria-ter-Heide Bredabaan 1047,
Brasschaat

Goede Vrijdag: kruisweg om 15.00 uur
Paaszondag:ƉůĞĐŚƟŐĞƉĂĂƐǀŝĞƌŝŶŐŽŵϵ͘ϰϱƵƵƌ

O.L.V. van Gedurige Bijstand
St.-Mariaburg
Van de Weyngaertplein 1, Ekeren

Goede Vrijdag: kruisweg om 15.00 uur
Paaszondag:ƉůĞĐŚƟŐĞƉĂĂƐǀŝĞƌŝŶŐŽŵϭϬ͘ϯϬƵƵƌ

St.-Jozef Driehoek
Rerum Novarumlei 24, Brasschaat

Paaszondag: ƉůĞĐŚƟŐĞƉĂĂƐǀŝĞƌŝŶŐŽŵϵ͘ϯϬƵƵƌ

ZONDAGSKERK

kruisweg om 15.00 uur
individuele biechtgelegenheid van 14.00 tot 16.00 uur
ƉůĞĐŚƟŐĞƉĂĂƐǀŝĞƌŝŶŐŽŵϵ͘ϬϬƵƵƌ^ŝŶƚͲDŝĐŚŝĞůƐĐŽůůĞŐĞŽŵϭϭ͘ϬϬƵƵƌŬĞƌŬ,͘,Ăƌƚ
ĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŽŵϭϵ͘ϬϬƵƵƌŬĞƌŬ,͘,Ăƌƚ
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Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

Een warme en persoonlijke begeleiding
ook na de uitvaart.
T: 03 336 14 33
christophebruyneel.be

Dorpsplein 30 - Kapellen
Funerarium:
Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

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!

DE NIEUWE
BOOST CX1
Krachtig, compact
HQÀH[LEHO

Te Huur: Penthouse (bj
2021) direct aan het
strand. (Spanje-Mar
Menor-Playa Paraiso).
2slpk, 2bdk, 2 grote terrassen met vrĳ uitzicht op
zee en bergen. Alle info
op www.chefjean.be-los
ﬂamencos.

ACACIA
IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten



Word ook fan
op argenta.be

Wĳ blĳven bereikbaar tĳdens
de werken aan de Bredabaan

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

Mieke en Jacques Verbeeck-De Weerdt vieren
op 14/04/2022 hun 55
jarig huwelijk! Dikke
proﬁciat van jullie kinderen; Laurence, Anne en
Dominique, en van jullie
kleinkinderen; Sophie,
Olivier, Valérie, Eline en
Camille.



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

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

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

Zo simpel kan het zijn.
Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761
Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736
Donk - Mariaburg: Danis Wouter BV - Kapelsesteenweg 321
03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0537.220.246
Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996
Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211
Zie ook www.argenta.be
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Ik zoek werk schilderen,
tuin, parket, bezetten.
€17/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.

Ik zoek werk schilderen
& tuinwerk. 0487/ 856 864



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

WANDELING IN HET ARBORETUM KALMTHOUT
21 april 2022 stipt om 13.45 u. KWB Driehoek wandelt op
donderdag 21 april 2022 onder de leiding van een gids in
het arboretum, Heuvel 8, 2920 Kalmthout. Iedereen kan
mee wandelen. Deze wandeling staat in het teken van de
ontluikende natuur in de lente. Wĳ komen bĳeen aan de
ingang van het arboretum stipt om 13.45u. Inschrĳven is
verplicht bĳ: Vic De Schepper vicdeschepper@telenet.be
of 03 651 99 31 Bĳdrage in de onkosten: KWB-leden:
5 euro Niet-leden: 10 euro. De inschrĳving telt pas na
storting voor 16 april 2020 van het verschuldigde bedrag
op het rekeningnummer van KWB St Jozef Driehoek BE92
7895 5101 8723 met vermelding “Arboretum” en het aantal personen

Te koop: bouwgrond
Boerendreef Schilde
4.000 m² p.o.t.k. 0475
935 414

KWB DRIEHOEK: LEREN WIJN PROEVEN
26 APRIL OM 19.30U IN HET DRIEHEEM


Hartelĳk dank voor bekome gunst, P.D.


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


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

Koen Daniels, sommelier-wĳndocent, brengt ons de kunst
van het wĳnproeven bĳ. Naast het leren proeven geeft hĳ
de nodige tips om zelf, met een zekere kennis, over wĳn
te spreken en meer nog, om een geschikte keuze van de
soort wĳn te maken. Een aan te bevelen leerrĳke avond die
doorgaat in zaal Drieheem stipt om 19.30u. Deelname in
de onkosten: leden kwb: 20 euro niet-leden: 25 euro. Na
inschrĳving bĳ Vic (03 651 99 31 vicdeschepper@telenet.
be) stort je het bedrag voor 20 april 2022 op BE92 7895
5101 8723 van KWB Driehoek met vermelding wĳnproefavond. Alle onkosten zĳn inbegrepen (wĳn, brood, ….) .
Wĳ houden het coronaveilig.
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 maatwerk
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Filip Meyvis

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

[HWPQ[UHHYTHH[ 8.$17(5(&+71$$)635$$.
3DXZHOVOHL  ÷  %UDVVFKDDW ÷ 7HO    

www.HERFIL.be
Miksebaan 77 - 2930 Brasschaat
@Café des Amis
@brasschaatcafedesamis

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

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


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

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



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

22ste Guldensporenkwis
Op vrijdag 29 opril ‘22 kan je deelnemen aan de Tweeëntwintigste
Guldensporenkwis.

Beste toneelliefhebber, Geacht publiek! Vierde keer, goeie keer! Voor
de vierde keer in twee jaar hebben we de repetities voor een productie
gestart , maar deze keer:… Spelen zullen we!!! Dit voorjaar brengen we
“HULLEP, MĲN MAN IS EEN BULLEBAK! op de planken, ook weer een
eigen creatie naar een idee van Maggy Cuppens. Werd het een blĳspel? Een komedie? Een tragikomedie ? We raken er zelf niet helemaal
uit. U kan dus best zelf komen oordelen, en vooral ….genieten! Na het
overlĳden van zĳn zoon werd Karel een norse, in zichzelf gekeerde bullebak, met als enige uitlaatklep: de voetbal. Komt dat nog goed? Een
verhaal van begrip en onbegrip, vriendschap en pĳn, waarbĳ de liefde
nog maar eens overwint! Een verhaal in vorm gegoten door middel
van hilarische ,herkenbare toestanden, aangrĳpende monologen, en
korte passages die naar de keel grĳpen… Garantie op een hartverwarmend toneelavondje! Waar? Zaal “de polygoon”, Kapellei 15 Maria-terheide (Brasschaat). Wanneer en hoe reserveren? -. Onze reservatiepagina op www.denieuwekompanie.be wacht op u !!of mail naar: www.
denieuwekompanie.be of bel met: 0475/900 772 ,alle dagen tussen
10u en 20u. Als u geboekt had voor “bedrieger bedrogen” en u was
zo lief om uw ticketprĳs (13€) niet terug te vragen : uw plaatsje is gereserveerd ! Als u alsnog een nieuwe datum moet kiezen (de meesten
deden dat reeds) doe dat dan aub zodra uw agenda bekend is .. Voor
nieuwe boekingen moeten we helaas de ticketprĳs licht verhogen ,
en wel naar € 15. De afgelopen twee jaar betekende -voor alle gezelschappen trouwens – een ﬁkse aderlating. We hopen op uw begrip.
Een hartelĳke groet, en …Tot in de zaal!!

De quiz gaat door in zaal Born,
Azalealaan 5 (Gemeentepark 8) te
Brasschaat, om 20u, deuren vanaf
19u30, gepresenteerd door quizleider lnez Van Giel. Naast de thema’s
actualiteit, personen, geschiedenis,
wetenschap, ... is er ook een themaronde ‘Vlaamse Beweging’.
Deelnemen doe je in ploegen van
maximum 5 personen, per ploeg betaal je 20 euro.
Inschrijven kan bij:
Frederik Pieters
frederik.pieters@telenet.be
0486 09 08 81
Guldensporen Brasschaat
Rekening 734-0197460-74
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Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

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

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

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

Bart Brands start seizoen met internationale
zilveren en bronzen medaille
Bart Brands, deze zomer nog op de Paralympics in Tokyo, is begonnen aan zĳn
nieuwe seizoen. Hierin probeert hĳ de nodige punten te verzamelen om ook
op de Paralympics in Parĳs aan te treden. De tafeltennisser uit Brasschaat nam
deel aan 2 internationale wedstrĳden. 23 maart vertrok hĳ naar Platja D’ Aro
in Spanje. Hĳ nam er deel met andere rolstoelatleten uit onder andere Amerika, Zweden, Turkĳe en Brazilië. De eerste dag won hĳ overtuigend zĳn poule
door zĳn beide wedstrĳden met 3-0 te winnen. De volgende dag stonden
de vervolgronden op het programma. In de kwartﬁnale versloeg hĳ de Turk
Caliskan, nummer 11 van de wereld, ook al met 3-0. In de halve ﬁnale verloor
hĳ nipt van de Amerikaan Bakhshaei. Het seizoen begon dus met een bronzen
medaille voor Brands. Bĳ terugkeer uit Spanje ging de reis naar Duitsland.
Daar trad Bart met zĳn club Frankfurt aan in de 1e Bundesliga. De sterkste
rolstoelcompetitie in Europa. Met 8 overwinningen op 8 wedstrĳden loodste
hĳ zĳn team mee naar de 3e plaats in het eindklassement. Na 1 dag thuis,
stond de volgende wedstrĳd al weer klaar. 28 maart vertrok de Belgische delegatie naar Ismailia in Egypte. Met het nodige vertrouwen uit de vorige wedstrĳden, werd Bart poulewinnaar en was hĳ geplaatst voor de hoofdtabel van
het tornooi. Na een zeer spannende wedstrĳd in de halve ﬁnale tegen thuisspeler Tolba, werd het opnieuw een overwinning. In de ﬁnale wachtte de Brit
Spivey. Deze laatste haalde in Tokyo nog de bronzen medaille. Na opnieuw
een zeer spannende wedstrĳd met hoog niveau, won de Brit met 3-2. Deze
keer een zilveren medaille. Een ﬁjn seizoensbegin voor de speler uit Brasschaat die met deze resultaten wellicht de top 10 van de wereld binnen duikt.
© paralympic team Belgium
Luc Dequick

Polygonse Paas Pret
PAASEIEREN ZOEKTOCHT
ZATERDAG 16/04/2022
WAAR? Speeltuin Kerkedreef
START om 10u tot 12u of om 13u tot 15u
VOORAF INSCHRĲVEN VIA QR-CODE ONDERAAN
OF FORMULIER BĲ LOKALE MIDDENSTANDER
€4 PER KIND
PS OOK DE PAASHAAS ZAL AANWEZIG ZĲN
GELEGENHEID OM IETS TE DRINKEN IS VOORZIEN

WIN WIN WIN!!!
Vorm de juiste lettercombinatie op de etalages van onze middenstanders op de
Bredabaan en Zegeplein, en win een reuze chocolade figuur van Cookies en Chocolats

www.middenstandmth.be
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Sportelen in Brasschaat
De gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Schoten, Stabroek, en Wuustwezel van de Sportregio
Antwerpse Kempen slaan dit jaar opnieuw de handen in elkaar met de organisatie van sporteldagen, sportdagen voor
50+.
Van april tot november kunnen 50-plussers deelnemen aan
verschillende sporteldagen, een badmintontornooi en een
petanquetornooi.
vzw Sport Plus Brasschaat organiseert zĳn sporteldag op
donderdag 5 mei in sporthal Sportoase.
Er staan dit jaar weer een heleboel sporten op het keuzelĳstje: lĳndansen, zumba gold, drums alive, yin yoga, tafeltennis, boogschieten, petanque, kubb, curve bowls, curling,
badminton, spierkracht voor senioren of een duik in het
zwembad van Sportoase.
In de namiddag kan je meedoen aan een wandelzoektocht
in het park of verder sporten in de sporthal. Daarna kan je
nog even gezellig blĳven napraten, genietend van een vieruurtje met kofﬁe of thee.
Schrĳf je vóór 1 mei in bĳ de sportdienst voor een halve dag
(7 euro) of een hele (10 euro). In de prĳs zitten de activiteiten, de sportverzekering, de lunch en ook de kofﬁe met
vieruurtje inbegrepen.
Meer info: sportdienst Brasschaat, T 03 650 03 30
sport@brasschaat.be - www.brasschaat.be/vrĳe-tĳd
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www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863

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

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

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



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



Gouden Callebout chocolade eieren La Praline,
Isabelalei 87.

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

QQQQQQQQQQQQ
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!

Wijndegustatie
Groot wereldwijnen-degustatieweekend
Neem je tijd om te proeven, wanneer jij dat wil,
breng je familie en/of vrienden mee en kies je wijn voor deze zomer

“Almal is baie welkom” c
Eri

De Wingerdstok
Lage Kaart 5
2930 Brasschaat (Mariaburg)
E-mail: dewingerdstok@live.be
Tel.: 03/665 24 31
GSM: 0477/191 027
www.dewingerdstok.be

Ontdek de meest exclusieve Zuid-Afrikaanse en andere wereldwijnen

=DWHUGDJYDQXXzondag 17/04/2022 van 14u - 18u
maandag 18/04/2022 van 14u - 18u
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zondag 24 april 2022
Geniet volop van Brasschaat

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

DE MEYER

RECREATIEZWEMMEN
Toegang tegen betaling.
08:00-18:00
Zwembadweg 7
HOE DROMEN ERFGOED
WERDEN
Gratis verhalenwandeling
mits inschrijving via
toerisme@brasschaat.be.
10:00 en 14:00
Breesgata, Miksebaan 50
OPENDEUR SITE GUNFIRE
Gratis voor iedereen!
10:00-17:00
Lichtvliegwezenlaan 3

NATUURWANDELING IN
BOMENTUIN PARK DE MIK
Gratis mits inschrijving voor
22 april via 03 653 38 62 of
VMPA-brassschaat
@vmpa-vzw.be
10:00
ingang De Mik, Kerkedreef
SPROOKJESPAD &
ZOEKTOCHT (KINDEREN)
Gratis kennismaking met
Torenpoort en magische
wezens de Mik.
11:00-16:00
park De Mik, Kerkedreef

MINI-MUSEUM DEN TOREN
& ZOEKTOCHT (KINDEREN)
Gratis voor iedereen!
11:00-16:00
Lichtvliegwezenlaan 11

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

KOOPZONDAG
Vele winkels zijn open!
13:00-17:00
Bredabaan centrum
FIETS- EN WANDELROUTES
Gratis folder.
Infopunt toerisme,
Bredabaan 182

TE HUUR

Gelĳkvloers appartement

HANENDREEF 22,
BRASSCHAAT
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

RESULTATEN CONTROLEACTIES DRUGS EN ALCOHOL OP 1 APRIL ‘22

GEMEENTEPOLITIEK ONTRAFELD!

Vrĳdag 1 april 2022, hield het projectteam drugs en overlast van de lokale politie Brasschaat, in samenwerking met de dienst hondensteun van de federale politie, een actie in
het kader van het zonaal veiligheidsplan. De politie stelde op heterdaad de verkoop van
cocaïne vast. De dealer (24), gekend voor eerdere feiten, werd gearresteerd en voorgeleid bĳ de onderzoeksrechter. De drugs, het geld, het voertuig en een heel aantal luxegoederen werden in beslag genomen. De verdachte legde ook een positieve drugstest
af, waardoor zĳn rĳbewĳs werd ingetrokken voor 15 dagen. Tĳdens een alcoholcontrole
diezelfde nacht werden 16 rĳbewĳzen ingehouden omdat de bestuurders te veel gedronken bleken te hebben. Een andere bestuurder leverde zĳn rĳbewĳs voor 15 dagen
in, omwille van een positieve drugtest. Ook werd bĳ de controle van een voertuig een
hoeveelheid cannabis gevonden net als spacecake en aanverwante producten. De vier
inzittenden betaalden een onmiddellĳke minnelĳke schikking voor het bezit van drugs.

Politiek is een pracht stiel die je graag moet doen…. Deze
boodschap bracht schepen van jeugd Adinda Van Gerven
aan de laatstejaars Politiek en Actua van het GIB. Tĳdens dit
uurtje werden de jongeren wegwĳs gemaakt in het politieke
labyrint: luisteren naar de mensen, engageren, netwerken,
dossiers lezen, compromissen maken, budgetten bewaken,
steun van je naaste omgeving. Kortweg lokale politiek is je
100% geven voor je inwoners.
Op het einde van de les bleken er toch enkele studenten zin
te krĳgen in deze maatschappelĳke roeping. Wie weet dat
één van hen onze toekomstige burgemeester wordt.

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

Brasschaatse Film,
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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

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

Ekeren
7/7 OPEN

ZALIGE ZOMER
OP HET TERRAS
Ontdek onze tuinmeubelen
collectie in je lokale Oh’Green.

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

Wĳ kopen boeken aan.
0473 82 564

Te huur gevr.: per 1/7
ruim app. of deel van huis
min 2 slk. Inl. douche parkeerpl. Rustig pers. 048
48 26 480

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
58 27 57

Ik zoek een bridge partner om elke week een
drive te spelen, ma of di
in Kapellen (CEPA) (Trefﬂe
Squize of Acol of majeurs
van 5) tel 03 651 68 60

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

Te koop: gemalen steenpuin 2,5 kube €60 op te
halen. 0479/381 137

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

Oh’Green Ekeren, Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren

AARSCHOT | EKEREN | GOUVY | HOGNOUL | LOUVAIN-LA-NEUVE
NANINNE | NINOVE | OLEN | SAINT-GEORGES
SINT-KATELIJNE-WAVER | TOURNAI | ZWIJNDRECHT

ohgreen.be

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

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

0487 286 430

Brasschaatse Film,
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Brasschaat, een dynamische bestuur dat kwalitatieve dienstverlening
nastreeft, organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en de
aanleg van een werfreserve van 2 jaar (m/v):

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

DESKUNDIGE
PROJECTEN
OUDERENZORG
• Niveau B1-B3 • contractueel

erkende professionele plaatser van



DRINGEND
*(=2&+7



.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09

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

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

• Deeltijds (19/38) – onbepaalde duur

functie: Als deskundige projecten ouderenzorg ben je verantwoordelijk voor de
voorbereiding, uitwerking en opvolging van de gemeenschappelijke projecten
en werking van de dienst ouderenzorg.
proﬁel: Bachelor diploma • Kennis van de OCMW-wetgeving en de wetgeving
m.b.t. verschillende voorzieningen • Kennis van organisatiemanagement,
kwaliteitszorg en projectwerking • Kennis van informatica toepassingen zoals
MS Ofﬁce • Kennis opmaken vragenlijsten en verwerking grote hoeveelheden
data op korte termijn • Basiskennis senioren problematiek.

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

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

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

Bĳles foto’s en windows
gezocht. Omg Klina.
GSM 0499 730 613

Wil jij komen werken in een dynamische, ecologisch en vernieuwend bestuur?
Werk je graag projectmatig en voel je een sterke afﬁniteit met senioren?

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

Te huur: appartement
1ste verd.- Wipstraat 45 Brasschaat, M.T.H. 2 slpk,
woonkamer met open
keuken - berging, ingerichte badkamer, aparte wc met lavabo, ruim
terras, rustig gelegen,
beschikbaar GSM 0472
953 417

Ontdek dan alle proﬁelvereisten en de loonvoorwaarden van deze boeiende
job via www.brasschaat.be en klik door naar actueel/vacatures.







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

QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ





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





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

BEZOEK ONZE

6&+,/'(5:(5.(1
´'(0$5&(/µ

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

Alle tuinwerken, snoeien,
onderhoud. 0474/453 834

=RHNQLHWYHUGHU

:(%6,7(

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 24 april 2022. Bezorg ons naast
je cv, een motivatiebrief, kopie van je diploma en een recent uittreksel uit
het strafregister.

SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.
,1/,&+7,1*(1
7HO

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.
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PARKBODEACTUEEL
inBrasschaat

Regel jĳ je bankzaken liever
aan het loket of de automaat?

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

LUCIEN VAN IMPE, FREDDY MAERTENS,
FILIP OSSELAER & BAND MANNEN IN GEEL EN GROEN
Een vertelling over het leven en de koers,
vol humor en heroïek. Met twee van de
beste wielrenners aller tijden!
Theater Hemelhoeve
19 april, 14:00
MARTHA!TENTATIEF & JOHAN PETIT NU HET NOG KAN
Er ligt weer iets op de lever en het hart
van Johan Petit. Over het leven, maar
vooral over hoe hij zelf in dit leven staat.
Theater Hemelhoeve
20 april, 20:00

Dan is er goed nieuws
voor jou: de universele
bankdienst! Heel wat
banken ondertekenden
een charter waarin ze zich
ertoe engageren om een
pakket diensten aan te
bieden aan maximaal
60 euro per jaar.
Met de universele bankdienst kan
je betalingen verrichten en je geld
beheren, ook als je moeite hebt
met de moderne digitale kanalen.
Deze formule zorgt ervoor dat
bankieren aan het loket of bankautomaat toegankelĳk blĳft voor
wie dat nodig heeft.
Het pakket omvat:
» minstens 60 manuele
verrichtingen per jaar;
» een debetkaart;
» minstens 24 geldafhalingen
in euro per jaar aan het
automatisch loket van de bank;
» afdrukken rekeningafschriften
in de bankeigen automaten in
het kantoor;

© Karolina Maruszak

HET CONSTRUCT VAN DE WILDERNIS.
OVER ADHD BIJ KINDEREN EN
VOLWASSENEN
Lezing door Ilja Van Peel, voortgebouwd
op de wildernismetafoor zodat ADHD
begrepen en gevoeld kan worden.
Zaal Born
21 april, 19:45-22:00

KOOPZONDAG
Winkelen en degusteren in het centrum
van Brasschaat.
Bredabaan Centrum
24 april, 13:00-17:00

» maandelĳkse afhalingen van
uittreksels aan het loket (als de
bank dat aanbiedt);
» mogelĳkheid van gratis domiciliëring bĳ het bankkantoor,
van facturen (energie, water,
telecom ...);
» mogelĳkheid om gratis doorlopende betalingsopdrachten
(bv. huur) in te stellen.
Banken kunnen dit minimumaanbod aanvullen met extra diensten.
Sinds 1 januari 2022 wordt de
universele bankdienst aangeboden door dertien banken: Argenta,
Axa, Belfius, Beobank, KBC Bank,
BNP Paribas Fortis, bpost bank,
CBC Banque, CPH, Crelan, ING,
KBC Brussels, VDK.
Ga langs in je bankkantoor en
vraag naar het specifieke aanbod
gelinkt aan de universele bankdienst. Of surf naar de website
van je bank.

Meer info
In je bankkantoor
0800 120 33
economie.fgov.be
(zoek op bankdienst)

Brasschaatse Film,
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Koop lokaal
Diverse
stock-koopjes
in de winkel

OP = OP !
Bredabaan 168 - Brasschaat
03 652 18 91
Volg ons op Instagram

!
PAASTIP 2
o
o
v r
Ontbĳt
€42,8

ubbels
zonder b ls €49,80
be
b
met bu

wĳn
Kaas &
45
voor 2 €

BREDABAAN 322
BRASSCHAAT
0475/ 809 206
DEKAASLOUNGE.BE

KAAS & WĲNBOETIEK | KAAS- & CHARCUTERIESCHOTELS | TAPASSCHOTEL
DIVERSE SOORTEN ONTBĲTEN GRATIS THUISLEVERING OP ZONDAG!

LINGERIE
Voor Brasschaat een unieke,
kleine, maar gezellige
familiezaak waar je
tot rust kan komen.
Hier geniet je van
huisgemaakte cupcakes,
taarten en kaneelkoeken,
lunch en hightea!

Gratis travelbag
bij aankoop van Marie Jo
of
Prima Donna swim badmode.
Beperkte voorraad, kom snel!

Kom samen genieten
met je geliefden

#Mariejoswim#Primadonnaswim

Bredabaan 338 - Brasschaat
marolus.antwerpen@gmail.com

T. 03 651 49 71
www.lingeriean.be
Bredabaan 180, Brasschaat

steunt startende handelaars

De beste prijs voor uw merkhandtas
krijgt u bij Ludiek!

onze nieuwe collectie is binnen

Ruime keuze in tweedehands dames merkkledij, handtassen en schoenen
Bredabaan 356 2930 Brasschaat | 03/652.00.92
ludiekboutique@gmail.com | www.ludiekbrasschaat.be
Ludiek Boutique is dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00 -17.00 uur

Hele fijne
paasdagen!

Brasschaatse Film,
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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 12 april t.e.m. vrijdag 15 april

Het paasweekend zaterdag 16-04 en zondag
17-04 hebben we een speciaal menu.
Soepen:
 3DVWLQDDNSUHLVRHS ½ORI½O  9(*$1
 7RPDWHQZRUWHOVRHS ½ORI½O  9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Poké bowl met mango, edamame, komkommer,
rammenas, avocado, sushirijst en geroosterde sesam
 ]DDGMHV ½  9(*$1
- Quinoasalade met tomatensalsa, buffelmozzarella,
venkel, butternut, kerstomaatjes, rucola en granaat DSSHOSLWMHV ½ 9(*,
Warme Gerechten:
- Kalfsgebraad met kruidenkorst, ovenaardappeltjes,
 DVSHUJHVHQOHQWHJURHQWMHV ½
 1DVLPHWVFDPSLVSLWVNRROELPLHQVZHHWFKLOOL
 SLQGDGUHVVLQJ ½
 6SDJKHWWL%RORJQHVH ½

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

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

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

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



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



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


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

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

Ik zoek oppas om kind nr
bush. te brengen (5min.)
Br. Kapp. 0466/394 825

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

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

Golden Oldies T-Dansant
@Perron Noord Brasschaat
Licht Vliegwezenlaan 11 - Brasschaat
Donderdag 28 april, donderdag 26 mei
en donderdag 23 juni van 14 tot 18 uur
In mooie zaal, voor
babbel,
gezellige
sfeer, dans, alle oldies
50’s, 60’s, 70’s - wals,
slow, popcorn, swing,
enz... DJ’s van dienst:
Paul en Ludo. Inkom
€ 5,- met eten vanaf
18.30u: € 23 (incl. inkom) Stoofvlees friet of
tongrolletjes met witte
wĳnsaus.
Indien je wenst met
eten, graag een seintje
en voorafbetaling bĳ
paul.vande.casteele@telenet.be, 0475 787 701.
Met medewerking van de Seniorenraad van Brasschaat.



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

Vacature Notaris Peter Geeraerts

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

&ƵŶĐƟĞŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗



D/E/^dZd/&DtZ<Έ^dΉZsK>d/:^
-

Eerste aanspreekpunt telefonisch, per mail en aan het onthaal
Aanmaken en voorbereiden cliëntendossiers
Pré- en postakteformaliteiten
Mogelijks opvolgen van contractenleveranciers
Voorbereiden van courante akten

tŝũǀƌĂŐĞŶ͗




zoekt

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

Ͳ ĞŶƐǇŵƉĂƚŚŝĞŬĞĐŽůůĞŐĂŵĞƚǌŝŶǀŽŽƌŝŶŝƟĂƟĞĨĠŶŚƵŵŽƌ͕ĚŝĞŵĞƚĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞŽŶƐ
team wilt komen versterken.
Ͳ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨƐƚĞƌŬ͕ĐůŝģŶƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŶĚŝƐĐƌĞĞƚ
Ͳ 'ŽĞĚŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͕ƉƌŽĂĐƟĞĨ
- Bij voorkeur ervaring
- Een goede kennis Word, Excel, Outlook, en bij voorkeur Acta Libra SDP

tŝũďŝĞĚĞŶ͗




Ͳ ŽŵƉĞƟƟĞǀĞǀĞƌůŽŶŝŶŐŵĞƚǀŽŽƌĚĞůĞŶǀĂŶĚĞƐĞĐƚŽƌ;ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟĞͲ͕ŐƌŽĞƉƐͲĞŶ
inkomensverliesverzekering, 13e maand, ecocheques,…);
- Een aangename werkomgeving en werksfeer, in een enthousiast team van dynamische
jonge en ervaren collega’s;
- De kans om jezelf in diverse materies te verdiepen, met permanente vorming en
mogelijkheid tot bijscholing
Ͳ ĞŶĚƵƵƌǌĂŵĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐĞŶĞĞŶǀŽůƟũĚƐĞũŽď͖
- Ondersteuning door de notaris en de collega’s, ruimte voor overleg;
- Een moderne werkomgeving

Geïnteresseerd? Solliciteer dan per e-mail met CV op volgend adres:
peter.geeraerts@belnot.be
Notaris Peter Geeraerts, te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 338-340
Gegevens worden GDPR-conform verwerkt.
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Op zoek naar een mooie wandeltocht?
Ontdek in het infopunt toerisme (Oud gemeentehuis)
een ruim aanbod aan wandelkaarten voor Brasschaat en
de Kempen.

BESTEL OOK ONLINE

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

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

Vedett is back baby!

www.brasschaat.be/
¿HWVHQZDQGHONDDUWHQ

Zaterdag 16 april is het de allereerste editie van Chiro Kaart's
Vedett Live. Kom vanaf 20 uur genieten in Jeugdhuis Hobnob van live optredens van een aantal geweldige acts en,
niet te vergeten, een Vedett in de hand. Aanwezig zĳn K-pop
(kempenpop) band WEBSTEK, de nostalgische band Frango
en het vierkoppig rock-ensemble Aerglo. Meer info vind je
op onze Facebookpagina (Vedett Live 2022)

Je kan ook bij ons terecht
YRRU¿HWVNDDUWHQVWUHHNELH
UHQOHXNHJDGJHWVKRQLQJ

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet
Gras maaien fout telefoonnummer opgegeven: jongeman wil extra
centje bĳverdienen.
0468 217 374

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

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

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



Het Antwerps Centrum voor Toegepaste Automatisatie (ACTA) gelegen in het
Coppens-site in Maria-ter-heide kreeg zopas groot bezoek. Vlaams ministerpresident en titelvoerend burgemeester van Brasschaat Jan Jambon kwam
er in het gezelschap de Duitse ambassadeur Martin Kotthaus op bezoek. In
het zog van de twee heren volgde het voltallige Brasschaats schepencollege.
Business Development Manager Hans Musters legde met trots uit dat ACTA
in feite uniek in Europa is. Het is een opleidingscentrum dat zich als doel stelt
het bedrijven sterker te maken door hen te laten investeren in hun mensen.
Alles begon met een enthousiaste leerkracht van het GITOK in Kalmthout die
samen met iemand van BASF een gespecialiseerde opleiding meet- en regeltechniek op het getouw zette. In 1991 werd ACTA dan formeel opgericht.
Het centrum biedt opleidingen aan in mechanica, elektro, meet- en regel,
industriële automatisering, proces, transport en veiligheid. Alles verloopt net
zoals in de werkelijkheid, zij het dan in een gecontroleerde omgeving. De
ambassadeur en onze minister-president lieten zich inwijden in de wereld van
de virtual reality. Ze konden aan de lijve ondervinden hoe de cursisten op een
virtuele manier aan een reeks opdrachten werken. “Ongeveer de helft van
de opleidingen die we geven, is in opdracht van de industrie, een vierde is
voor de arbeidsmarkt en doen is er nog het onderwijs. We vormen een uiterst
flexibele schakel tussen al die spelers, we zijn met andere woorden een brug
tussen het onderwijs en het werkveld. Eén van de troeven van ACTA is de
succesformule “Project 1825. In samenwerking met enkele grote bedrijven
kunnen jongeren tussen 18 en 25 zicht bekwamen tot procesoperator.


Ik zoek poets- en strĳkwerk. 0465/131 373





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

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

ZEER GOEDE VERDIENSTE
:H]HOVHEDDQ6FKRWHQ

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u TOT…
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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(0Leiebos 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.
'(851(Ter Heydelaan 318 – appartement 3de V
met : keuken, woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers
waarvan 1 met terras, lift / EPC 275 = C.
=LHRQ]HEHVFKLNEDUHZRQLQJHQRS

ZZZQRWDULVGHIHUPEH

GPS-WANDELING
24 APRIL 2022 PARKING MELKERIJ 13.00U STIPT

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

QQQQQQQQQQQQ
Wil je met KWB Driehoek mee wandelen en zoeken, dan
ben je welkom. Wĳ geven de nodige uitleg voor je vertrekt
op de parking van de Melkerĳ Peerdsbos, Plataandreef,
Brasschaat. Kennis van het gebruik van een GPS-toestel is
niet vereist. Inschrĳving is wel verplicht, voor 16 april 2022
bĳ: Ludo Rampaert, Kapellen, tel 03 295 30 51, rel@outlook.be of Robbie van Bourgonie, 03 651 39 87 robbievanbourgonie@gmail.com
Deelname ter plaatse te betalen: KWB-leden: 2 euro Niet
–KWB-leden: 4 euro per persoon

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

QQQQQQQQQQQQ

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

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

Te koop: donkerbruin
lederen salon 3+2+1 zit.
P.O.T.K. 0472/518 702



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

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



 Onderhoud van tuinen
Vliegramen, ook herstellingen. 0499/216 561

30 jaar ervaring €11/uur.
0487/715 534

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

Brasschaatse Film,
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leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Garvo
Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

Vorselmans BVBA

www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

Garagepoorten
& automatisatie

T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:
Di, do, vr: 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten

BVBA

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



Dakherstellingen
alle daken, dakgoten.
0489/717 125


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

Deuromlijsting

Toonzaal en werkhuis:

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

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

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

T. 0494 429 439

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be


Dakwerken, roof,
pannen herstellingen.
0489/717 125

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

Man zoekt tuinwerken
schilderwerk.
0465/338 514



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

CINEMA IN BRASSCHAAT
Dinsdag 12/4 om 20u:
“Martin Luther King vs. The FBI” – docu (2020)
Dinsdag 19/4 om 20u: “Supernova” (2020)
Tickets 8 euro; online https://tickets.depolygoon.com/
Ook te koop aan de kassa de avond zelf.
Gezellige foyer open vanaf 19u.
Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.

Brasschaatse Film,

Nr. 15, 13-04-2022

17

Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Op Paasmaandag 18/4 zĳn LDC MTHH en LDC Antverpia gesloten.
De burelen van LDC Vesalius zĳn dan ook gesloten, maar cafetaria
en restaurant zĳn wel geopend.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - ldc.mthh@brasschaat.be
Ma 11/4 om 14u: gezelschapspellen en smul: Paasgebak! (op is op)
Di 12+26/4: Wil je graag meeﬁetsen met de vriendenkring? Informeer naar de bestemmingen. Lid worden kan, maar is niet verplicht.
Dagprogramma haalbaar voor iedereen. Info in het DC. Gratis. Vind je
een hele dag ﬁetsen te veel? Op dinsdag (als er geen dagtocht is) is er
een korte ﬁetstocht voorzien. Vertrek om 13u aan het DC; ook gratis.
Do 14+21(+28)/4 om 9u: workshop beren ‘Beer Postbode’ (inschrĳven; eur16/stuk)
Do 14/4 om 9u30: computerclub
Do 14/4 om 14u: Kuifje-avonturenﬁlm ‘Het Geheim van de Eenhoorn’
voor (groot)ouders en (klein)kinderen; gratis, wel inschrĳven
Vrĳ 15+29/4 om 9u30: zentangle
Do 21/4 om 12u: lentemenu (voorrang voor vaste maaltĳdgebruikers)
Do 21/04 om 13u: Samana Bezigheidsclub
Vrĳ 22/4 om 9u30: mandala
Ma 25/4 tem vrĳ 29/4 om 9u30: ochtendwandeling mét gym
Ma 25/4 om 14u: beweeg-BINGO!
Di 26/4 om 13u30: ﬁlm ‘Les Intranquilles’ in Cinema Polygoon
Di 26/4 om 14u: bloemschikken - thema ‘Lente - inschrĳven; eur5/pp
Woe 27/4 om 14u30: info - een beVALLIGE woning
Do 28/4 om 9u30 computerclub

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Di 12/4 om 13u: Naai- en brei-atelier voor ‘Moeders voor Moeders’
Do 14/4 om 14u: Paas-BINGO! Je kan ook je kleinkinderen meenemen, graag op voorhand inschrĳven.
Vrĳ 15+22/4 om 13u: bĳeenkomst chronisch zieken
Di 19/4 om 14u: infosessie opfrissing van de verkeersregels, deelname gratis, maar wél zeker inschrĳven

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Gans de maand april is het ‘Waterhuis’ gratis te bezoeken in Antverpia: ﬁjne interactieve tentoonstelling.
Di 12/4 vanaf 13u: digitaal spreekuur - reserveer gedurende 30
minuten jouw plekje
Woe 13/4 om 9u30: Engelse conversatie - groep A
Woe 13/4 om 13u30: workshop ‘foto’s op PC ordenen’ en ‘werken
met app Foto’
Do 14/4 om 13u30: workshop ‘op stap met de smartphone’
Do 14/4 om 14u: Paas-BINGO!
Di 19/4 om 13u30: workshop ‘WhatsApp: tips en trucs’
Woe 20/4 om 9u30: Engelse conversatie - groep B
Woe 20/4 om 13u30: workshop ‘communiceren met de overheid’
Do 21/4 om 9u30: workshop ‘kennismaking met populaire apps op
computer/smartphone’
Do 21/4 om 12u: feestmaaltĳd
Vrĳ 22/4 om 14u45: ‘slow down’
Ma 25/4 om 13u30: naald en draad
Zet alvast zondag 15/5 in je agenda: ‘Dag van de zorg’ met opendeurdag.
Do 19/5: pptreden van Antwerps Barokensemble
Voor meer informatie neem je best contact op met het dienstencentrum van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op, of vraag de onlineversie aan; je vindt deze ook op de website van Brasschaat. Zo blĳf
je op de hoogte van de activiteiten in onze 3 lokale dienstencentra.

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



Te huur: Brass. Hofstr. 40
mooi rust. app. 2 de V.
gn lift, terras, garage 1-2
pers. Tel. 03/651 77 68



Ik zoek poetswerk.
0465/756 911



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



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


Te koop: garagebox
Brasschaat-MTH, Bredabaan. Info 0479 390 382


!!RENOVATIE!! Tegels,
badkamers, nieuwe terras zetten, tuinhuis funderingen, schilderen of
afbreken, beste prĳs 0465
031 778

Ik kom uw strĳk thuis ophalen en terugbrengen.
0485 644 993

Te koop: Renault Laguna Grandtour BJ 2004
- 335.000km. 0479/381
137



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

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

WANDELINGEN
JOODS LEVEN TE HEIDE – KALMTHOUT
ZATERDAG 23 APRIL VAN 14.00 TOT 17.30
Wandeling met Hans Geldhof als gids. Hans Geldhof begeleidt ons op een boeiende ontdekkingstocht in het kader van de joodse geschiedenis van Heide-Kalmthout. Afspraak om 13.50 uur aan het station van Heide-Kalmthout,
Heidestatieplein. Het maximum aantal deelnemers voor
deze wandeling is bereikt. Inschrĳven is niet meer mogelĳk.
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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.

Lea Mols, 102 jaar, weduwe van Alfons Verwerft, Brasschaat

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

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

RUIME TOONZAAL 300M²

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

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN
Bredabaan 410/0001, 2930 Brasschaat
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU

OPHALING HUISVUIL MAART/APRIL
MAANDAG 11 APRIL
DINSDAG 12 APRIL
WOENSDAG 13 APRIL
DONDERDAG 14 APRIL
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG GEEN OPHALING
DINSDAG 19 APRIL
WOENSDAG 20 APRIL
DONDERDAG 21 APRIL
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Recyclagepark gesloten op 18/04
Geen ophaling gft en HV op ma.
18/04. HV verplaatst naar 22/04,

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

D A V I D S F O N D S B R A S S C H A A T: Z O N D A G 1 M E I 0 5 . 0 0

29 E DAUWWANDELING IN DE BOSPOLDER
TE EKEREN
Al een generatie lang onze lentetraditie! Voor een Davidsfondsactiviteit die al voor de negentwintigste keer wordt
georganiseerd en die jaarlĳks een publiekstrekker is voor
een twintigtal deelnemers, moeten we geen verdere reclame maken. We sluiten de dauwwandeling af met een
gezamenlĳk, hartig en gezellig ontbĳt in Ons Middelheem.
Afspraak om 5 u ’s morgens aan de ingang van het natuurreservaat De Bospolder, Vierkerkenstraat in Ekeren (aan
de voetgangersbrug over de A12). Onze gids is dit keer
Willy Ibens, voorzitter van Natuurpunt Antwerpen Noord
en Kempen. Prĳs: € 16 ( € 6 zonder ontbĳt). Inschrĳven
en betalen: Stuur hiervoor een e-mail naar activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of telefoneer naar Ria Keysers (03
652 12 86). Alle betalingen gebeuren op rekening BE46
4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds Brasschaat,
met de vermelding “dauw”. Je bent pas ingeschreven wanneer je betaald hebt.
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AANNEMER KOOPT

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

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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  .

NIEUWE CURSUS IN DE REMISE:
ASSERTIVITEIT 55+
EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043



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



ATELIER ‘T KRATJE - OPEN ART SHOP
Als creatief atelier bieden we graag de kans aan onze schilders en kleiers om hun werk eens aan een groter publiek
te tonen en te koop aan te bieden. Nu we eindelĳk weer
mogen hopen op een terugkeer naar het normale leven,
organiseren wĳ dit voorjaar een Open Art Shop: Deze “Kĳk
– Kunst - Koopdagen” gaan door op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022, telkens van 10.00 tot 17.00 uur in onze
lokalen. Tevens zal er dat weekend een demonstratie zĳn
van Raku glazuurbak. Een bĳzondere Oosterse glazuurbak,
waar de stukken op hoge temperatuur ( 1.000° C ) uit de
oven worden genomen om een speciaal effect te verkrĳgen. Kleine scheurtjes in de glazuur ( craquelé ).
Heb je gedurende dat weekend wat vrĳe tĳd , dan is dit de
gelegenheid om er iets bĳzonder van te maken.
Wĳ, van onze kant, hopen op een ﬂinke opkomst. Iedereen
is welkom!

Opkomen voor jezelf en tegelĳkertĳd rekening houden
met de andere of de omgeving. 5 lessen op donderdagnamiddag van 13.30u tot 16u van 21 april 2022 tot en met
19 mei 2022. Prĳs: €15 (inclusief cursusmateriaal). Voor
meer inlichtingen & inschrĳvingen: senioren@brasschaat.
be of 03 651 24 87 (Graaf Reusensdreef 1 – 2930 Brasschaat)

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



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



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

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



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

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

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



Te koop gevraagd: schilderĳen, strips, LP’s, oude
postkaarten, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03/663 65 70
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D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren
Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc
Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83
Facebook & Instagram: D&D Interieurs
E-mail: dend.interieurs@telenet.be

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

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

DAK - GEVEL - ISOLATIE



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

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

TOONZAAL (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

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

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

Wĳ houden uw binnentemperatuur onder controle.

)

Denk nu reeds aan de zomer van 2022!

LENTEACTIES

)

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ

SOLAR
SCREENS

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

7 jaar
garantie

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

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



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

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

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

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

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

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

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

WAT DOEN WĲ NOG?

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

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

RENO SOLAR SCREENS

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

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

www.asluc.be

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

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

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

