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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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Brasschaatsteenweg 306
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Wij gaan voor goud

Dr. Roosensplein 19
Brasschaat

03 651 84 45

en maken er
iets moois van!
50
jaar
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P. Van der Auwera
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EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD
GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK
interieurcreaties door GERT CASSIMON

Op vertoon van deze ingevulde, originele bon

1 SLEUTEL
+ 1 GRATIS
/DDWHHQVOHXWHO ELMPDNHQHQ
krijg er dezelfde extra gratis bij!
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Showroom:
Bredabaan 792 - Brasschaat

03 633 12 34
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INFO@TAKI.BE - WWW.TAKI.BE - 03/646.13.78 - BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
SLOTENMAKERĲ - VEILIGHEIDSDEUREN - KLUIZEN - TOEGANGSCONTROLE - (KOGELWEREND) STAALSCHRĲNWERK
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G o e d k . a f v o e re n v.
groenafv., conif. stronken, enz. ook opladen.
0487/715 534

-50%


Gezocht: lieve dame
voor naschoolse opvang
van onze 2 kinderen (5 en
8 jaar). Regio Sint-Mariaburg. 0486 554 449

op zonneglazen

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

QQQQQQQQQQQQ
Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat.: 9u30 - 18u

Z/>>EͳKEEZ/>>E
KEd>EE
KK'KEZK<ͳ,KKZEdZhD
www.facebook.com/mrboo.opticiens

mrboo_opticiens

mr-boo.be

L

Rijbegeleiding Krüger

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

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

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



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

03/653 37 51

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

Met garantie

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 3 mei om 20u:
“The Velvet Queen” (2021) - docu
Dinsdag 10 mei om 20u:
“Kom hier dat ik u kus” (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.

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


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


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

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

Polar Pacer Series

De gloednieuwe
Polar Pace Pro

Straalt
jouw moeder
op 8 mei in deze
fleurige creatie
van
Prima Donna
twist?

Verkrĳgbaar voor
€ 299,90

lingerie
<ĂƉĞůƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϮϰϳͻϮϭϴϬŬĞƌĞŶ
ͻdнϯϮϯϲϰϰϰϬϭϯͻKWEDĂ͘ǀĂŶϭϮ͘ϬϬƵͲϭϴ͘ϯϬƵ͖
ŝ͘ƚͬŵĂƚ͘ǀĂŶϭϬ͘ϬϬƵͲϭϴƵϯϬ͘'^>KdEŽƉǌŽŶĚĂŐΘĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ

Bredabaan 180 2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 71

WWW.LINGERIEAN.BE

Of betover je haar met
de nieuwste lingerie uit
onze winkel?
Met veel plezier helpen
we je hierbĳ.
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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

De Remise stelt met ﬁerheid werken tentoon van Brasschaatse 55-plussers die in de Remise hobbycursussen
volgen. Verschillende kunstvormen komen aan bod: tekeningen, schilderĳen, kalligraﬁe ... Inkom is gratis. Remise,
Graaf Reusensdreef 1. zaterdag 14 mei van 11 tot 17 uur
zondag 15 mei van 11 tot 16 uur

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


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


Love cooking,
Love discovering.

Gratis opruimen van inboedels bel vrĳblĳvend
0478 536 719


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


ACACIA
IS FAN
Net als 93%
van onze
klanten

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



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

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

HOBBYTENTOONSTELLING:
KUNST MET EEN VLEUGJE REMISE



Dakherstellingen
alle daken, dakgoten.
0489/717 125


Ultiem gebruiksgemak
aan meeneemprijs!
DEMEYERE ALU PLUS 3
2-DELIGE BAKPANNENSET
Ø 24 + 28 CM
CERAFORCE - REF. SET47608
OF DURASLIDE - REF. SET27608

van € 148

voor €

99

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

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



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


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

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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Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

COLLECTIEF VERLOF
MOENIEWORRIENIE

Vrijdag 6/05 om 19u30 - Theater Hemelhoeve
VRIEND 4 euro / VVK 6 euro / KASSA 8 euro
‘Moenieworrienie’ is een beeldende en fysieke
familievoorstelling, geïnspireerd op elementen van
slapstick. Zowel voor de personages als het publiek
is het een verrassende tocht met pieken en dalen,
waardoor je op het puntje van je stoel komt te zitten.

ZUIDPOOL & TONEELHUIS – ABKE HARING
PLATINA

© Kurt Van der Elst

Zaterdag 7/05 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
Woorden als grens van stilte. Onontkoombaar,
dwingend en misschien zelfs – ooit – genezend.
‘PLATINA’ is een intiem duet van Abke Haring en
Koen van Kaam. Een poging tot gesprek.
Voor zover een gesprek ooit mogelijk is.

ESMÉ BOS & BART VOET
CONCERT MAGIQ

© Karolina Maruszak

Woensdag 11/05 om 15u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 4 euro / VVK 6 euro / KASSA 8 euro
Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet gaan
in ‘Concert Magiq’ op zoek naar het meeslepende
van muziek, iets wat peuters zeer intuïtief kunnen
beleven, soms heel hartstochtelijk en magisch. Voor
iedereen vanaf 2,5 jaar.

MAARTEN WESTRA HOEKZEMA
TOEN EINDELIJK ALLES LUKTE

Zaterdag 14/05 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
In ‘Toen eindelijk alles lukte’ zoekt
Maarten antwoord op de vragen:
Wanneer is een leven gelukt? Hoe zorg je ervoor dat
alles lukt en kun je daar eigenlijk wel voor zorgen?
Moeten we eigenlijk wel willen dat alles lukt?
© Alexia Leysen

LITERAIRE AVOND
ISH AIT HAMOU

© Shed Mojahid

Donderdag 19/05 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND & VVK 5 euro / KASSA 7 euro
Organisatie van vzw De Lezer
en de Openbare Bibliotheek
Ish Ait Hamou over ‘Het Moois Dat We Delen’. Ish Ait
Hamou is voormalig danser, voormalig choreograaf,
televisiepresentator, tv-maker, scenarist,
regisseur en auteur.

DE AVONTUREN VAN NO-NO

Zondag 22/05 om 15u – Theater Hemelhoeve
VRIEND & VVK 4 euro / KASSA 6 euro
No-No en zijn bende gezellige vrienden nemen je
mee op reis, van de ruimte tot in de woeste zee.
Voor iedereen vanaf 3 jaar.

Meer info op
www.cultuurcentrumbrasschaat.be of in
onze driemaandelijkse gratis brochure
03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
GLYULMXX]DXX
Tel. 03/645 05 12

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 3 mei t.e.m. zaterdag 7 mei
Soepen:
- Bloemkool broccolisoep met peterselie.
 ½ORI½O  9(*$1
 7RPDWHQVRHSPHWVHOGHU ½ORI½O  9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Wrap met gerookte zalm, guacumole, komkommer,
 UDGLMVHQURPHLQVHVOD ½
- Oosterse salade met kippengehaktballetjes, rijstnoodles, wortel, sojascheuten, gebakken courgette,
sweet chilli pindadressing en geroosterde pinda’s.
 ½  .DQRRNYHJDQ]RQGHUNLSSHQEDOOHWMHV
Warme Gerechten:
- Hondshaai met dugleré saus, aardappelpuree
 HQDVSHUJHV ½
 .LSSHQVDWpPHWSLQGDVDXVJHEDNNHQULMVWHQ
 JHEDNNHQDQDQDV ½
- Pasta met spinazie-pestosaus, pijnboompitjes en
 JHEDNNHQRHVWHU]ZDPPHQ ½  9(*$1

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

Gratis op stap met een
VMPA-natuurgids in en om de Mikhoeve
Een natuurgids neemt je mee op een wandeling doorheen
de Miksebossen, een oud productiebos met dennen. Sinds
2012 wordt de bosakker omgevormd naar een meer natuurlĳk en gemengd bos.
In 1280 schonk de toenmalige eigenares, Isabella van Breda, de boerderĳ 'Micke' aan het Sint-Elisabethgasthuis van
Antwerpen. Rond 1300 werden er twee hoeven gebouwd.
De grootste, de Mikhoeve, werd gebouwd vlak bĳ de Papenstraat. De Mikhoeve is een van de oudste nederzettingen van Brasschaat. Jarenlang werden de gronden rond
de hoeve bewerkt. In 1925 werd de hoeve, samen met 29
ha grond, verkocht aan NV Heropbeuring van Antwerpen,
die naast de Mikhoeve een sanatorium voor TBC-lĳders
bouwde. Het verleden is nooit echt voorbĳ. Uit respect voor
het harde werk van mensen gedurende honderden jaren
wordt de authenticiteit en de geschiedenis van de hoeve
best bewaard.
Afspraak: zondag 8 mei om 14 u. aan het beeld op de parking van ziekenhuis de Mick, Papenstraat 30, Brasschaat.
Organisatie: VMPA Natuurgidsen Brasschaat. Aangepast
schoeisel is aangeraden. Aanmelden aangeraden via 0474
041 714 of VMPA-Brasschaat@vmpa-vzw.be. Meer informatie op natuurgidsen-brasschaat.be of vmpa-vzw.be.
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Massage vanuit mijn hart
Verpleegkundige geeft professionele massage

Onderhuidse warmte, ruimte
en soepelheid creëren
maakt massage zo uniek.

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

FLYING PIG BRASSCHAAT: SUMMER KICK OFF
Flying Pig laat u de start van het weekend beleven zoals dit
hoort in het mooie Brasschaat. Na een werkweek die zowat
38u te lang is, halen we al het mogelĳke uit die vrĳdagavond want u weet ook: de zomer in België is veel te kort.
Wĳ voorzien de nodige proviand om uw grommende maag
het zwĳgen op te leggen. Omdat u uw maag ook kan laten
dichtplamuren in het frituur, kiezen we er bewust voor om
originelere foodstands bĳ het feest te betrekken. Natuurlĳk
serveert onze crew naar goede gewoonte onze zomerse
cocktails, frisse wĳn en gerstenat van tap, ‘cause you don’t
make friends with salad! Om het feest compleet te maken
voorzien we een lekkere streep muziek, de rattenvanger van
Hamelen zal vanaf 17u zĳn deuntjes de lucht insturen om jullie met lekkere beats vanachter jullie grĳze bureautjes de binnenstad in te lokken. Voor het mooie volk rekenen we op jullie! Agenda Brasschaat Kerkplein: Vrĳdag 13 mei, Vrĳdag 10
juni, Vrĳdag 1 juli, Vrĳdag 5 augustus, Vrĳdag 2 september.

Elke vrijdag
‘Afterwork Aperitivo’
Café des Amis
met gratis hapjes van 16u tot 18u.
Tot vrijdag!
Miksebaan 77 - 2930 Brasschaat

Bezoek onze website brasschaatseﬁlm.com

Cookies & Chocolates
Moederdag Zondag 8 mei 2022
Open van 10u-14u

Ambachtelĳke koekjes
Ambachtelĳke chocolade
Ambachtelĳke pralines
Conﬁserie en snoep
Geschenken

Maandag: gesloten
Dinsdag: 10-18u
Woensdag: 10-18u
Donderdag: 10-18u
Vrĳdag: 10-18u
Zaterdag: 10-18u
Zondag: gesloten

Bredabaan 1129 Maria Ter Heide Brasschaat
www.cookies-chocolates.be
info@cookies-chocolates.be
0494/303 141
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Inschrijven: boekenvoorstelling.navo@gmail.com

Ik zoek bĳverdienste als
tuinman(€15/u). Ik woon
in Antwerpen en verplaats
mĳ met ﬁets of openbaar
vervoer. Ervaring in onderhoud tuin, gras maaien, ontkruiden en allerlei
werk. Ik ben punctueel
en eerlĳk. 0486 867 982



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

Mooi Duplex appartement te huur in Knokke-Heist maand juli. Twee
slaapkamers, twee badkamers ,6 slaapplaatsen.
Dubbele garage. Terras
zuidgericht 25 vierkante
meter. Tel. 0495 542 815



Te huur: Garage Hanendreef te Brasschaat.
Vrĳ 1 mei. € 95/maand.
0486/45 57 67

Op zoek naar een elektricien? Bĳ ons kan u terecht voor kleine en grote
elektriciteitswerken. Van
het vervangen van een
lamp tot het aanleggen
van een volledige elektrische installatie. Tel Kenny:
0471 512 941


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

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

Ik zoek werk schilderen,
laminaat, bezetten, gyproc. 0487/870 742


Ik zoek werk dak- en gevelwerken. 0487/870 742



Alle renov. werken betegelen, pleisterw., badk.,
elektr., gyproc, schild.,
parket ref. 0467/665 088
(Particulier)



Aanleg, renovatie,tuinonderhoud & snoeiwerk.
0465/993 577



Masterplan zorgdriehoek Brasschaat van start: AZ Klina breidt
capaciteit uit met één derde. Zorgbedrijf Brasschaat
bouwt nieuw woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum
Op 25 en 26 april werden 2 belangrĳke notariële akten ondertekend in het kader van de zogenaamde zorgdriehoek
Brasschaat. AZ Klina werd ofﬁcieel eigenaar van het nabĳgelegen Vesaliusgebouw, waardoor het zĳn capaciteit met
één derde kan uitbreiden. Een noodzaak, gezien de gestage groei van het ziekenhuis. Zorgbedrĳf Brasschaat ondertekende op zĳn beurt de erfpacht waarmee het van het
OCMW van Brasschaat toestemming krĳgt voor de bouw
van een nieuw woonzorgcentrum voor 140 bewoners en een
dagverzorgingscentrum voor 15 personen op de Sint Jozef

site aan de Van Hemelrĳcklei 90.
De ondertekening van deze akten brengt duidelĳkheid over
de toekomst van zowel het Vesaliusgebouw als van de Sint
Jozef site, beiden gelegen vlakbĳ het AZ Klina. Voor het
WZC en dagverzorgingscentrum die nu in het Vesaliusgebouw huizen, wordt er een nieuwbouw voorzien op de Sint
Jozefsite, inclusief bĳhorende parking en buitenaanleg. Na
de realisatie zal Zorgbedrĳf Brasschaat eveneens instaan
voor de uitbating van de gerealiseerde zorgvoorzieningen.
Zorgbedrĳf Brasschaat verkocht het Vesaliusgebouw aan het
ziekenhuis, dat door zĳn groei al jaren aan uitbreiding toe is.
De site - pal naast het ziekenhuis - biedt daarop het perfecte
antwoord. De aankoop van het Vesaliusgebouw geeft AZ Klina de mogelĳkheid om zĳn rol als hét referentieziekenhuis
in het Noorden van Antwerpen en de Noorderkempen ten
volle verder waar te maken en te versterken. AZ Klina voorziet de bouwwerken aan te vatten in 2027.
Met de toekomstige realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum op de Sint Jozefsite is nu ook
de daadwerkelĳke start gegeven voor het ‘masterplan zorgdriehoek’ in Brasschaat. Dat is een optimalisatieplan voor de
sites van AZ Klina, Vesalius en Sint Jozef en de verschillende
maatschappelĳk belangrĳke activiteiten die er plaatsvinden.
Erwin Callens, voorzitter Zorgbedrĳf Brasschaat (links) en
dokter Joost Baert, algemeen directeur AZ Klina (rechts)
Meer toelichting door bovenstaande heren en schepen
Karina Hans op www.brasschaatseﬁlm.com

Algemeen renovatie &
elektriciteitwerk. Btw
aanwezig. 0465/993 577



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



Te huur Gooreind staanplaats Campers caravan,
Oldtimer, enz. Inrĳ H 380
x B 400, plaatsen 400Br x
900 diep. 0475/210 993



Gevraagd: Gratis spullen
voor Rommelmarkt. Gratis
ophaling. 0485/300 437



Schilderen binnen &
buiten, tegels, parket,
vliesbeh. 0488/794 197



Huishoudelijk werk,
strĳken, poetsen, ouderzorg. 0485/530 403



Goedk. afbreken van uw
tuinhuis, garage en afvoeren. Gr. off. 0487/715 534
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BEWEGING.NET BRASSCHAAT
SOCIALE FIETSTOCHT ZATERDAG 21 MEI 2022
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

VASTE
MEDEWERKER
20-25 u/week. Op 3 of 4 dagen/week
( Wo, Vr en Zo )

FLEXI’S

voor Woensdag ( 6u - 13u30 )
Vrijdag ( 8u - 13u )
Zondag ( 5u30 - 13u30 )
Tel.: 0476 550 259 (Sabrina) Bakkerij Isenbaert
Isenbaertlei 74 - 2930 Brasschaat
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Eerste ploeg Excelsior Mariaburg kampioen!
Excelsior Mariaburg A stond 9 punten los op twee wedstrĳden voor het einde van het seizoen en is du sniet meer bĳ te halen in 3e provinciale B. Dit is uitbundig gevierd. Deze promotie is een prestatie van de hele club en een kroon op het werk van velen na de fusie drie
jaar terug. Van harte gefeliciteerd en veel succes in 2e provinciale volgend seizoen!
Meer foto’s: www.brasschaatseﬁlm.com

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
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VOOR EEN UNIEK AFSCHEID EN
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wij regelen uw uitvaart van A tot Z en helpen u
ŽŽŬŵĞƚĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŶĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͘
Mogelijkheid tot laatste groet in ons eigen
ƌŽƵǁĐĞŶƚƌƵŵƚĞƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͘

zoekt

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS
zondag van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
tŝůƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĂůůĞƐǁĂƚŵĞƚ
ĞĞŶƵŝƚǀĂĂƌƚƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͍
hŬĂŶŽŶƐƐƚĞĞĚƐŐĞŚĞĞůǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘
tŝũǌŝũŶϮϰͬϳďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗ϬϯϰϯϰϯϯϯϮ͘
Steve & Evi
Bredabaan 408 te Brasschaat

Full-time
(uren overeen tekomen)

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

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

www.uitvaartzorg-delelie.be

Kent u de van Cantelbekes? Wellicht niet. Wel, de
gidsen van Toerisme Brasschaat kunnen het u allemaal haarﬁjn uitleggen. Deze deskundige Brasschatenaren nemen je voor een twee uur durende wandeling mee doorheen het park en zorgen ervoor dat je
nadien alles weet over het gebouwtje van Breesgata,
de Hemelhoeve, de – intussen verdwenen – Helhoeve, het kasteel met het bruggetje en de historische ﬁguren die hier een belangrĳke rol hebben gespeeld.
Wist u bĳvoorbeeld dat het gebied achter het kasteel
in 1499 werd bewoond door een familie “houtbrekers”. Vader van Cantelbeke wilde dat zĳn twee zonen
een hoeve kregen. De ene koos als naam de Hemelhoeve, de andere opteerde dan maar voor Helhoeve.
Er was aan de andere kant van de Miksebaan ook
nog een Vagevuurhoeve.
U kent wellicht de Helena Thyslei, echtgenote van
bankier Thys. Deze man zocht een investeringsproject buiten Antwerpen en kwam zo bĳ het kasteel
terecht. Toen hĳ het kocht, wilde Helena, die met
haar meisjesnaam Cateaux heette, het kasteel en
de omgeving grondig aanpakken. We zitten dan in
de periode van de Belle Epoque. Aan de ene kant
van het kasteel wilde ze een Franse tuin, andere kant
een Engelse. Het kon niet op. Ze dacht ook aan haar
kinderen. Die moesten een gezond leven leiden, vandaar de aanleg van de vĳver. Roeien en zwemmen
zĳn immers twee sporten die de gezondheid sterk
bevorderen.
Laat u tĳdens de wandeling ook het verhaal vertellen
van het geslacht Reusens. Onder de eik schuin rechts
van het kasteel ligt een merkwaardige gedenksteen.
Deze toont aan dat deze eik in heilige grond uit Jeruzalem is geplant. Die grond bracht Reusens mee uit
Jeruzalem. Een pelgrimstocht naar ginder was toen
bĳzonder in trek.
Dit zĳn maar enkele verhalen die de gidsen zo uit
hun mouw schudden. U kan hen inhuren voor een
groepswandeling met maximaal 16 deelnemers. Per
gids betaalt men dan 40 euro. Warm aanbevolen.

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

9

ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken
familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht
huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be

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



Plaatsen van metalen
tuinhuis/berging verzinkt,
roest nt 0487/715 534


Zorgzame dame geeft
massage 0493 146 201

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be


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



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

PASTA-MAAL 11.11.11 BRASSCHAAT
Op zaterdag 24/09 neemt het 11.11.11-comité van Brasschaat deel aan de Kayaktrail in natuurgebied Zuidlede bĳ
Wachtebeke. We nemen deel met 2 teams van 2 personen.
Op deze dag moeten de teams 12 km kayakken, 12 km
wandelen en 20 km ﬁetsen. Elk team dient hiervoor 1111
euro sponsorgeld bĳeen te krĳgen. Daarom organiseert
11.11.11 Brasschaat een pasta-maal op zaterdag 11 juni in
het Drieheem (Rerum Novarumlei 47, Brasschaat). Je kan
kiezen tussen spaghetti Bolognese, spaghetti met tomatengroentesaus en pasta pesto. Je kan om 12.30u komen eten,

of om 18u. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen tussen 6
en 12 jaar 12 euro en voor kinderen onder de 6 jaar is het
gratis. In deze prĳs zit ook nog een lekker dessertje.
Je kan inschrĳven op volgend mailadres:
annedebacker@telenet.be Je inschrĳving is pas deﬁnitief na
overschrĳving van het te betalen bedrag op volgend rekeningnummer: BE78 9799 7303 4586. Als je niet kan komen
eten, dan kan je op dit rekeningnummer ook een vrĳe bĳdrage storten. Inschrĳven dient te gebeuren voor 1 juni.
We hopen jullie te zien op 11 juni!!

medaillon
vanaf € 349
14 kt goud

A BOND UNBREAKABLE, TO ALL MUMS…
2B1CC3811D"&)2B541211>%&(=5B;C5=
D5<* #")!#!"%GGG:EG5<95BI?<1>4525D5<* #&$%# &%
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Tandproblemen ?
Ga voor een behandeling van topniveau
naar Kreativ Dental in Boedapest (Hongarije)!
 Snel behandelproces + besparingen tot 50%
 Perfecte organisatie van hotel, transport en kliniek
 Uitstekende begeleiding door Anouck

Welke behandelingen?
ȏ ΖPSODQWDWHQ
ȏ .URQHQHQEUXJJHQ
ȏ 3URWKHVHQ
 

ȏ 3DURGRQWDOHFKLUXUJLH
ȏ :RUWHONDQDDOEHKDQGHOLQJ
ȏ (VWKHWLVFKHWDQGKHHONXQGH
ȏ 6LQXVOLIWHQNDDNERWRSERXZ

Anouck Joukes | GSM +32 476 53 80 36 | E-mail anouck@kreativdentalclinic.eu | www.kreativdentalclinic.be

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

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

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

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

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



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

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



Garageverkoop op zondag 14 mei van 9 tot 17u.
Lage Kaart 581, 2930
Brasschaat





Bij 30 min. massage
coaching kaartleggen, 30
min. gratis in de maand
mei. Tel. 0485/289 282,
ilsehouben.com

Vliegramen, ook herstellingen. 0499/216 561

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

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


Gespecialiseerde voetverz. komt a. huis. Agnie- 
zka 0484/949 951
Aankoop antiek beel den, lusters, klokken, zilTe huur: Brass. Hofstr. 40
mooi rust app. 2e V. gn lift, verwerk, oude bestekken,
terras, garage 1-2 pers. porselein, alle prĳsklassen. Tel. 0495/574 852. U
Tel. 03/651 77 68
 kan ook zaken meebrengen en aanbieden in onze
winkel. Alle info op
www.krisvoeten.be

Calpe te huur-prachtig
EPC nodig?
appart. 2/4 pers., zeedĳk,
Plaatsbeschrijving nodig?
gr. terr. zeezicht, zonkant
info@veiligbouwenbvba.be
Tv. Vl., wiﬁ, v/eig., foto’s,
alle comfort.
GSM 0476/452 043
03/326 13 87

OPENDEURDAG
Zondag 8 mei 2022 - van 10 tot 16 uur
Rondleidingen en inschrijvingen, met of zonder afspraak (03 561 05 00)

IN DE KIJKER
Zit je in 2A? Heb je een passie voor wiskunde
en wetenschappen? Wil je graag later aan
een universiteit studeren?
Kies dan voor onze doorstroomrichtingen
Technologische wetenschappen en
Biotechnologische wetenschappen!

PITO STABROEK
www.pitostabroek.be - 03 561 05 00
Laageind 19 - 2940 Stabroek

Brasschaatse Film,
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Dameskleding
'ŝŐƵĞͻyĂŶĚƌĞƐͻWĞŶŶǇďůĂĐŬͻǀĂ^ƚƵĚŝŽ&ĂƐŚŝŽŶͻDŽƌĞdŚĂŶdŚĂƚͻZĂŝŶƐͻ>ĞƐŽƌĚĞƐͻŽ͛ǀŝĞͻsĂŶŽ

OPENDEURDAGEN VAN 29 APRIL T/M 15 MEI

dŝũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶĚĞƵƌĚĂŐĞŶǀĞƌǁĞŶŶĞŶǁŝũŽŶǌĞŬůĂŶƚĞŶŵĞƚĞĞŶĚŝƌĞĐƚĞŬŽƌƟŶŐǀĂŶϭϬйŽƉŽŶƐǀŽůůĞĚŝŐĂĂŶďŽĚ͘
ŝũĂĂŶŬŽŽƉǀĂŶΦϭϬϬŬƌŝũŐĞŶũƵůůŝĞĞĞŶŵŽŽŝŐĞƐĐŚĞŶŬ
dŽƚĚĂŶ
dĂŶŝĂ͕DĂƌŝŶĂĞŶZĂĐŚŝĚĂ
“Ik koop in Brasschaat”
Bredabaan 184, 2930 Brasschaat - 03 651 31 21 – www.larose-brasschaat.be – info@larose-brasschaat.be
wij zijn steeds bereikbaar (03/6513121, 0475/772659) voor afspraak en levering

@ 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


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

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

Dakwerken, roof,
pannen herstellingen.
0489/717 125

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

Bakkerij Devers

Bredabaan 1041 Maria Ter Heide zoekt:

FLEXĲOB

voor halve
of hele dag
beide met ervaring
in verkoop slagerĳ.
TEL. 0491 105 828,
Slagerĳ Maes
Kapelsesteenweg 418

PARTTIME
VERKO(PER)OPSTER
24u/week

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

OPENDEURDAG
PHLăWRWXXU

WIJ ZIEN JE GRAAG KOMEN!
naast Van Hemelrijcklei 29 2930 Brasschaat  03 651 59 90  ms.brasschaat@inventoscholen.be

ATHENEUMBRASSCHAAT.BE
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Sinds 1998

steunt startende handelaars

Grand Opening
Mooie sieraden, elegante accessoires kortom dit mag je
zeker niet missen. 6, 7 en 8 mei opent KIKI for you
haar deuren en jij bent van harte welkom!
WIN JE AANKOOPBEDRAG TERUG
OF MAAK KANS OP ANDERE MOOIE PRĲZEN.
Nieuwsgierig geworden? Kom gewoon even langs,
een hapje en drankje staan klaar! See you there!

NAALD & SCHAAR
Herstellen van alle kleding

9(5.257(19(5/(1*(19(560$//(19(5%5('(1
Openingsuren:
0DYUX=DWX
=RQHQIHHVWGDJHQJHVORWHQ

for you
Sieraden - Accessoires - Lifestyle
"REDABAANȩ!ȩsȩ"RASSCHAATȩsȩWWW.KIKIFORYOU.COM

Tel. & fax 03 651 63 66
www.naaldenschaar.com - Bredabaan 354 - Brasschaat

Paasactie Tempeliers met Plicht
De orde van de tempeliers
met plicht dankt de Brasschaatse bevolking voor hun
giften en de aankoop van
paaseieren. Hiermee hebben we een 1.000 kinderen
Pasen kunnen laten vieren.
Onze netwerken zĳn jullie
enorm dankbaar. Ook danken we de handelaars voor
hun hulp want ook zĳ staken
een tandje bĳ. De deelnemende handelaars waren:
Manus, Co-Pains, Corbello,
Bakkerĳ Smout, Bakkerĳ
Vossen, Lingerie Ann en mezelf. Op de dorpsdag zullen
jullie onze orde zien, want
we zullen aanwezig zĳn. Zo
komen jullie nog meer over
ons te weten.

$OOHVRRUWHQJRUGLMQHQRSPDDW
*UDWLVRSPHWHQOHYHUHQHQRSKDQJHQ
9HUNRRSYDQ+RPH7H[WLHO

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



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

O P EN

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

DEURDAG

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!

Bredabaan 566 - Brasschaat

EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM
WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

Za. 14 mei 2022

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

Kom de MTCA sfeer opsnuiven!

13u00 - 17u.

www.mtca.be

Nr. 18, 4-05-2022
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Oprit of parking

in klinkers
Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

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

Voor Brasschaat een unieke, kleine, maar gezellige
familiezaak waar je tot rust kan komen.

steunt startende handelaars

Brasschaatse Film,

Huisgemaakte taartjes,
cupcakes en andere zoetigheden.
Lunch en uiteraard high tea.
Binnenkort ook levering aan huis.
Meer info en foto’s: www.marolus.be
Marolus.antwerpen
Bredabaan 338 - Brasschaat - marolus.antwerpen@gmail.com

Meubels gezocht voor
een gezin vluchtelingen, liefst gratis of voor
een zacht prijsje. Tel:
0474/327 688


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

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

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

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

Te koop: triathlonfiets,
aluminium, TREK, groep
ULTEGRA. Maat 53 Goede staat, trainingswielen
+ competitieachterwiel,
incl. helm. 0497 578 549



Ik zoek poetswerk. ervaring & refer. Serieuze
aanvragen. 0485/944 882



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

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

Multidisciplinaire controle bij acht
handelszaken
Op vrĳdag 22/4 vond in Brasschaat een gecoördineerde
multidisciplinaire controle plaats in acht handelszaken op
de Bredabaan en de Kapelsesteenweg. De controle kwam
er op vraag van de Lokale Politie Brasschaat en kadert in
de bestuurlĳke aanpak. De multidisciplinaire actie werd ondersteund door het ARIEC Antwerpen (Arrondissementeel
Informatie en Expertise Centrum) van de Federale Politie en
vond plaats in overleg met het parket en het arbeidsauditoraat.
De lokale politie zette de actie op touw na de vaststelling
dat er een stĳging was in het bezit en gebruik van snus (een
vochtige, poederige vorm van tabak die onder de bovenlip
wordt gestoken) en andere tabaksproducten bĳ de lokale
jeugd. Met oog op de bestuurlĳke aanpak van bepaalde
handelszaken waartegen vermoedens bestaan van de verkoop van deze producten, werd in overleg met de lokale
politie een multidisciplinaire controle georganiseerd. De
actie kadert binnen de prioriteiten drugs en overlast van het
zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025 van de politiezone Brasschaat.
Deze actie werd opgezet met ondersteuning van het ARIEC
Antwerpen van de Federale Politie en in nauwe samenwerking met de Lokale Politie Antwerpen. Het doel was na te
gaan of de betrokken handelszaken zich houden aan de
verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met
illegale activiteiten die de lokale economie ondermĳnen.
Het multidisciplinaire team bestond bĳ deze controle uit de
gemeentelĳke diensten van Brasschaat, het FAVV, de Douane, de RSZ, de RVA, de Lokale Politie Brasschaat, de Lokale
Politie Antwerpen en het ARIEC Antwerpen.
De controlediensten stelden inbreuken vast in volgende
domeinen: hygiëne en voedselveiligheid, tewerkstelling,
vergunningsplicht, stedenbouwkundige regelgeving en
afvalverwerking. Er waren inbeslagnames door de douanediensten voor omzeilen van accĳnzen en ook de Lokale
Politie Brasschaat deed verschillende inbeslagnames van
cannabis en producten die het gebruik faciliteren (grinders,
lange tabaksblaadjes,…).



Bĳles wiskunde, fys., alle
w e t e n s c h . , a l l n i v. ,
j a re n e r v. , @ h u i s .
0474/976 466

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…
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Overlijdensbericht
Rustig uit het leven weggegleden

Willy De Meulder
Weduwnaar van Anna Van den Heuvel
° Merksem, 17 .09 .1923
Brasschaat, WZC Salve, 23 .04 .2022

Piet
Tulkens

Advocaat in
België

Advocaat in
België

Rechtsanwalt
in Duitsland

       

Marc en Sophie De Swert  Verbruggen en kinderen
U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij
te wonen op woensdag 4 mei 2022 om 11 uur in de aula van
de Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654 te Brasschaat.
Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur.
Aansluitend volgt de asbegraving in het urnenbos op de
begraafplaats van Brasschaat  Rustoord, Max Hermanlei.

Peter
De Cock

Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen,
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,WUDQVSRUWYHUNHHUVUHFKW OLFKDPHOLMNHHQVWRႇHOLMNH VFKDGHYHUJRHGLQJHQLQYRUGHULQJHQXLWYRHULQJHQ
Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt
YHUGHURYHUHHQYRRUWUHႇHOLMNLQWHUQDWLRQDDOQHWZHUNYDQPHGHZHUNHUVRQGHUPHHULQ)UDQNULMN1HGHUODQG
Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25
e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Correspondentieadres: Familie Willy De Meulder
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
demeyeruitvaart.be

BENEFIETCONCERT T.B.V. EVA-CENTRUM
op 8 juni in de Sint Lambertuskerk te Ekeren. Je steunt hiermee het EVA-centrum bĳ de warme opvang van Oekraïense
vluchtelingen. Met de sympathieke medewerking van: De
Lambetĳntjes (zang), o.l.v. Hanne Adriaenssen, Aline Gofﬁn (zang), Flank: Fien Desmet (zang) Lukas Somers (gitaar),
Anthony Claeys (gitaar) & Frederik Madou (contrabas),
Michel Verkempinck (gitaar). Tickets aan €20,00 te
verkrĳgen via overschrĳving op bankrekening BE89 00113
7176 3185 met de mededeling: beneﬁetconcert (liggen aan
de ingang bĳ concert) of in de EVA-winkel (Kattenberg 54)

Te koop gevraagd:ȩDEȩ
Hȩ AANHANGWAGEN ȩ MAGȩ
WERKȩ AANȩ ZÖȩNȩ GEENȩ GE
REMDEȩȩ



Te huurȩ "LANKENBERGEȩ
STÖȩLVOLȩAPPȩMȩTERRASȩZEE
ZICHTȩENȩTERRȩACHTERAAN ȩȩ
PARKȩPLȩ ȩȩSLPK ȩȩTV ȩWIlȩȩ
)NFOȩ ȩ ȩ LUC
VANESTE GMAILCOM

Ik zoek vrouw TUSȩ ȩ
OMȩMEEȩUITȩTEȩGAAN ȩCLUB
BEZOEKȩEVENTUEELȩ+LEINEȩ
VERGOEDINGȩ ȩ


Schilderwerken,
GYPR ȩ LAMIN ȩ ALL ȩ BE
Z E TT  ȩ 3 C H I L D E R K L ȩ ' Rȩ
PROFFȩ ȩ 

Gezocht: OUDEȩ POLSUUR
WERKENȩ OFȩ ZAKHORLOGES ȩ
MOGENȩ OOKȩ DEFECTȩ ZIJNȩ
4ELȩ0ETERȩȩȩ
'EEFȩGOEDEȩPRÖȩS







Gevelschilderen,ȩ RENO
VATIES ȩ BADK ȩ DAKGOOT ȩ
CORNICHEȩȩ
Ik zoek werk, SCHILDERENȩ
ȩTUINWERKȩȩ

IEDEREEN
WELKOM!

Opendeurdag
ZONDAG 8 MEI, 13 - 18 u
OLO-Rotonde zet de deuren open op zondag 8 mei. Je bent
doorlopend welkom om een kijkje te nemen in één van onze
werkingen, deel te nemen aan talrijke leuke activiteiten of
gewoon te genieten van een heerlijke pannenkoek!

Drie locaties, Véél activiteiten

*RRG+$,5
*RRG022'
*RRG'$<

7LQQHNH
7RGD\
8:.$367(5

10% KORTING
en

op donderdag

20% KORTING op kleuring

ENKEL OPEN OP AFSPRAAK:
-AANDAGȩVANȩȩTOTȩȩUȩsȩ$INS ȩENȩWOENSDAGȩVANȩȩTMȩȩU
Donder- en vrijdag: LAATAVONDSERVICE van 10 tot ... uur
:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩȩUUR

Sterrenhuis

Meander

Augustijnslei 78
Brasschaat

Zelfgemaakte
producten

Miksebaan 264 B
Brasschaat

Jobstand
 Plezier met dieren

(Kinder)animatie en spelletjes
Optredens en muziek

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

Lekker eten en drinken

9HUKRHYHQOHL_%UDVVFKDDW_7HO

Fietstocht

steunt startende handelaars

Hoofdzetel

Holleweg 43
Kapellen

Jobstand
 Fotozoektocht

Kijkje nemen in onze gebouwen
Wandelingen
Leuke kraampjes
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Vief Brasschaat en Vief Kapellen gingen samen op dagtrip
Na een periode zonder veel activiteiten door corona gingen de 2 VIEF-afdelingen van
Brasschaat en Kapellen samen op dagtrip naar de afsluitdĳk in Nederland. Het goede weer
was ook op de afspraak en lekker eten maakte de dag compleet.

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Minister President Jan Jambon opent volledig
vernieuwe Carrefour Express in Donk Patio
Uitgerekend in het jaar waarop Winkelcentrum Donk Patio
haar 50ste verjaardag viert, lanceert Carrefour Express haar
nieuwe concept 3.0. Op donderdag 28 april kon het publiek
kennis maken met de totaal gerenoveerde winkel tĳdens het
nuttigen van een hapje en een drankje, en bĳ het genot van
een live muziek. Vader Stefaan Vannerom droeg de fakkel
over aan zoon Tim, die sinds zĳn 14de actief meedraait in
de winkel.
De volledige heringerichte winkel nodigt uit tot hedendaags
shoppen in een aangenaam en modern kader, en biedt o.a.
verse fruitsappen, take-away kofﬁe, bereide maaltĳden en
hun vertrouwde assortiment aan. Klanten genieten tevens
van een ruime gratis parking!
Carrefour Express
Winkelcentrum Donk Patio, Donksesteenweg 212, Brasschaat.
Open alle zon- en feestdagen van 8 tot 19u

Lieve bbsit/Nanny gezocht voor de maand
juni om onze 2 kleuters
op te halen van school
om 15.20 uur (openluchtschool Brasschaat)
op dinsdagen & donderdagen tot 18 uur.
Brigittepeeters@yahoo.
com


Te koop 2 vitrinekasten,
leder salon 2+1 zit. 2
keukentafels, 8 stoelen,
matras 1,40 x 2m lattenbodem 2x70cm p.o.t.k.
Tel. 0476/502 036


PA R O C H I E S I N T- M A R I A B U R G

ZONDAG 8 MEI: “OPENKERK-DAG”
Onze kerk O.L.V. van GEDURIGE BĲSTAND gelegen op het
Van de Weyngaertplein in St. Mariaburg-Ekeren, is na ongeveer 20 jaar volledig gerenoveerd en straalt weer! Ook
het orgel klinkt als nooit tevoren. Op zondag 8 mei is er
om 10.30 u een feestelĳke dankviering, gevolgd door een
receptie in de kerk vanaf 11.45u. Tot 17.00 u zal de kerk
ook open zĳn voor een bezoek, zodat u kan kennismaken
met de binnenzĳde van de kerk terwĳl u kan genieten van
orgelspel van onze organist Herman Van Gucht. Om 14u
zal orgelbouwer, René Nĳsse, samen met de organist,
meer uitleg geven over het orgel en de restauratie ervan.
Aanbevolen! De leden van de Kerkraad en de Plaatselĳke
Kerngroep heten u van harte welkom.
parochie.mariaburg@gmail.com

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



EPC nodig?
Plaatsbeschrijving nodig?
info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Meer foto’s: www.brasschaatseﬁlm.com
FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM

DAGUITSTAP KEUKENHOF: ZATERDAG 7 MEI
Op zaterdag 7 mei trekken we naar Keukenhof, het paradĳs
van de bloemen. Deze bloemententoonstelling is grotendeels in openlucht, maar heeft enkele mooie grote serres
en tenten waar de meer fragiele bloemen te bewonderen
zĳn. Tevens is 7 mei de dag van romantiek in Keukenhof:
we kunnen zo genieten van klassieke muziek en dansoptredens in 18e- en 19e -eeuwse kostuums. Er is genoeg
gelegenheid om iets te eten in Keukenhof en jullie kunnen
evt ook jullie picknick meenemen. We vertrekken om 9u
aan de hoek Hemelakker/Miksebaan aan de kinderopvang
en vertrekken om 17u30 terug in Keukenhof. Prĳs: (bus +
toegang Keukenhof) €40 p.p. ledenprĳs, €45 niet leden.
Inschrĳven bĳ Godelieve Dielens- tel. 03 653 04 58 - 0486
84 01 15 - godelievedielens@gmail.com. Het inschrĳvingsgeld moet gestort worden op reknr BE28 1030 4543 9720
tnv Femma Brasschaat Centrum. Uw inschrĳving is pas deﬁnitief bĳ betaling van het inschrĳvingsgeld.
OP STAP MET ANNELIES: op 8 mei gaan we weer op stap
met Annelies. Samenkomst aan kasteel 9u. Op verplaatsing.
Inl.: Annelies Rabaey, tel.0485 38 26 36. Deelname is gratis.
CURSUS BLOEMSCHIKKEN: Data: 17/05 en 14/06. De lessen gaan door in “Ons Middelheem” van 19.30u tot 22.30u.
Prĳs per les: € 12 leden – € 15 niet leden. Inschrĳven bĳ
José Stessels-Driesen, Prins Kavellei 104, 03/651 47 28
CURSUS BREICAFÉ: Data: 05/05 en 16/06. De lessen gaan
door in “Ons Middelheem” van19.30u tot 22.00u. Prĳs per
les: €5 leden – €8 niet leden. Inschrĳven bĳ Christel Claes,
Bredestraat 40, 0496 69 38 39.
CURSUS NAAISALON: Data: 19/05 en 23/06. De lessen
gaan door in de Emaüszaal van 19.30u tot 22.30u. Prĳs per
les: €5 leden – €8 niet leden. Inschrĳven bĳ Annie Van de
Velde, Peter Benoitlei 69, tel. 03/652 03 74 - 0478 18 21 68

huldiging van bloed- en plasmagevers en de verdienstelijke
vrijwilligers van het Rode Kruis Brasschaat
Op zondag 24 april was het de huldiging van bloed- en plasmagevers en de verdienstelĳke vrĳwilligers van het Rode Kruis van Brasschaat, in het Atrium van het gemeentehuis. De
afdeling telt ongeveer 600 regelmatige donoren, die samen zorgen voor + 1500 bloedgiften per jaar. En dan zĳn er ook nog 110 regelmatige plasma- en bloedplaatjes donoren in
Brasschaat, die naar het bloedtransfusiecentrum in Edegem gaan om te doneren. Ze werden gehuldigd voor 25, 50, 75 en 150 bloedgiften en zelfs voor 400 plasmagiften! Door
hun onvoorwaardelĳke inzet hebben zĳ al heel wat patiénten geholpen en levens gered !
Een dikke proﬁciat hiervoor !
Enkele vrĳwilligers van de afdeling werden ind e bloemetjes gezety voor 10, 15, 20, 45 en
zelf 60 jaar trouwe dienst. Zĳ zetten zich in voor verschillende diensten zoals de zorgbib
in Klina, hulpdienst, lidkaarten verkoop en het afdelingscomité. Alle gevierden kregen van
het Rode Kruis een brevet, een ereteken en een attentie geschonken door het gemeentebestuur.
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Schilder- Behang- en Decoratiewerken

Op zoek naar een compact appartement
in hartje Mariaburg?
Klein blokje, 2 slpkmrs, gerenoveerd.
Snel beschikbaar

Decoratieve technieken, spuittechnieken,
vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen
vraag een vrijblijvende prijsofferte

info@wollaertvastgoed.be  T. 03 283 44 00 Bredabaan 294

03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

WWW.WOLLAERTVASTGOED.BE

(tegenover het marktplein in Brasschaat)

Drugsdealers opgepakt
erkende professionele plaatser van

ALGEMENE VERGADERING
VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD
De algemene vergadering van de gemeentelĳke sportraad
Brasschaat heeft plaats op maandag 9 mei 2022 in de cafetaria van Dienstencentrum Vesalius, Prins Kavellei 77, 2930
Brasschaat De vergadering start om 19.30 uur en is openbaar. Alle sportverenigingen die aangesloten zĳn bĳ de
sportraad werden reeds uitgenodigd. Sportverenigingen
die nog niet aangesloten zĳn, en meer info wensen over
een mogelĳke aansluiting, mogen contact opnemen met
de sportdienst. Iedereen die voeling heeft met het Brasschaatse sportleven is van harte welkom op deze vergadering! Inlichtingen: Sportraad Brasschaat – Verhoevenlei 11
– 2930 Brasschaat – tel 03 650 03 30 - sport@brasschaat.be

Afgelopen zaterdag, 23 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.
Zĳ controleerden een voertuig waarin, door de drughond, 19 knĳpzakjes cocaïne werden
aangetroffen in een verstopplaats in het voertuig en een bedrag van 905 euro. De man, 48
jaar en afkomstig uit Dilbeek, werd gearresteerd. De collega’s van de politiezone Dilbeek
voerden een huiszoeking uit op het
adres van de man, waar nog eens
550 euro in beslag kon genomen
worden.
Door verder onderzoek kon ook de
vermoedelĳke bovendealer geïdentiﬁceerd worden, een man van 25
jaar uit Rumst. Tĳdens de huiszoeking op diens adres, met de steun
van het Snelle Respons Team van
de politiezone Antwerpen, werd 23
gram cocaïne aangetroffen, een precisieweegschaal, verpakkingsmateriaal en een bedrag van € 17.140.
Beide mannen werden voorgeleid
bĳ de onderzoeksrechter.

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

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

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
+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO

LENTENAMIDDAG IN ZORGBOERDERIJ MEANDER
Tot 2019 organiseerde de Lions club Antwerpen Moerland
naar jaarlĳkse gewoonte een lentenamiddag voor personen met een beperking. Sindsdien is dit omwille van de
Coronamaatregelen niet meer mogelĳk geweest. Zaterdag
7 mei is Sam Gooris opnieuw te gast in de Zorgboerderĳ
Meander aan het Holleweg in Hoogboom. Dit jaar is de 14e
editie en gaat nu voor de vĳfde maal door op Meander. De
Zorgboerderĳ is in 1974 ontstaan uit het Sterrenhuis vzw
in Brasschaat. 1980 is een mĳlpaal in de geschiedenis van
het huidige boerderĳproject. De vzw Schoner Leven stelde
haar domein van 3,5 ha ter beschikking van het Sterrenhuis. Zorg, buurt en boerderĳ vinden elkaar rond diverse
thema’s: zinvolle dagbesteding, (sociale) tewerkstelling,
therapie, opleiding, recreatie, toerisme, kunst, cultuur, productverkoop... Deze verschillende activiteiten organiseert
de zorgboerderĳ samen met meerdere partners die actief
zĳn op de boerderĳ zoals het Vogelopvangcentrum (VOC),
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Begeleidingscentrum Dennenhof en Bielebale. Sinds 1 januari 2022
gefuseerd tot vzw OLO-Rotonde. Lions Club Antwerpen
Moerland is opgericht in 1975 en maakt deel uit van de organisatie “Lions Club International”. Dit is de grootste NGO
ter wereld met circa 1,4 miljoen leden. Wĳ zĳn actief in de
regio Brasschaat, Kapellen, Wuustwezel, Essen, Kalmthout,
Stabroek,… “Moerland” verwĳst naar de moerasachtige
ondergrond die kenmerkend is voor de omgeving. Onder
het motto “We Serve” zet Lions club Antwerpen Moerland
zich reeds meer dan 40 jaar in ter ondersteuning van sociale en culturele projecten voornamelĳk in en rond het
noordoosten van Antwerpen. Wĳ organiseren allerlei activiteiten, onze zgn. fundraising, met een golftornooi, een
textielslag, verkoop van exclusieve olĳfolie en sinds 3 jaar
de Perronnekesrally/-feest op Perron Noord, tevens een
afdeling van Rotonde. Jaarlĳks wordt een lentenamiddag
georganiseerd voor andersvaliden met zang en dans. De
opbrengst komt volledig ten goede van Meander. Het evenement start om 14u. Sam Gooris wordt omstreeks 15.30u
verwacht.

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

"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖȩSOFFERTEȩȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

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

!LLEȩ TERRASREPARATIESȩ
UITSLÖȩPENȩSLECHTEȩVOEGENȩ
VANȩ TERRASSENȩ ENȩ HEROP
VOEGENȩ TERRASSEN ȩ VER
VANGENȩVȩKAPOTTEȩTEGELS ȩ
VERVANGENȩ PUTDEKSELS ȩ
PLAATSENȩ Vȩ BOORDSTE
NEN ȩ ENZȩ 'RATISȩ OFFERTEȩ
ȩ


'OEDKȩ VERWȩ ENȩ AFVOE
RENȩVANȩCONIFERENȩENȩHA
GENȩ'RȩOFFȩȩ

4EȩHUURȩstaanplaats voor
VOERTUIGȩINȩONDERGRONDSEȩ
PARKING ȩCENTRAALȩGELEGENȩ
te Gooreind. 0473 992 301



6ERKOOPȩ OFȩ VERHUUR
KLAARȩ ZETTENȩ Gratis off.
+LUS:Oȩ ȩ 



4EȩKOOPȩGEVRAAGDȩSCHIL
DERÖȩEN ȩSTRIPS ȩ,0S ȩOUDEȩ
POSTKAARTEN ȩ SPULLENȩ
VANȩ ZOLDER ȩ CURIOSA ȩ ENZȩ
ȩȩ

,0S ȩSINGLESȩIKȩKOOPȩCOL
lecties JAZZ ȩPOPȩTOTȩKLAS
SIEKEȩCDSȩSTRIPS ȩBOEKEN ȩ
HIlȩȩ INSTALLATIES ȩ PICK UPS ȩ
lȩLMPOSTERS ȩ VERZAMELIN
GENȩȩ



+LUSMANȩINRICHTINGȩELEKTRȩ
GARAGEDEURȩROLLUIKȩVLIEG
RAAMȩȩ


#ARAVANȩ TEȩ KOOPȩ GE
VRAAGDȩ LIEFSTȩ INȩ GDEȩ STȩ
-AGȩOUDȩZÖȩNȩȩȩȩ

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

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Nieuwdreef 127 - appartement op 4de V
met : lift, inkomhal met vestiaire, living en woonkamer
met terras, keuken met berging, 2 slaapkamers met
terras, hobbykamer, wc, badkamer, terras voor en achWHUDDQRQGHUJURQGVHGXEEHOHJDUDJHER[¿HWVVWDOOLQJ
en autowasplaats, videoparlofoon / EPC 146 = B.
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

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
)SOLATIEWERKEN
$AKVENSTERS
(ERSTELLINGȩENȩONDERHOUD

"ETHANIǻLEIȩ
ȩ"RASSCHAAT
4ELȩȩȩȩ
INFO DAKAMBACHTBE
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ANTWERPSE

KLUSDIENST
1DWXXUOHLHQ  3DQQHQ  5RR¿QJ  *RRW HQ *HYHOEHNOHGLQJ
'DNUDPHQ/RRG.RSHUHQ=LQNZHUNHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

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

Natuurwandeling t.v.v. OekraÏense moeders
Lions regio Antwerpen i.s.m. Natuurvrienden - zoersel organiseren wandelingen in de halse bossen op 15 mei
t.v.v. kinderen en moeders van Oekraïne in onze regio. De
aanblik van zovele moeders en kinderen die in Oekraïne
op de vlucht sloegen voor het ruige geweld, zonder man,
vader, vriend of broer laat niemand onberoerd. Ze stapten
te voet, kwamen met de auto of met de trein. In moeilĳke
omstandigheden en in de kou, soms met weinig meer dan
het hoogstnodige. Een groot aantal van hen verblĳft nu in
onze regio.
Om hen een hart onder de riem te steken, willen wĳ nu wandelen voor hen. De opbrengst van het inschrĳvingsgeld,
de horeca, de giften en de tombola gaat integraal naar de
moeders en hun kinderen. Zo willen we voor hen nadien
een ontspannen uitstap organiseren in een aantrekkelĳk en
boeiend kader (dit blĳft een verrassing)!
We houden heel bewust het inschrĳvingsgeld laag, nl. 5
euro per persoon om iedereen te kunnen laten deelnemen,
jong en oud, families, vrienden en wandelaars. Er zĳn lussen
van 4 km, 6 km en 8 km, voor elk wat wils dus en binnen de
individuele mogelĳkheden.
Storten op: Lions voor Oekraïne – Rek. BE70 1030 7913 8025
Het eerste vertrek is gepland om 9 uur en het laatste om
14 uur. De wandelaars kiezen zelf hun traject en de start
is aan parochiezaal Sint-Maarten, Lindedreef 16 in 2980
Halle- Zoersel. Elke deelnemer krĳgt ter plaatse gratis een
tombolaticket. De trekking heeft op verschillende momenten plaats, maar de hoofdprĳzen worden pas getrokken om
17 uur voor de aanwezige deelnemers en sympathisanten.
Er is volop gelegenheid om iets te eten en te drinken
(broodjes, vlaaien) en uiteraard om extra (veel) lotjes te kopen. Wĳ rekenen op een grote opkomst voor deze familiale
wandelingen. U stapt toch ook mee? Ons doel: Een mooie
en aangename uitstap organiseren voor kinderen en moeders van Oekraïne in onze regio.

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

GRATIS OFFERTE
■
■
■
■
■
■

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

■
■
■
■
■

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

T

+32 3 828 95 74

E

info@antwerpseklusdienst.be

W antwerpseklusdienst.be

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

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

Een jonge jongen uit Polen zal elk werk thuis of
in de tuin op zich nemen.
0483 011 926


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

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
,QIRHQSULM]HQ]LHZZZWXLQHQKDDJSODQWHQEH
7XLQHQKDDJSODQWHQ:HVWPDOOH
6&+(3(56',-.:(670$//(
Tel. 0473 370 280
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Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
5HQRYDWLHZHUNHQ
,QWHULHXULQULFKWLQJ

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
7HO
*60

AANNEMER KOOPT

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

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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



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

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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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.

Hanne, Ruth Scheenaerts, 26 maart 2022, Gooreind-Wuustwezel

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

Gerarda Scheers, 90 jaar, weduwe van Georges Schepens, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM

BURGERLIJKE
STAND

Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op ons kantoor
doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek “Burgerlijke Stand”, naast
de wachtdiensten. Op de startpagina van onze website is een opvallende
knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

V E LT B R A S S C H A A T

VOEDSELBOSSEN DOOR TREES DE BRUYNE
In een voedselbos kan je bessen plukken en noten rapen.
Eerst moet je dan wel de lekker eetbare planten, struiken
en bomen planten. Op die manier krĳgen we weer voeling
met de natuur. Het herstel van die band is van groot belang,
ook om de klimaatcrisis te lĳf te gaan. Trees De Bruyne zal
vertellen over haar project in Aalst en de achterliggende
ideeën. Met haar onderzoek rond voedselbossen en het
herstel van onze band met de natuur is ze één van de vele
mensen wereldwĳd die de handen uit de mouwen steken.
Haar leuze is: ” Let’s Stop Talking and Start Walking”. Iedereen welkom. Dinsdag 10 mei om 20u - Emino, Verhoevenlei 50, Brasschaat. Inkom: gratis

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”
SPECIALITEIT
appartementen,
trapzalen, enz.
Correcte uitvoering
aan nog
betaalbare prijzen.
INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

OPHALING HUISVUIL MEI
MAANDAG 2 MEI
DINSDAG 3 MEI
WOENSDAG 4 MEI
DONDERDAG 5 MEI
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 9 MEI
DINSDAG 10 MEI
WOENSDAG 11 MEI
DONDERDAG 12 MEI
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

'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

Te koop: ĳzersterke 2de
h. aanhangwagen 2mL op
1m10 br. Banden, lichten,
vloer- en zijpanelen in
orde. €200. 0485/245
784



Te huur Spanje penthouse Torre de Horradada 2 slpk, 2 badk.,
dakterras met zeezicht.
200 meter zee. 0475/450
344, luc.vaneste2970@
gmail.com



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

Te koop: mooie luxescooter 300 cc 21 kW Kawasaki J300ABS van 2016
met slechts 30900 km.
Zorgvuldig onderhouden
exemplaar met o.a. topcase en high windshield.
€ 3.125
ranny.vergauwen@telenet.be Kalmthout
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NU OOK AIRCONDITIONING
bvba

De Cuyper.

Brechtsebaan 36 Unit 20 | 2900 Schoten
Tel. 03 651 63 64
www.decuyperbvba.be | info@decuyperbvba.be
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Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

Ekeren

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

Voor een bloem

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

van een mama

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Oh’Green Ekeren, Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

ohgreen.be

Volg ons via

Oh Green Belgium

Ohgreen_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

