
OPTIEK DE BEENHOUWER

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

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

Meer helderheid,
meer kleur

NATAN

ZONNEBRILLEN

Ar tist iek
Antwerps design

handgemaakt in I tal ië

KLOKKENSERVICE
zowel staande, hang als antiek ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS
opgehaald en teruggeplaatst

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10, (over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Ook alle goudsmederij
Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar

LENTEMA(K)KERS

@KLEDINGWILAN.BE

03 633 12 34

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD

GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

  GEMENGD VERBRUIK (l/100km): 
  CO2 (g/km):VABIS Brasschaatsteenweg 306

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd

Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
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OPEN VERANDA DAGEN
za. 23 & zo. 24 april           zie pagina 7
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Bakkerij Devers
Bredabaan 1041 Maria Ter Heide zoekt:

PARTTIME 
VERKO(PER)OPSTER 

24u/week

FLEXI-JOBBER
Solliciteren via chris.gijbels@live.be

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Hallo Tandem liefhebbers, ik heb een tandem te 
koop van het merk Flyer Model 7.70,m/xs (50/35cm 
Model 2017 (aangekocht en onderhoud bĳ Luverdy))
Kleur grey 11 Speed Batterijnr TK210167PDH Accu 
648wh/18ah/36V. Met bĳhorende Tandemdrager van 
het merk Lanquick Van Landegem uit Herk De Stad. Op 
te liften Elect. Nieuwprĳs was €5833,01, drager prĳs € 
949. Waarom verkoop ik deze tandem: gezondheidspro-
blemen. Prĳs overeen te komen. Tel. 0497/667 330

TANDEM TE KOOP

Viergeslacht
Het trotse viertal bestaat uit: grootmoeder Lydia Quadens 
(91), oma Edwige Honoré (63), mama Yolien Schellemans 
(29) en haar kersverse dochter Billie Van de Mosselaer (°25 
maart)

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

RUIME KEUZE

OUTLET
WEEKEND

zaterdag 23 april
van 10u tot 17u

zondag 24 april
van 11u tot 17u

GENIET DIT WEEKEND VAN

20% KORTING
OP ALLES IN DE WINKEL

Door twee jaar corona is er wat
overstock. Tijd dus voor een
opruiming met leuke kortingen!!

Ook potten en schalen van de
workshop aan kleine prijsjes!

Bredabaan 153 – 2930 Brasschaat - Gsm: 0496/61 89 78

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

www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

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

Ervaren gemotiveerde 
tuinier, zoekt nieuw cliën-
teel, voor regelmatig on-
derhoud 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 part-
ner 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 & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

Ik zoek werk: tuin, bezet-
ten, tegelen, schilderen. 
0470/975 891

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

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

Gras maaien fout tele-
foonnummer opgege-
ven:  jongeman wil extra 
centje bĳverdienen.
0468 217 374
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Zie ook www.argenta.be

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 

Zo simpel kan het zijn.
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IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Word ook fan
op argenta.be

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

Asperges, het witte goud.
Heerlijk verse asperges, op Vlaamse of geheel eigen wijze, 
met onze producten ben je zeker van een geslaagd resultaat!

Demeyere Specialties 3 aspergekoker
Ø 16 cm - 4,5 l. Ref. 8016 - van € 79 voor € 4900

Demeyere Mini 3 sauspanetje 
Ø 12 cm - 0,6 l. Ref. 8012 - van € 1995 voor € 1595

Cuisipro eipocheerder 
Set van 2. Ref. 747308 - van € 1995 voor € 1495

Een warme en persoonlijke begeleiding 
ook na de uitvaart.

T: 03 336 14 33
christophebruyneel.be

Christophe Bruyneel 
Uitvaartzorg

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!

CONCIËRGE
GEZOCHT

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

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting
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U zoekt...

Sint-Michielscollege
lagere school

In uitdagende tijden
trekken wij voluit de digitale kaart
met Ipads, laptops, ...

BIJ ONS TELT ELK TALENT

 hoogbegaafde kinderen

Een school die samen 
met u de talenten van 
uw kind ontwikkelt?

Bekijk de virtuele 
rondleiding en schrijf 
uw kind online in.

Online inschrijven

Kapelsesteenweg 74 - 2930 Brasschaat - 03/640.30.34 - directie@smcbls.be - www.smcbls.be

Literaire Avond met ROB VAN ESSEN 
Donderdag 28 april om 20 uur

ROB VAN ESSEN is schrĳ ver, vertaler en recensent. Hĳ  
debuteerde in 1996 met de roman Reddend zwem-
men. Van Essen schrĳ ft recensies voor NRC, verhalen,  
romans en vertaalt werk van o.a. Hannah Arendt.
In 2009 werd zĳ n roman Visser genomineerd voor de 
Libris Literatuur Prĳ s, en tien jaar later, in 2019,  won hĳ  
deze prĳ s met zĳ n roman De goede zoon.
Zĳ n werk herinnert aan dat van Murakami en Paul Aus-
ter en het doet soms ook een beetje denken aan Ja-
mes Bond en Star Trek… Heel bĳ zonder. (Trouw).
ROB VAN ESSEN praat over zĳ n boeken met DIRK
LEYMAN literair journalist De Morgen.
De Literaire Avonden worden georganiseerd door De 
Lezer vzw, de Gemeentelĳ ke Bibliotheek en Cultuur-

centrum Brasschaat met de steun van Literatuur Vlaanderen en vinden plaats in Theaterzaal 
Hemelhoeve, Azalealaan1 Brasschaat. 
Kaartjes: www.cultuurcentrumbrasschaat.be. T. 03 650 03 40. vvk/vriend € 5,- kassa + €7,-.

PARTTIME 
VERKOOPSTER
(ong. 20 à 25u per 

week) en 
FLEXĲ OB 

voor halve 
of hele dag 

beide met ervaring 
in verkoop slagerĳ . 

TEL. 0491 105 828, 
Slagerĳ  Maes 

Kapelsesteenweg 418

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

Man zoekt werk: tuin, gy-
proc, schilderwerk, behan-
gen, afbraakwerk. 0465/842 
351 -   0499/826 324

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

D a k h e r s t e l l i n g e n 
alle daken, dakgoten. 
0489/717 125

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

D a k w e r k e n ,  r o o f , 
pannen herstellingen. 
0489/717 125

Ophalen van oude elec-
trische  toestellen en oude 
metalen. 0495/789 031

Gespecialiseerde voet-
verz. komt a. huis. Agnie-
zka 0484/949 951

Te huur garage Centr. 
Brassch. 03/663 58 58 - 
0475/435 858

Tuinwerken
Ronny Kanora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte

0477/306 423

Verkoop of verhuur-
klaar zetten. Gratis off. 
Klus&Zo 0499/103 000

Te koop gevraagd: schil-
derĳ en, strips, LP’s, oude 
postkaarten, spul len 
van zolder, curiosa, enz. 
03/663 65 70

Te huur app. 2 slpk, terr. 
Centr. Brass. 03/663 58 
58 - 0475/435 858

Gevraagd: Oude brom-
fi ets, jukebox, fl ipperkast,
buitenboordmotor, oude
benzinepomp boot, oude 
wapens, reclameborden, 
ect. +31 646 331 823

LP’s, singles ik koop col-
lecties jazz, pop tot klas-
sieke cd’s strips, boeken, 
hifi  installaties, pick-ups, 
fi lmposters, verzamelin-
gen. 0475/376 496

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

Klusman inrichting elektr. 
garagedeur rolluik vlieg-
raam. 0499/216 561

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken ea Tel 
0494 160 412

!!RENOVATIE!! Tegels, 
badkamers, nieuwe terras 
zetten, tuinhuis funderin-
gen, schilderen of afbre-
ken, beste prĳ s 
0465 031 778

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

Goedk. afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoe-
ren. Gr. off. 0487/715 534

Aankoop antiek beel-
den, lusters, klokken, zil-
verwerk, oude bestekken, 
porselein, alle prijsklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op 
www.krisvoeten.be

Vliegramen, ook herstel-
lingen. 0499/216 561

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 
Mag oud zĳ n.  0495 529 527
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Miksebaan 77 - 2930 Brasschaat

@brasschaatcafedesamis
@Café des Amis

Paassportkamp met pijl en boog
75 sportieve jongeren genoten ten volle van het gemeentelĳk Paassportkamp. Een week 
lang konden de kinderen samen sporten en zo kennis maken met een brede waaier van 
sporttakken. Voor schepen van sport Adinda Van Gerven zĳn deze sportkampen een vaste 
waarde in de agenda’s van vele gezinnen. ‘Telkens zĳn deze kampen volzet en we zien vele 
gezichten terugkeren, een goed teken’, aldus de schepen. Dit jaar verraste Olympïer Jarno 
De Smedt (17e boogschieten) onze kinderen met een voormiddag pĳl en boog. Dank Jar-
no, Robin (de sportmaskotte) en zeker alle medewerkers voor dit topkamp. Het was letterlĳk 
en figuurlĳk een schot in de roos!

mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soepen: 

Salades: 

- Scampisalade met mango, komkommer, freekeh 

- Wrap met brie, gebakken knolselder, appeltjes, rucola, 
 zachte honingmosterddressing en geroosterde 

Warme Gerechten:

- Fricassée van kip met asperges 

TAKE AWAY MENU
Woensdag 20 april t.e.m. zaterdag 23 april

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, 
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be

naam en dag van afhaling. 

Door onze opening op Paaszondag zijn 
we deze week geopend van woensdag 

tot en met zaterdag.

De Pedicure
Medische voetverzorging aan huis

TE HUUR 
Gelĳkvloers appartement

HANENDREEF 22, 
BRASSCHAAT

2 slaapkamers, woonka-
mer met open keuken, 
volledig ingericht (incl. 
afwasmachine) met ber-
ging, volledig ingerichte 
badkamer, aparte wc 
met lavabo, terras en 
tuin zuiwest georiën-
teerd. €895/maand incl. 
kosten
Beschikbaar 1 mei 2022

GSM 0486/465 767

BEDANKING 
Via deze weg wens ik mĳn 
dankbaarheid te betui-
gen aan de vrouw die met 
haar hondje wandelde 
op woensdag avond 6 
april in de omgeving van 
de Du boislei, en mee 
zocht naar mĳn ontsnapte 
mopshond Kenzo, en aan 
het jonge koppel dat er 
achteraf in slaagde mij 
te helpen om Kenzo op 
te pakken en naar huis te 
brengen.

Goedkoop leegrui -
men van uw tuin, plan-
ten, hagen, enz. Gr. off. 
0487/715 534



Brasschaatse Film,     Nr. 16,    20-04-2022  6

Erfgoeddag maakt school
Het onderwijs in Sint-Mariaburg

Voor de twintigste keer staat in Vlaanderen en Brussel Erf-
goeddag op de kalender. Zondag 24 april krĳgt onder 
het motto 'Erfgoeddag maakt school' het onderwĳs alle 
aandacht. Het Heemkundig Documentatiecentrum van de 
Wĳkwerking Mariaburg werkt daar in samenwerking met 
252cc Cultuurcentrum Ekeren aan mee. Van 10 tot 17 uur is 
iedereen welkom in het Wĳkcentrum Nieuw Kwartier, Van de 
Weyngaertplein 38, Ekeren. Aan de ramen kan men al en-
kele weken groepsfoto's van de verschillende Mariaburgse 
scholen bekĳken en, mogelĳk, personen herkennen. Binnen 
in het Wĳkcentrum wordt met vele foto's en documenten 
plus een powerpointpresentatie getoond hoe het onder-
wĳs in de wĳk georganiseerd werd: aanvankelĳk aan het 
Mariaplein, in de Schoolstraat (nu Karel De Wintstraat) en 
de Boskapellei. Later in de Schriek en de Frans Standaertlei. 
Vlak voor WO II ook in de Jacobuslei en de Annadreef. Na 
WO II kwamen daarbĳ de Naai- en Snĳschool in de Bist, de 
Steinerschool in kasteel Van den Bussche en vervolgens de 
Zwemdoklei, en de Tekenacademie in het Antverpiagebouw.
Wie daarover graag al wat meer opsteekt, kan in ons boek 
'Metamorfose' het hoofdstuk 'Van in de papklas - Onderwĳs 
in de eigen wĳk' van blz 71 tot 79 al heel wat foto's bekĳken 
en namen van leerkrachten en leerlingen vernemen.
Ook scholen zĳn welkom
Speciaal aan Erfgoeddag 2022 is dat de aansluitende week 
(25 - 29 april) ook scholen welkom zĳn in het Wĳkcentrum. 
Bedoeling is dat de leerlingen kunnen kennis maken met 
het plaatselĳk erfgoed. In afspraak met de verantwoordelĳ-
ken van het Wĳkcentrum kunnen bezoeken gepland worden 
waarbĳ de leerlingen onder begeleiding kunnen zien en 
horen welke schat aan documentatie over Sint-Mariaburg 
beschikbaar is.
Contact:
Walter Lauriks, walter.lauriks@telenet.be, 03 664 33 96. 
Ludo Van Bouwel, hippopress@outlook.com, 03 605 73 61. 

Klasfoto Gibo – Annadreef van Meester Edward Jochems 
met het 5e en 6e leerjaar in 1959-1960.

Bredestraat 36, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

verlindendak@gmail.com

Op vrĳdag 29 opril ‘22 kan je deelnemen aan de Tweeën-
twintigste Guldensporenkwis. De quiz gaat door in zaal 
Born, Azalealaan 5 (Gemeentepark 8) te Brasschaat, om 
20u, deuren vanaf 19u30, gepresenteerd door quizlei-
der 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 090 881. Gulden-
sporen Brasschaat - Rekening 734-0197460-74

22STE GULDENSPORENKWIS

Op 6 april 2022
hebben wĳ afscheid genomen

van onze zuster en schoonzuster

Marianne de With
De begrafenisplechtigheid heeft,

naar wens van de overledene,
in intieme familiekring plaats gevonden.

Haar broers en schoonzussen

OVERLĲDENSBERICHT

Roger Van Baelen
Rustig weggegleden uit het leven

op 22 maart 2022.

Echtgenoot van Liliane Stessens

De familie dankt u
voor uw blĳken van troost en medeleven

DANKBETUIGING

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

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. Tel. 0496/084 
168 -  0496/637 978

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

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

Goedkoop afbreken van 
uw afsluiting, betonpla-
ten en afvoeren. Gr. off. 
0487/715 534

Ik koop: alles van Nin-
tendo, Sega, Playstati-
on. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, verzamel-
objecten allerhande, cu-
riosa, oude munten, enz... 
Kortom, hebt u iets leuk in 
de aanbieding, geef me 
een seintje: 0487 365 100

HORTA BRASSCHAAT
De Winter

Tel 03 651 80 60

OPENINGSUREN:
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 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

€ 10 KORTING! 
bij vermelding van 2021

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

Na twee jaar onderbreking organiseert de Oudervereni-
ging Rotonde van Brasschaat terug haar jaarlĳ kse lente-
ontmoeting.
Deze zal doorgaan in de polyvalente zaal van het Sterren-
huis, Augustĳ nslei 78, Brasschaat op zondag 24 april 2022.
Vanaf 13.30 tot 17.30 uur kan je naar hartelust iets komen 
drinken en sneukelen. Lekkere pannenkoeken, hot-dogs, 
vlaaien, broodjes zullen geserveerd worden samen met 
een uitgebreid aanbod van dranken. 
In een ongedwongen sfeer  kan je ontspannen en rustig 
kennismaken met  families van en met gasten van Rotonde. 
Het is tenslotte één van de doelstellingen van de Ouder-
vereniging Rotonde.
Een gezellige activiteit om met kinderen en/of kleinkinde-
ren de aprilse grillen te weerstaan!!
Iedereen is van harte welkom!!!  Voorinschrĳ ven is niet no-
dig.
Meer info bekom je op het nummer 03/568.02.78 of leo_
bruyns@hotmail.com

O U D E R V E R E N I G I N G  R O T O N D E  B R A S S C H A A T

LENTEONTMOETING 2022

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…

WALDA PAIRON
Interieur- & 
kleuradvies

LENTE
KORTINGEN
APRIL-MEI-JUNI

Vr.-za. 11.30u-17.30u
Kapellensteenweg 544

2920 Kalmthout

Tel. 03/666 74 17
gsm: 0475 268 986

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

Alle tuinwerken, snoeien, 
onderhoud. 0474/453 834

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: be-
zetting, gyproc, parket, 
schilderen, afbraakwerk. 
Nederlandstalig. Gratis 
Gratis prijsofferte. Re-
ferenties. Tel. 0496/084 
168 - 0496/637 978

Ik zoek poets- en strĳ k-
werk. 0465/131 373

STUDENTEN en/of

FLEXIJOBBERS
zondag  van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time

(uren overeen tekomen)

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳ rĳ menants.be

zoekt

Bezoek onze website
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Elk afscheid is de geboorte 
van een herinnering 

 Hilda Goossenaerts 
 

Lieve echtgenote van 

Georges De Meyer 
 

Geboren te Wuustwezel op 
19 januari 1944 en, liefdevol omringd, 

thuis te Brasschaat overleden 
op 9 april 2022. 

 
 
 

          Georges De Meyer 
 
                     Carl en Nancy De Meyer - Ruys 
                                Tom en Annelies De Meyer - Rabaey 
                                Sylvie en Erwin Vanloon - De Meyer 

 
               Jens en Sofie 
                                Jorg 
                                Thibaut en Sinthu 
                                Astrid en Lenny 
                                Benthe 
                                Erinn 
                                Lars 

 
      
            De families Goossenaerts en De Meyer 
 

 
 

Het afscheid heeft in beperkte 
familiekring plaatsgevonden. 

 
 
 

: Veldstraat 32, 2930 Brasschaat

Waarom kiezen voor 
Bruynseels-Vochten?

5 overtuigende redenen

Of je nu een nieuwe woning aan het bouwen bent of een renovatie 
plant, zonder ramen en deuren ben je niks! Bij Bruynseels-Vochten 

ben je gelukkig aan het juiste adres. Ook als je op zoek bent naar een 
veranda of iets anders om het buitenleven aangenamer te maken.  

Nog niet overtuigd? Deze 5 redenen doen je zeker van gedachten 
veranderen!

1. Altijd up-to-date
Ook al bestaat het familiebedrijf al meer dan 30 jaar lang, ze zor-
gen ervoor dat ze steeds op de hoogte blijven van trends en be-
langrijke vernieuwingen in hun vakgebied. 

2. Advies op maat
Ze denken met je mee, zodat ze samen jouw droomproject kunnen 
realiseren op een kwalitatieve en duurzame manier.

3. Materiaal van topkwaliteit
Je kan niet enkel rekenen op een uitstekende service van het per-
soneel, maar ze werken ook enkel met gerenommeerde en innova-
tieve leveranciers.

4. Alles in eigen beheer
Van advies en opmeting tot samenstelling en plaatsing, ze doen al-
les zelf! De vakmannen werken met de modernste technologie en 
zijn uitgerust met het juiste gereedschap.

5. Fantastische garantie
Je kan rekenen op maar liefst 10 jaar garantie op de geleverde ve-
randa, ramen en deuren én de uitgevoerde werken.

Ontdek het allemaal zelf tijdens de 

OPENDEURDAGEN
OP  EN  BER IN KALMTHOUT!

Of je nu een nieuwe woning aan het bouwen bent of een renovatie 
plant, zonder ramen en deuren ben je niks! Bij Bruynseels-Vochten 

ben je gelukkig aan het juiste adres. Ook als je op zoek bent naar een 
veranda of iets anders om het buitenleven aangenamer te maken.  

Nog niet overtuigd? Deze 5 redenen doen je zeker van gedachten 
veranderen!

16 en 17 OKTOBER ACTIEDAGEN
REYNAERS ALUMINIUM BIJ BRUVO

IN KALMTHOUT!

23 en 24 APRIL
OPEN VERANDA DAGEN 

van 10u tot 17u in Kalmthout

Te Huur: Penthouse (bj 
2021) direct aan het 
s t rand. (Span je -Mar 
Menor-Playa Paraiso). 
2slpk, 2bdk, 2 grote ter-
rassen met vrĳ uitzicht op 
zee en bergen. Alle info 
op www.chefjean.be-los 
flamencos.

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

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

Man zoekt tuinwerken 
schilderwerk. 0465/338 514
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OPENDEUR MINI-MUSEUM DEN TOREN 
& ZOEKTOCHT VOOR KINDEREN
Gratis toegang voor iedereen!
11:00-16:00
Lichtvliegwezenlaan 11
organisatie: vzw toerisme Brasschaat

HOE DROMEN ERFGOED WERDEN
Gratis verhalenwandeling mits inschrij-
ving via toerisme@brasschaat.be.
10:00 en 14:00
Breesgata, Miksebaan 50
organisatie: vzw toerisme Brasschaat

OPENDEUR SPROOKJESPAD & 
ZOEKTOCHT VOOR KINDEREN
Gratis kennismaking met de Torenpoort 
en de magische wezens van de Mik.
11:00-16:00
park De Mik, Kerkedreef
organisatie: vzw toerisme Brasschaat

10 FIETS- EN WANDELROUTES
Gratis folder. 
Infopunt toerisme, Bredabaan 182
organisatie: vzw toerisme Brasschaat

OPENDEUR SITE GUNFIRE
Gratis toegang voor iedereen!
10:00-17:00
Lichtvliegwezenlaan 3
organisatie: WHI

KOOPZONDAG
Vele winkels zijn open!
13:00-17:00
Bredabaan centrum
organisatie: winkeliers centrum

NATUURWANDELING IN 
BOMENTUIN PARK DE MIK
Gratis deelname mits inschrijving voor 
22 april via 03 653 38 62 of  
VMPA-brassschaat@vmpa-vzw.be
10:00
ingang De Mik, Kerkedreef
organisatie: VMPA natuurgidsen

RECREATIEZWEMMEN
Toegang tegen betaling.
08:00-18:00
Zwembadweg 7
organisatie: Sportoase Elshout

zondag 24 april 2022
Geniet volop van Brasschaat

parkbodeactueel

Zondag 24 april: start nieuw toeristisch seizoen! 

Zondag 24 april start het nieuw toeristisch seizoen. Zin in een dagje uit? 
Kom dan mee genieten in Brasschaat. Welke activiteit is jouw favoriet?

Kies je favoriete activiteiten in de kader links. Er 
is voor elk wat wils. Bezoek gratis het Sprookjes-
pad, Gunfi re Museum of mini-museum Den Toren. 
Of probeer één van de vele wandel- of fi etsroutes 
door onze prachtige gemeente uit.

Kom langs op het 
infopunt toerisme

Onze vrijwilligers verwelkomen je met veel 
enthousiasme van maandag tot en met zaterdag 
tussen 10 en 16 uur. Je kan hier terecht voor gratis 
info rond leuke daguitstappen in de Kempen en 
ruimere omgeving. 
En we verkopen fi ets-en wandelkaarten, 
geschenkmanden met streekproducten, boeken 
over Brasschaat, de Brasschaatse Kadobon, toff e 
gadgets en meer.

Het infopunt is gelegen in het Oude Gemeente-
huis op het Dr. Roosensplein. De ingang is 
achteraan.

De nieuwe gratis vakantiegids Kempen en de 
nieuwe brochure Toerisme Brasschaat zijn nu te 
verkrijgen op het infopunt 
toerisme.

Er is voor elk wat wils. Bezoek gratis het Sprookjespad, 
mini-museum Den Toren of het Gunfi re Museum. 
Of probeer één van de vele wandel- of fi etsroutes door 
onze prachtige gemeente uit.
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PARKBODEACTUEEL

Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

Kom sportelen in Brasschaat

Brasschaat, Kalmthout, 
Brecht, Essen, Kapellen, 
Schoten, Stabroek en 
Wuustwezel organiseren 
samen opnieuw sportel-
dagen, ofwel sportdagen 
voor 50-plussers. 

Meer info 
T 03 650 03 30 
brasschaat.be/
sportelen-brasschaat 

Brasschaat organiseert zĳ n 
sporteldag op 5 mei in sporthal 
Sportoase. Er staan opnieuw een 
heleboel sporten op het keuze-
lĳ stje: lĳ ndansen, zumba gold, 
drums alive, yin yoga, tafeltennis, 
boogschieten, petanque, kubb, 
curve bowls, curling, badminton, 
spierkracht voor senioren of een 
duik in het zwembad Sportoase. 

4HOOG - AKKE AKKE TUUT
Er hangt een jongen aan de wasdraad! 
Echt! Aan de wasdraad! Onweerstaanbaar 
muzikaal cabaret voor kleuters!
Theater Hemelhoeve
27 april, 15:00

LITERAIRE AVOND - ROB VAN ESSEN
Rob van Essen is schrijver, vertaler en 
recensent. Rob komt praten over zijn 
literaire oeuvre.
Theater Hemelhoeve
28 april, 20:00

BEEN - DE BITTERE TRANEN VAN 
PETRA VON KANT
In dit internationaal gelauwerde 
toneelstuk zien we zes vrouwen in een 
hedendaags appartement. Ze leggen 
elkaar het vuur aan de schenen en 
blussen zichzelf met gin-tonics en bittere 
tranen. 
Theater Hemelhoeve
30 april, 20:00

WIM GEYSEN & VRIENDEN - SPROKKELS
Wim keert terug naar zijn Brasschaatse 
roots en laat je kennismaken met zijn 
tocht langsheen kleinkunst, folk, gipsy en 
chanson.
Theater Hemelhoeve
3 mei, 20:00

In de namiddag kan je verder 
sporten of meedoen aan een 
wandelzoektocht door het park. 
Als afsluiter kan je gezellig blĳ ven 
napraten, genietend van een 
vieruurtje met koffi  e of thee. 

Schrĳ f je vóór 1 mei in bĳ  de sport-
dienst. Een halve dag kost 7 euro, 
een hele 10 euro. In de prĳ s zitten 
alle activiteiten, een sportverze-
kering, de lunch en de koffi  e met 
vieruurtje inbegrepen.

inBrasschaat
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Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

EEN REIS LANGS DE ACHTERKANT VAN DE WERELDECONOMIE
Door Nick Meynen, dinsdag 26 april 2022 om 20 uur. Ons Middelheem, Bredabaan 423, 
2930 Brasschaat. Auteur Nick Meynen vertrekt voor deze lezing van zĳ n boek “Frontlĳ nen. 
Een reis langs de achterkant van de wereldeconomie”.
Zoals treinen de achterkant van steden tonen, zo neemt hĳ  ons mee langs de achterkant 
van onze mondiale economie. Hĳ  zoekt de confl ictzones op en laat ons kennismaken met 
de afvalmaffi a in Napels en de geschifte Griekse goudkoorts.  We vernemen dat er niet 
genoeg zand is in Dubai en watertekort op tal van andere plaatsen. Verder komt in Congo 
een verrassende vaststelling over de globale economie tot uiting.
Overal drĳ ft een patroon boven. Het huidig economisch systeem is onhoudbaar, want het 
maakt zowel mens, dier als planeet ziek. De coronapandemie is slechts een voorproefje 
van de kostprĳ s die we allemaal zullen betalen als er geen alternatieven zĳ n om meer in 
harmonie met de natuur samen te leven. Nick Meynen (°1980) is geograaf, auteur, jour-
nalist, opiniemaker, activist en beleidsmedewerker economische transitie bĳ  de European 
Environmental Bureau. Hĳ  behaalde postgraduaten in Confl ict & Development en inter-
nationale researchjournalistiek. Hĳ  is gastdocent in het Verenigd Koninkrĳ k en België.
Activiteit met de steun van LITERATUUR VLAANDEREN. Meer info over deze lezing op 
onze website www.davidsfondsbrasschaat.be 
Toegangsprĳ s: In voorverkoop € 12; DF-leden € 8; <25 jaar € 4 (aan de kassa € 2 extra). 
Inschrĳ ven: via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bĳ  Ria Keysers (03 652 12 86) 
Alle betalingen gebeuren op rekening BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds 
Brasschaat, met de vermelding “achterkant”.  Je bent pas ingeschreven wanneer je betaald 
hebt.

POETSHULP/
AFWASSER

Full time betrekking

Ben je op zoek naar een job die je voor een groot stuk 
zelf kan indelen. Vind je het leuk om alles op orde te heb-
ben en proper te houden? Klan je zelfstandig werken? 
Ben je graag op jezelf maar is een leuk team ook iets 
voor jou? Dan is deze job voor jou.

Wat houdt de job in?

Solliciteren:
Emelie Janssens

0485 972 494
emelie@patisseriemanus.be

www.patisseriemanus.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

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

Alleenstaande man 
zoekt een vrouwtje, mag 

euze relatie 0473 346 836

Te koop: appartement 
met veel lichtinval, 2e ver-
diep, Ploegsebaan 1E te 
Brasschaat, 113 m² groot, 
twee slaapkamers, terras 
en afgesloten garage. 
Zeer goed onderhouden. 
Prijs € 300.000. Vrij bij 
akte. tel. 0475 898 486

Te huur: Spanje, regio 

no. Huis voor 4 personen, 
2 slpks, 2 badk. Groot 
zwembad + kinderbad. 

strand San Javier. Nog 

Doninck. 0468 210 252

Te huur: staanplaats voor 
voertuig in ondergrondse 
parking, centraal gelegen 
te Gooreind. 0473 992 301

Gezocht: 2e hands paar-
dentrailer voor 2 paarden 
in goede staat! 
0475 432 133

WĲ  KOPEN 
BOEKEN AAN. 
0473 982 564

Calpe te huur-prachtig 

gr. terr. zeezicht, zonkant 

alle comfort. 

Te huur: 1 garage Oude 
Baan en 2 garages Schoten 

Hi we are from Ukraine 
and we live in your city 
in Hof Ten Bos and are 
looking for a job. Oksa-
na 0467/799 473, Toma 
0467/845 922

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 

steunt startende handelaars

ENKEL OPEN OP AFSPRAAK: 

Donder- en vrijdag: LAATAVONDSERVICE van 10 tot ... uur

10% KORTING
en 

op donderdag 20% KORTING op kleuring

Laat de teerlingen maar rollen! Gooi zeven en win een pakketje om uw haar te verzorgen

Wĳ  zoeken
voor onze

zaak in
Kapellen
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Onvoorstelbaar
veel & mooi!
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De natuurgidsen van Brasschaat nemen deel aan de jaar-
lĳkse erfgoeddag op 24 april. Het thema dit jaar is ‘Erfgoed 
maakt school’. Wat heeft dit met natuur en natuurgidsen 
te maken? Denk even aan uw schooltĳd en de lessen na-
tuurkennis. Een opdracht waar velen tegen opzien: het 
aanleggen van een herbarium, in welke vorm dan ook : 
de verschillende boomsoorten, verschillende bladvormen, 
kruiden en grassen, … . Waar anders beginnen dan in een 
park. En als het park ook een arboretum heeft, vind je snel 
een grote variatie aan bladeren en bomen. Vroeger wer-
den de bomen en planten kaalgeplukt; nu is er volop aan-
dacht voor de kwetsbaarheid van de natuur. Tĳdens een 
natuurwandeling in park “De Mik” kan je het doel en de 
geschiedenis van herbaria, arboreta, soorten tuinen enz. 
beleven. Afspraak: zondag 24 april om 10 u., ingang van 
park de Mik, Kerkedreef, 50 m voorbĳ nr 48.
Organisatie: VMPA Natuurgidsen Brasschaat.
Aantal plaatsen: 25, afhankelĳk van coronamaatregelen.
Reservering aangeraden via  
VMPA-Brasschaat@vmpa-vzw.be.
Meer informatie op natuurgidsen-brasschaat.be 
of vmpa-vzw.be.

GRATIS OP STAP MET EEN VMPA-
NATUURGIDS IN PARK DE MIK.  

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS
voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.

Snelle afhandeling, contante betaling!

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN, MEUBELEN,
DEUREN, …
Opwaardering 
gegarandeerd

CONTACTEER ONS
0475.46.70.60 of 

0495.224.225
INFO@AIR-CONCEPT.BE
WWW.AIR-CONCEPT.BE
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Florenza steunt Oekraïne
Florenza heeft de beloofde steun - mede namens hun 
klanten tĳdens de tulpenactie - overgemaakt aan vzw Re-
naissance de la Nation. Een organisatie van de Oekraïense 
ambassade in Brussel die vrachtwagens met hulpgoederen 
naar Oekraïne stuurt. De goederen worden verzameld op de 
Heizel en de vzw vraagt donaties om de brandstof voor hun 
vrachtwagens te betalen. Florenza kon € 2.000 overmaken. 
Dank aan iedereen die tulpen kocht.
De vzw krĳgt logistieke steun van ondermeer de stad Brus-
sel. De fondsen echter, komen uit giften van particulieren 
en bedrĳven. De organisatie komt niet in aanmerking voor 
financiering door de 12-12-consortium. 33 trucks zĳn reeds 
vertrokken naar Oekraïne. Wilt u Renaissance de la Nation 
steunen, dan kan door uw bĳdrage te storten op rekening-
nummer BE05 0689 4463 9375. Ook hulpgoederen blĳven 
welkom in paleis 11 op de Heizel.

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...
BESTE PRIJS,

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten, 
hekken en rolluiken, alle merken. 

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

Tel: 0496 33 57 13              Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be           BTW: 0508 496 071

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

De provincie Antwerpen pakte uit met een interes-
sante studie over de klimaatverschillen tussen de 
verschillende gemeente. In de studie werd onder-
zocht hoeveel hittegolfdagen er nu in elke gemeente 
zĳn en hoeveel er worden verwacht in het jaar 2100. 
Daarnaast vergelĳkt men het aantal gebouwen met 
risico op wateroverlast nu en in het jaar 2050.
Onze gemeente komt redelĳk goed uit deze studie. 
Qua hittegolfdagen zitten we in Brasschaat nu aan 
een gemiddelde van vĳf per jaar. Dat worden er vol-
gens het onderzoek 54 in het jaar 2100, een vertien-
voudiging dus. Deze aantallen verschillen niet zo veel 
van de andere gemeenten in de provincie Antwer-
pen. Wuustwezel is vandaag met drie hittegolfdagen 
de “koelste” gemeente van de provincie. De “heet-
ste” gemeente is Mortsel en dat komt gedeeltelĳk 
omdat maar liefst 41 procent daar verhard is, asfalt 
en beton dus. Voor de hele provincie is dat slechts 
17 procent.
We zien grotere verschillen als het om wateroverlast 
gaat. Op dit ogenblik bestaat er voor 1 procent van 
de gebouwen in Brasschaat een risico op waterover-
last. Dat wordt vier procent in het jaar 2100 en dat is 
in vergelĳking met de andere gemeenten een zeer 
goed resultaat. Grosso modo kunnen we stellen dat 
dit aantal vermeerdert in de richting van de zuidrand 
van de provincie. Het is inderdaad een opvallend 
gegeven dat wateroverlast in onze gemeente nog 
slechts sporadisch voorkomt. Dat is dan weer voor 
een groot stuk te danken aan de grote retentiebek-
kens die er op ons grondgebied liggen. 
Ontharding is in alle omstandigheden een goed idee. 
Hopelĳk nemen onze inwoners deze redenering mee 
naar de klimaatvergaderingen waar iedereen ideeën 
mag spuien. Ontharding kan op vele manieren en ie-
dereen kan hier zĳn of haar steentje toe bĳdragen. 
Hier en daar zien we al het gebruik van waterdoorla-
tend materiaal op parkings en zo meer. Vele kleintjes 
maken immers één groot. Maar er is in ieder geval 
nog veel werk aan de winkel, voor ieder van ons apart 
en voor het gemeentebestuur.

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

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

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

 
Brasserie

De Hoge Boom
 Hoogboomsteenw. 94

 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
GEZOCHT

Ik zoek werk schilde-
ren, tuin, klusjes spr. Nl. 
0468/010 785

Te huur: Spanje, regio 
Murcia, dorp San Cayeta-
no. Huis voor 4 personen, 
2 slpks, 2 badk. Groot 
zwembad + kinderbad. 
10 min rĳ en van strand 
San Javier. Nog vrĳ juli/
auf/sept. Info: Van Do-
ninck. 0468 210 252

AUTODELEN gezocht, 
omg Klina. Type monov./
Kangoo. 0499 730 613.

Wie wil onze leuke, wel-
opgevoede jongens van 
4 en 7 jaar ophalen van 
Sint-Ludgardis Brasschaat 
op ma, di en do en voor 
hen zorgen tot 18u tegen 
een faire vergoeding? 
Gelieve contact op te 
nemen via het nr 
0477 591 259

Ik kom uw strijk thuis 
ophalen en terugbren-
gen. 0485 644 993

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



Brasschaatse Film,     Nr. 16,    20-04-2022  17

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN   |    1  SLAAPKAMER

TERRAS MET TUIN OP HET GLV   |    AFWERKING VRIJ  TE KIEZEN   |    VLAKBIJ  CENTRUM SCHOTEN   |    PRIJZEN VANAF € 290.000  (excl .  kosten)

WWW.COGGHE.BE

Info & verkoop
T 03 355 15 15 - E info@cogghe.be
Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem

S��en Vaart
HEIKANTSTRAAT 118 - 122, SCHOTEN

Brasschaat bijenvriendelijke gemeente 
De gemeente Brasschaat heeft voor de eerste keer de 
Award van ‘bĳ envriendelĳ ke gemeente’ behaald. Sche-
pen van groen en natuur, Goele Fonteyn, was de drĳ vende 
kracht hierachter. De vernieuwde bĳ enhal achter de kinder-
boerderĳ  i.s.m. Ifang, de bebloemde middenberm van de 
Bredabaan en het steeds meer toegepast extensief maai-
beheer gaven de doorslag om de bĳ entrofee binnen te 
halen. “Voor de bĳ en is het belangrĳ k dat ze binnen de ge-
meente kunnen genieten van een rĳ kelĳ k en divers buffet”, 
verduidelĳ kt schepen Fonteyn. “Bĳ en vervullen immers een 
belangrĳ ke functie als bestuiver van gewassen, vruchten 
en zaden wat goed is voor onze korte voedselketen. Sinds 
onze geslaagde actie van ‘maai-mei-niet’ vorig jaar, voel je 
ook dat burgers meer openstaan voor een ecologische tuin 
met meer biodiversiteit en een groter aanbod aan wilde 
bloemen.”

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen

Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be

Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in 

eigen beheer
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Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

Tel : 03/575 56 77
info@dakambacht.be

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

WACHTDIENSTEN

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

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

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: 03/432.78.42 Coda 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  

25 APRIL
26 APRIL

27 APRIL
28 APRIL

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

GEEN OPHALING
19 APRIL

20 APRIL
21 APRIL

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Bredabaan 410/0001, 2930 Brasschaat 

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

Kwalitatief
juridisch advies

Roel.augustyns@vav-advocaten.be
0476/97.61.51

Kantoor Brasschaat:

Kantoor Antwerpen:

Marianne de With
Roger Van Baelen, echtgenoot van Liliane Stessens

BURGERLIJKE 
STAND
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Leiebos 31 – appartement 1ste verdiep 
: inkom met ingemaakte kasten, woonkamer, keuken, 
kleine en grote slaapkamer, aparte WC, badkamer, 
berging – terras over heel de lengte – 
onderaardse autostaanplaats en kelder.
DEURNE: Ter Heydelaan 318 – appartement 3de V 
met : keuken, woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers 
waarvan 1 met terras, lift / EPC 275 = C.

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

Al 30 jaar ervaring, geven prima service 
en goede kwaliteit

Geraniumlaan 5 - 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)
03 326 46 93 - 0474 988 690

dakwerkenwijnantsenzoon@gmail.com

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

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, gra-
tis off. 0487/715 534

Uurwerkbatterĳ tjes ver-
vangen: Juwelier Denys 
& C . Bredabaan 246, 
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-co.be

Ik zoek werk schilderen, 
tuin, parket, bezetten. 
€17/u. 0466/287 080

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

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

Ik zoek werk schilderen 
& tuinwerk. 0487/ 856 864

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 
soul, rock, jazz, house, 60-
70-80. Betaal beste prĳ s! 
GSM 0475/768 188

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

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

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

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
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Vraag een gratis thuisbezoek aan

 +50 jaar ervaring  Op ruim 1 week Persoonlijke begeleiding

PAALSTRAAT 149    2900 SCHOTEN      03 680 19 50 INFO@BOUWCENTRALENV.BE    WWW.BOUWCENTRALENV.BE

WIJ MAKEN GRAAG TIJD VOOR U

EINDELOOS GENIETEN VAN
EEN NIEUWE BADKAMER?

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

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

Verzamelaar  koopt 
oude munten en bank-
biljetten. 0475/342 118

Te huur: gelĳ kvloers ap-
partement De Aard 115 
Brasschaat, 900€, garage, 
2 slpk, groot terras, vrĳ , 
tel. 0470/313 126

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92


