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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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Wij gaan voor goud

Schilders
GEZOCHT
GEEF KLEUR AAN JE LEVEN

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

en maken er
iets moois van!
50
jaar

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

!UGUSTÖȩNSLEIȩȩsȩ4ELȩȩȩȩ(rechtover de Post)ȩȩsȩWWWmȩANDERSDESIGNERSBE

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT 'LQVGDJ%LVW:LOULMN
:RHQVGDJ*LWVFKRWHOOHL'RQGHUGDJ6W/HQDDUWV
9ULMGDJ :LMQHJHP              =DWHUGDJ 6FKRWHQ

DAMES
HEREN

tel. 0478 309 805

3+1
GRATIS

dave.parys@proximus.be

Colortactics
meesters in schilderwerk

:::47'%(

' (  3 8 5 (  % ( / ( 9 , 1 *  9$ 1  : 2 1 ( 1
% 5 ( ' $ % $ $ 1
     % 5 $ 6 6 & + $ $7

Alle binnen- en
buitenschilderwerkn
decoratieve technieken - behang

0479/02.69.94
info@colortactics.be
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Zoek niet verder

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”

DE OORLOG IN OEKRAÏNE:
WAT DRIJFT HET POETINREGIME?

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

DONDERDAG 5 MEI: 20:00 - 22:00
Iedereen is geraakt door de heftige oorlog die woedt in
Oekraïne. Hoe verhouden wĳ ons hiertoe? En wat is wĳs
om te doen? Wĳ hebben professor Ria Laenen uitgenodigd om een lezing te geven over de menselĳke en politieke geschiedenis van beide landen. In het inleidende
gedeelte schetst ze een beeld van hoe de relatie tussen
Rusland en Oekraïne evolueerde sinds het uiteenvallen
van de Sovjet-Unie tot het uitbreken van de oorlog op 24
februari van dit jaar. De focus van de lezing ligt op het proberen verklaren van de drĳfveren en doelstellingen van
Moskou In het slotgedeelte wordt er ook stilgestaan bĳ de
vraag wat deze oorlog betekent voor de EU.
Ria Laenen studeerde Oost-Europakunde aan de KU Leuven en aan het University College London. Ze verbleef als
onderzoeker enkele jaren in de V.S. en trad ook regelmatig
op als gastdocent aan Russische universiteiten. Ria Laenen
doceert vakken over Russische politiek, de geopolitieke
ontwikkelingen in de voormalige Sovjetlanden en de geschiedenis van de internationale politiek aan de Faculteit
Sociale Wetenschappen van de KU Leuven.
Om 17 u. is er een gezamenlĳke maaltĳd met leden van
Markant en Davidsfonds, Oekraïense gastgezinnen, vluchtelingen en sympathisanten. In de namiddag wordt deze
Oekraïense maaltĳd gezamenlĳk voorbereid.
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat.Prĳs: We dragen als vereniging ons steentje bĳ
door onze inkomsten van deze activiteit aan Oekraïne te
schenken. Daarom vragen we niet onze gewone prĳzen,
maar een vrĳe bĳdrage.
Vrĳe bĳdrage (richtwaarde minimum € 10). Voor deelname
aan de maaltĳd van 17:00u.: € 30. De 5-beurtenkaart is
niet geldig voor deze lezing. Inschrĳven via 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 “Oekraïne, met-of-zonder maaltĳd”. Je bent pas ingeschreven wanneer je betaald hebt.

INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

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

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk


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



Ik zoek werk schilderen, tuin, klusjes spr. Nl.
0468/010 785



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

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

DRINGEND
GEZOCHT
.RNV+XOSNRNV
Kelners m/v
-REVWXGHQWHQ09
Brasserie
De Hoge Boom
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230





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


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



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

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

0475/259 545
of 0472/233 044

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

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be


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

Alleenstaande man zoekt een vrouwtje, mag ook ouder zĳn dan mezelf. Wie
weet wordt gĳ mĳn prinsesje. Voor serieuze relatie 0473 346 836


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

Vliegramen, ook herstellingen. 0499/216 561

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

Wie wil onze leuke, welopgevoede 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

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

ZANDSTRALEN





LUCHTGOMMEN
TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN
…
*UDWLVRႇHUWH
Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS
0475.46.70.60

WWW.AIR-CONCEPT.BE

Calpe te huur-prachtig appart. 2/4 pers.,
zeedĳk, gr. terr. zeezicht, zonkant Tv. Vl., wiﬁ,
v/eig., foto’s, alle comfort. 03/326 13 87


Te huur: staanplaats voor voertuig
in ondergrondse parking, centraal
gelegen te Gooreind. 0473 992 301
Te koop: Renault Laguna Grandtour BJ
2004 - 335.000km. 0479/381 137

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
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

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
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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

Vertrek om 13.30 uur aan Ons Middelheem, Bredabaan 425, voor een tocht van ongeveer 25 kilometer. Bezoek aan Noordheuvel (Miksebaan) en aan de
nieuwbouw van Aralea (Ploegsebaan). Onderweg
pauze met kofﬁe en gebak. Deelnameprĳs: 2 euro.
Inschrĳven vóór 15 mei bĳ: Carina Rotthier – 0471 33 75
11 – daniel.verster@telenet.be

Asperges, het witte goud.

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

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

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be

PARTTIME
VERKOOPSTER
(ong. 20 à 25u per
week) en

ACACIA
IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

Word ook fan
op argenta.be

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

BEWEGING.NET BRASSCHAAT
SOCIALE FIETSTOCHT ZATERDAG 21 MEI 2022

FLEXĲOB

voor halve
of hele dag
beide met ervaring
in verkoop slagerĳ.
TEL. 0491 105 828,
Slagerĳ Maes
Kapelsesteenweg 418
Demeyere Specialties 3 aspergekoker
Ø 16 cm - 4,5 l. Ref. 8016 - van € 79 voor €
Demeyere Mini 3 sauspanetje
Ø 12 cm - 0,6 l. Ref. 8012 - van € 1995 voor €
Cuisipro eipocheerder
Set van 2. Ref. 747308 - van € 1995
voor €

4900
1595
1495

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

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

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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Snoeien en vellen van
bomen ook op moeilĳke
plaatsen met hoogtewerker of klimwerk. verwĳderen van hagen. afvoeren
van groenafval. Tom 0491
758 399



Zwembad plaatsen door
echte vakmensen, alle
systemen. Gratis info ter
plaatse. Ook zelfbouwers bieden wĳ hulp. Tel.
0470/181 178 - 0494/188
003



Te koop: appartement
met veel lichtinval, 2e verdiep, 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
Murcia, dorp San Cayetano. Huis voor 4 personen,
2 slpks, 2 badk. Groot
zwembad + kinderbad.
10 min rĳden van het
strand San Javier. Nog
vrĳ april/mei. Info: Van
Doninck. 0468 210 252



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

Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier
Denys & Cs. Bredabaan
246, Brasschaat. 03/430
20 83 www.denys-co.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
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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 26 april t.e.m. zaterdag 30 april
Soepen:
 .HUYHOVRHS ½ORI½O  9(*$1
 =RHWHDDUGDSSHONRNRVFXUU\VRHS ½ORI½O 
 9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Fregolasalade met huisgemaakte basilicumpesto,
gebakken courgette, avocado, broccoli, sugar snaps
 HQJHURRVWHUGHKD]HOQRWHQ ½  9(*$1
- Wrap met huisgemaakte kipcurry en verse mango,
 URPHLQVHVODHQNRPNRPPHU ½
Warme Gerechten:
 *HEDNNHQ]HHEDDUVPHWWRPDWHQVDOVDSHWHUVHOLH
 SXUHHVXJDUVQDSVFRXUJHWWHHQDXEHUJLQH ½
- Ravioli van spinazie met tomatenroomsaus, verse
spinazie, pecorino en geroosterde pijnboompitjes.
 ½  9(*,
 .LSSHQJHKDNWEURRGMHPHWZRUWHOSXUHHHQELPL ½

Elke vrijdag
‘Afterwork Aperitivo’
in Café des Amis
met gratis hapjes van 16u tot 18u.
Tot vrijdag!

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

L

Rijbegeleiding Krüger

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

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

De Bib en De Lezer vzw nodigen u uit op vrĳdag 29 april
om 20u in de Bib, Bredabaan 407 Brasschaat voor de
vernissage van:

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

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

GROTE MEETING TEGEN DE ZEDENVERWILDERING

OPEN DEUR

Een tentoonstelling van honderden Bladwĳzers en wat ervoor moest dienen. Erik Vlaminck schreef een ‘ode aan de
bladwĳzer’ en zal de tentoonstelling openen. De Lezer vzw
biedt een unieke bladwĳzer aan, de Bib trakteert je op een
drankje. De tentoonstelling is vrĳ te bezoeken tĳdens de
openingsuren van de bibliotheek vanaf 30 april tot 13 mei.
Meer informatie:
de.tweede.lezer@gmail.com – brasschaat.bibliotheek.be

vrijdag 29 april 15u-19u
zaterdag 30 april 11u-17u
zondag 1 mei 11u-17u

Foto: © Philip Swiggers

uniek handmade breiwerk
betaalbare kwaliteitswol
duidelijke patronen
workshops

Bevrijdingslei 39 - 2930 Brasschaat - 0476 766 128 - www.ziamaria.be
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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…

6

GEZOCHT

CHAUFFEUR
WEEKEND

Chauffeur gezocht
voor privé in de
weekends.
Wagen & benzine
van de klant
7u per dag @ €85
per dag (10-17)
Bĳ interesse
0475 269 595



10 WuustWezelse Oldtimer Meeting
de

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

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



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

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

Ik zoek vrouw tus. 45-55
om mee uit te gaan, clubbezoek eventueel. Kleine
vergoeding. 0488/600
705


1 mei garageverkoop
wĳk Bethanie


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

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



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˝˒˜

Garageverkoop za. 30/4
en zo 1/5, 10-17u. Huisraad, inboedel, ﬁetsen,...
Miksebeekstraat 48 Brasschaat



Ik zoek werk: poetsen,
keuken café, strijken.
0466/235 972



Alle terrasreparaties:
uitslĳpen slechte voegen
van terrassen en heropvoegen terrassen, vervangen v. kapotte tegels,
vervangen putdeksels,
plaatsen v. boordstenen, enz. Gratis offerte.
0491/883 597

Problemen met je buur?
Samen leven kan soms
leiden tot moeilijke
situaties: luide muziek,
EODႇHQGHKRQGHQ
overhangende takken...
zelfs pesterijen.



zoekt

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS
zondag van 8 tot 13 uur

AUTOKEURING: geen
tijd of zin, gpnsnrd dir.
chauffeur doet dit voor
u : afhalen van wagen en
gekeurd afleveren: 25
EURO/keuring. Info: tel.
0484 263 811



Een jonge jongen uit Polen zal elk werk thuis of
in de tuin op zich nemen.
0483 011 926
Ik zoek poetswerk. ervaring & refer. Serieuze
aanvragen. 0485/944 882

WINKELBEDIENDE

2 jonge mannen zoeken
tuin- of schoonmaakwerk. Erv. 0487/439 279

Full-time

Rommelmarkt/garageverkoop 14 mei vanaf
9u tot 14u. Tolbareel,
Innemen Martouginlei.
Be there!

SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.be

Al aan burenbemiddeling gedacht?





(uren overeen tekomen)

Kan je hier met je buur
niet over praten?

GRATIS

Burenbemiddeling is
gratis, vertrouwelijk,
onpartijdig, vrijwillig en
vooral niet-oordelend.




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

Meer weten?
gemeente Brasschaat, burenbemiddeling
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00
burenbemiddeling@brasschaat.be

Brasschaatse Film,
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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

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

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Sport in onze gemeente. Er zĳn verscheidene sporten
waarin onze gemeente op nationaal vlak een hoofdrol speelt. Hier denken we aan hockey en baseball.
Maar het is niet altĳd een succes. Dat mocht hockeyclub Dragons de voorbĳe dagen nog ondervinden.
De Brasschatenaren geraakten niet in de play-offs
van de Belgische competitie en konden Europees
ook al geen hoge toppen scheren. Vorig seizoen pakte de club nog de nationale titel en dat was dit seizoen opnieuw de grote ambitie. De komst van onder
meer Simon Gougnard en Conner Harte moesten die
ambities onderstrepen. Dennis Dĳkshoorn die jaren
geleden al mee het mooie maakte bĳ Dragons, als
speler dan, werd aangetrokken als hoofdcoach. Toen
de resultaten uitbleven werd Dĳkshoorn de laan uitgestuurd en vervangen door assistent-coach Michael
Cosma. Maar ook met deze Engelsman aan het roer
bleven de resultaten uit. Benieuwd welke tactiek het
clubbestuur zal aanwenden om volgend seizoen opnieuw succesvol te zĳn.
In het baseball pakten de Brasschaat Braves in 2021
net naast de titel. Het verloor in twee ﬁnalewedstrĳden van Hoboken Pioneers. Maar de Braves ambieerden wel geen titel. Daarom was die tweede plaats al
een reden tot tevredenheid. Dit seizoen mikken de
Braves opnieuw hoog al worden er geen titelambities uitgesproken. Dat is zeker niet onverstandig.
Op die manier wordt de druk enigszins verlicht. De
Braves zĳn al veel jaren een constante aan de Belgische baseballtop, al dient gezegd dat het van 2013
is geleden dat er nog eens een titel naar Brasschaat
kwam. In totaal verzamelden de Braves in deze 21ste
eeuw al vĳf titels. Benieuwd of daar in oktober van
dit jaar een zesde wordt aan toegevoegd. Aan de
accommodatie zal het zeker niet liggen. De velden
waarop de Braves hun wedstrĳden afwerken, behoren tot de beste van het land. Het gebeurde ooit dat
de tegenstander vroeg of hĳ die mooie grasmat wel
met schoenen mocht betreden.
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Ik zoek werk: tuin, bezetten, tegelen, schilderen.
0470/975 891


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



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

TANDEM TE KOOP
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: gezondheidsproblemen. Prĳs overeen te komen. Tel. 0497/667 330



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


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

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


CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 26/4 om 14u & om 20u:
“Les Intranquilles” (2021)
Vrĳdag 29/4 om 20u:
“Riders of Justice” (2020)
Tickets € 8,online https://tickets.depolygoon.com/
Ook te koop aan de kassa de avond zelf. Gezellige foyer
open vanaf 19u, vanaf 13u bĳ namiddagvertoning.
Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.

Zw e m b a d re n o v a t i e
door bekwame vakmensen aan zeer betaalbare
prĳzen. Gratis info ter plaatse Mare Pools. 0470/181
178 - 0494/188 003



ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

DE MEYER

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

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


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


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

Dakherstellingen
alle daken, dakgoten.
0489/717 125



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


Dakwerken, roof,
pannen herstellingen.
0489/717 125

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet
Sanitair en verwarming
Herstellingen en vernieuwing
Totale badkamerrenovatie in
eigen beheer

Industrielaan 3 bus 2
2950 Kapellen
Tel : 03/575 56 77
info@aertssanitair.be
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PARKBODEACTUEEL
inBrasschaat
ERKENDE BASISCURSUS
BACH BLOEMENREMEDIES
Bach bloemenremedies kunnen
verlichtend werken in elke belastende
situatie: langdurige ziekte, burn-out,
stress, verlies, slaapproblemen ...
De Walnoot vzw, Hanendreef 135
4 - 25 mei, elke wo van 19:30 - 22:30
COLLECTIEF VERLOF - MOENIEWORRIENIE
Moenieworrienie is Zuid-Afrikaans voor
‘je moet je geen zorgen maken’. En laat
dat nu net zijn wat de vier personages in
deze familievoorstelling veel te veel doen.
Theater Hemelhoeve
6 mei, 19:30

ZUIDPOOL & TONEELHUIS ABKE HARING - PLATINA
Woorden als grens van stilte.
Onontkoombaar, dwingend en misschien
zelfs – ooit – genezend. Een intiem duet,
een poging tot gesprek. Voor zover een
gesprek ooit mogelijk is.
Theater Hemelhoeve
7 mei, 20:00

ONDERWEG NAAR ONTMOETING
AQUARELTENTOONSTELLING
12 aquarellisten werkten gedurende
de covid-pandemie rond de thema’s
“Onderweg” en “Ontmoeting”.
Sint-Jozefskapel
4-6 mei, 13:00 - 18:00
7-8 mei, 11:00 - 18:00
ANTWERP CLASSIC CAR EVENT 2022
Tweedaags Event rond het vertrek van
de Tour Amical, een gerenommeerde
buitenlandse rally voor Classic & GT Cars.
Er worden een duizendtal Classic Cars
verwacht.
Gemeentepark (weide voor Hemelhoeve)
7-8 mei

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

GROOTE MEETING TEGEN DE
ZEDENVERWILDERING
Tentoonstelling van honderden
bladwijzers of wat ervoor moest dienen.
Erik Vlaminck schreef een ‘ode aan de
bladwijzer’ en opent de tentoonstelling
op 29 april om 20 uur. Inschrijven voor
de openingsreceptie via
info.bib@brasschaat.be.
Hoofdbibliotheek
29 april - 13 mei, openingsuren bib

Werken Zegersdreef duren tot begin oktober 2022
Na het rooien van de bomen,
uitgevoerd in 2021, zijn momenteel volop de eigenlijke
wegenwerken aan de Zegersdreef bezig. Dat kan voor
enige hinder zorgen.
Onlangs is de heraanleg van de
Zegersdreef tussen Bredabaan en
Donksesteenweg gestart.
De werken duren tot begin
oktober 2022.
Momenteel zĳn we bezig met
ondergrondse werken in de
Zegersdreef. De volledige wegenis

van perceelsgrens tot perceelsgrens wordt verwĳderd. Begin
mei starten ook werken op in
Donksesteenweg. Tot 6 mei is het
kruispunt Zegersdreef-Donksesteenweg afgesloten.
Vanaf einde mei is de Zegersdreef
tussen Donksesteenweg en de
rotonde aan de Frilinglei aan de
beurt.

Omleidingen
Er is een omleiding via Voshollei
en Augustĳnslei. Fietsers rĳden
langs de Bredabaan. Volg de aangebrachte signalisatie.
De buurtbus volgt een omleiding.

Bomen
Het rooien van bomen om de
heraanleg mogelĳk te maken, is
vooraf gebeurd. Er worden geen
bĳkomende bomen gerooid. Er
werd vóór de start van de werken
uitvoerig onderzoek gedaan naar
de vitaliteit van de bomen om
maximaal gezonde exemplaren te
behouden. Na de werken worden
- zoals je dat van onze groene
gemeente mag verwachten nieuwe bomen aangeplant en
bermen hersteld.
Meer info
brasschaat.be
(zoekterm Zegersdreef)
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Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
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Opkopen van inboedels, leegmaken van woning appartement zolder
etc Wĳ maken alles leeg
en laten het borstelschoon achter Wegbrengen van stort voor het
containerpark 0491 758
399 Tom

4de

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE



Kwaliteitsvolle
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

Zwembad, alle tech. herstellingen binnen de 24
uur. 0470/181 178. Mare
Pools


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


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.

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



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

TOONZAAL (op afspraak)

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

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat





Vernieuwde fietsverbinding Ter Borcht
De nieuwe ﬁetsverbinding tussen Donksesteenweg en Bisschoppenhoﬂei is helemaal klaar. Deze verbinding kadert in
de minderhindermaatregelen die Lantis neemt omwille van
de Oosterweelwerken. Men verwacht heel wat impact, ook
in Brasschaat, en daarom stimuleert men ﬁetsverkeer over
alternatieve, trage wegen.
Het oude, zanderige ﬁetspad werd opgebroken en een
nieuw, halfverhard en waterdoorlaatbaar ﬁetspad werd aangelegd. Bovendien kreeg de Donksesteenweg een duidelĳke en veilige ﬁetsoversteek. Tot slot zal Fluvius nog zorgen
voor ledverlichting.
Schepen van infrastructuur, Goele Fonteyn, is blĳ met dit initiatief van Lantis: “Voor Brasschaat betekent dit niet alleen
een interessante werkverbinding naar Ekeren/Antwerpen,
maar ook een belangrĳke schoolverbinding voor de wĳken
Mariaburg en Kaart richting Sint-Michielscollege en SintLudgardis.”

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

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



ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!


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


D&D Interieurs

Gratis opruimen van inboedels bel vrĳblĳvend
0478 536 719

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



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

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

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  .

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

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

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

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be
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Nog tot
15 mei 2022

Beter

slapen

is beter leven

Ontdek onze designaanbiedingen
om van te dromen

:VEEKREEVHIZSSV[EEVHIRMRSR^I[MROIP

&VEWWGLEEXŵ&VIHEFEER

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

T 03 653 03 60
www.aupingstore-brasschaat.be
QE^EYYŵHMKIWPSXIR
STIRST^SRHEKZERYY
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Investeerder zoekt:
woningen, appartementen, gronden,
renovatieprojecten,...
Snel verkopen, correcte prijs,
onmiddelijk voorschot,
geen makelaarskosten
& eindeloze bezoeken?

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

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

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

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP
QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ

Alle dak herstellingen
pannen rooﬁng dakgoten
schouwen kleine en grotere werken vrĳblĳvende
prĳsopgave kleinere werken op korte tĳd uitvoerbaar 0491 758 399



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

DE NIEUWE KOMPANIE

HULLEP, MIJN MAN IS EEN BULLEBAK!
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-ter-heide (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!!

Last van ongedierte:
muizen, ratten, mollen,
enz. Ik kom deze bestrĳden 0493 122 498


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

Garvo

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

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

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

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

Brasschaatse Film,
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

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

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

Te huur: 1 garage Oude
Baan en 2 garages Schoten
Deuzeld. 0495/214 041



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

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



Aankoop alle soorten
wagens nieuw of oud
met of zonder schade,
diesel of benzine camionettes ook voor export
bel gerust vrijblijvend
eens op 0491 758 399


Wĳ kopen boeken. Tel.:
0473 982 564



Schilder- Behang- en Decoratiewerken

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

Decoratieve technieken, spuittechnieken,
vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen

1 mei garageverkoop
wĳk Bethanie

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



Zwembad zonnepanelen op plat dak in rubber. gratis info ter plaatse. tel. 0470/181 178
of 0494/188 003. Mare
Pools



erkende professionele plaatser van

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Brasschaatse Film,
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PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op ons kantoor
doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek “Burgerlijke Stand”, naast
de wachtdiensten. Op de startpagina van onze website is een opvallende
knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

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

25)-%ȩ4//.:!!,ȩ-µ

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

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

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

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

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Kijk op www.geowacht.be
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)
www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
'RNWHUYDQGLHQVW
Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat.
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen,
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.
Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
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

NAREKA WANDELINGEN
/0(!,).'ȩ(5)365),ȩ!02),-%)
-!!.$!'ȩ25 APRIL
$).3$!'ȩ26 APRIL
7/%.3$!'ȩ27 APRIL
$/.$%2$!'ȩ28 APRIL
62ǡȩ$!'ȩGEEN OPHALING
:!4%2$!'ȩGEEN OPHALING
-!!.$!'ȩ2 MEI
$).3$!'ȩ3 MEI
7/%.3$!'ȩ4 MEI
$/.$%2$!'ȩ5 MEI
62ǡȩ$!'ȩGEEN OPHALING
:!4%2$!'ȩGEEN OPHALING

Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. Inschrĳven is niet nodig, deelname is gratis
en iedereen is welkom!
Mei
Zo 1 mei* - Grenspark: Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide. Start: 14u, parking De Vroente Putsesteenweg 129, Kalmthout. Gids: Chris Vander Sypt
Vr 13 mei* - De Maatjes. Start: 19u, Kerk Nieuwmoer,
hoek Kerkstraat/Wuustwezelsteenweg, Kalmthout. Thema:
Avond genieten in De Maatjes. Gids: joris Pinseel
Zo 22 mei° - Grenspark: Noordpolder. Start: 10u Onderstal
32, Hoogerheide. Thema: Van Brabantse Wal tot Polder.
Gids: Fred Severin
Zo 29 mei - Grenspark: Withoefse Heide. Start: 10u, parking De Vroente, Putsesteenweg 129, Kalmthout. Aanmelden: 03 667 67 92. Gids: Leo Juffermans
° wandeling in samenwerking met IVN
* wandeling in samenwerking met Natuurpunt Noorderkempen
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T. 0494 429 439

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

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Voor nog meer informatie neem je best contact op met het dienstencentrum van je keuze. Haal zeker een DC-nieuws op, of vraag
de online-versie aan; je vindt deze ook op de website van Brasschaat. Zo blĳf je op de hoogte van de activiteiten in onze 3 lokale
dienstencentra.

Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - ldc.mthh@brasschaat.be
Ma 25/4 tem vrĳ 29/4 om 9u30: ochtendwandeling mét gym
Ma 25/4 om 14u: beweeg-BINGO!
Di 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.
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 9u: workshop beren ‘Beer Postbode’ (inschrijven;
eur16/stuk)
Do 28/4 om 9u30 computerclub
Vrĳ 29/4 om 9u30: zentangle

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Do 28/4 om 14u: kantklossen
Woe 4/5 om 14u: Seniorenfeest - live muziek en humor met Luc
Caals en muzikale begeleiding door Marc Stans. Cafetaria die dag
gesloten, enkel open voor optreden. Inkom 9 euro. Tickets te koop
in het DC. Cash te betalen.
Do 5/5 om 13u30: patchwork
Di 10/5 om 13u: naai- en breiatelier ‘Moeders voor Moeders’

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be
Nog tot half mei is het ‘Waterhuis’ gratis te bezoeken in Antverpia:
ﬁjne interactieve tentoonstelling.
Ma 25/4 om 13u30: naald en draad
Ma 25/4 om 13u30: ons zangkoor bestaat 10 jaar! Kom je mee genieten?
Woe 27/4 om 10u: Engelse conversatie - groep A
Do 28/4: Franse conversatie
Di 3/5 om 9u30: centrumraad
Woe 4/5 om 10u: Engelse conversatie - groep B
Zet alvast zondag 15 mei in je agenda: ‘Dag van de zorg’ met
opendeurdag
Do 19/5 om 14u30: optreden 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.

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


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



Alle tuinwerken, snoeien,
onderhoud. 0474/453 834



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



Man zoekt tuinwerken
schilderwerk. 0465/338 514

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

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

www.notarisdeferm.be

WANDEL GRATIS MEE MET EEN NATUURGIDS.
PARK DE MIK - ZONDAG 1 MEI
Het voorjaar is een bĳzondere tĳd in het bos, of zoals Jan
De Wilde zong : “Daar is de lente, daar is de zon, bĳna,
maar ik denk dat ze weldra zal komen. De fallus impudicus
staat al in bloei en de blaadjes krĳgen bomen”. De natuur
lĳkt te herleven, alles wordt terug mooi groen en kleurrĳke
bloemen bloeien. Een uitstekende tĳd om te wandelen!
Park De Mik is een prachtige Engelse tuin met zonne- en
picknickweiden, een grote vĳver, zeldzame bomen, een
geklasseerde torenpoort en een imposant kasteel. Het
grenst aan kinderboerderĳ Mikerf en het bos De Inslag.
De Mik was lang geleden een beroemd arboretum. Er is
nog steeds een hele waaier aan boom- en plantensoorten
aanwezig die door hun zeldzaamheid of grote omvang absoluut de moeite waard zĳn om te komen bewonderen Op
en rond de grote parkvĳver leven er vele soorten eenden,
ganzen, waterhoenen, meerkoeten en (zwarte) zwanen. Het
bos wordt bevolkt door vele dieren. Een wandeling door
het park waarbĳ we de ontluikende natuur beleven en met
oog voor andere wetenswaardigheden. Afspraak : zondag
1 mei om 14 u aan de ingang van park de Mik, Kerkedreef,
50 m voorbĳ nr 48. We volgen strikt de dan geldende Coronamaatregelen, en vragen ook om vooraf in te schrĳven
via mail : vmpa-brasschaat@vmpa-vzw.be. Meer informatie
op natuurgidsen-brasschaat.be of vmpa-vzw.be.
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Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

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

www.denys-co.be

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

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



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

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

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

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

www.asluc.be

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

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

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

