Meer helderheid,
meer kleur

BREDABAAN 358
'UXNNHULM$ +'H%LqYUHQY

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

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

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Malt en Kinto zonnebrillen
+
enkelzicht zonneglazen
=

Hé
Knapperd

VABIS
2

JAAR BORG
WAAR

S U P E R PR OMO !

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

SPOTPRIJS

€130,-

Voorwaarden in de winkel

2

KLOKKENSERVICE

T. 03 633 09 88
LQIR#RMKEHȈZZZRMKEH
%UHGDEDDQȈ%UDVVFKDDW

]RZHOVWDDQGHKDQJDOVDQWLHNALLE merken

Klok stuk? Bel ons!
0497 62 15 62
GRATIS

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

RSJHKDDOGHQWHUXJJHSODDWVW
50
jaar

Ook alle goudsmederij
2XGJRXGYHUZHUNLQJ]RQGHUVPHOWYHUOLHV

Paul Van der Auwera

$XJXVWLMQVOHL(over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

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

DAMES
HEREN

3+1
GRATIS

WHOGDYHSDU\V#SUR[LPXVEH

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat
info@lichtmeester.com | lichtmeester.com

Van de kleinste tot de
allergrootste inboedel
8LWVWHNHQGHVHUYLFHJUDWLVRIIHUWH

:::47'%(

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

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

Christel Jansen: 0495/233.678
ZZZURPDQWLHNEHLQIR#URPDQWLHNEH#URPDQWLHNEUHFKW

Brasschaatse Film,

Nr. 19, 11-05-2022

2

Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht
Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen staat voor een grote
uitdaging. Naast het beheer en de ontwikkeling van betaalbare sociale woningen, zal zij een actieve rol spelen in de vorming van de nieuwe woonmaatschappij Antwerpen-Midden/Noord. De nieuwe woonmaatschappij zal
actief zijn in 15 gemeentes. Daarom zijn we op zoek naar een:

Allround Projectleider Patrimonium

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

(M/V/X) Full time regime van onbepaalde duur met doorgroeimogelijkheden
Jouw uitdagingen:
 -H VWDDW LQ YRRU KHW JDQVH ERXZSURMHFW YDQ$ WRW = YDQ YRRUEHUHLGHQGH JHVSUHNNHQ
 DDQVWHOOHQRQWZHUSHUV«WRWGH¿QLWLHYHRSOHYHULQJ
 -HKHEWNHQQLVYDQGHZHWRSRYHUKHLGVRSGUDFKWHQ ELMDDQEHVWHGLQJHQ
 -HPDDNWDDQEHVWHGLQJVGRVVLHUVRSYRRUNOHLQHUHUHQRYDWLHSURMHFWHQ
 -HEHKHHUW]RZHOQLHXZERXZSURMHFWHQDOVUHQRYDWLHSURMHFWHQ
 -HRUJDQLVHHUWDDQEHVWHGLQJHQ
 -HYROJWGHZHUIYHUJDGHULQJHQGHZHUIFRQWUROHVYDQGHORSHQGHSURMHFWHQ
 -HNRSSHOWWHUXJQDDUGHGLUHFWLHRYHUPRJHOLMNHYUDDJVWXNNHQ
 -HNLMNWYRUGHULQJVVWDWHQHQELMKRUHQGHIDFWXUHQQDHQVWDDWLQYRRUGHYROOHGLJHDGPLQLV
 WUDWLHYHDIKDQGHOLQJYDQKHWSURMHFW
 -HPDDNWGHHOXLWYDQGHWHFKQLVFKHZHUNJURHSGLHGHWRHNRPVWLJHZRRQPDDWVFKDSSLM
vorm zal geven
-RXZSUR¿HO
 -HKHEWHHQPDVWHUGLSORPDDUFKLWHFWXXULQGXVWULsOHERXZNXQGH
 -HEHQWHHQHFKWHWHDPSOD\HU-HKHEWMDDUHUYDULQJLQHHQJHOLMNDDUGLJHMRE
 -HEHQWDPELWLHXV
 -HEHQWSODQPDWLJSURDFWLHIHQYRRUXLW]LHQG
 -HEHQWGDDGNUDFKWLJHQKRXGWYDQRSHQFRPPXQLFDWLH
 -HEHVFKLNWRYHUOHLGLQJJHYHQGHFDSDFLWHLWHQ
De Voorkempen – H.E. biedt jou:
 (HQDUEHLGVRYHUHHQNRPVWYDQRQEHSDDOGHGXXU
 (HQDDQWUHNNHOLMNHYHUORQLQJRYHUHHQNRPVWLJPHWGHZHGGHVFKDOHQYDQKHW2&0:HQ
 JHPHHQWHSHUVRQHHO DDQJHYXOG PHW H[WUDOHJDOH YRRUGHOHQ PDDOWLMGFKHTXHV KRVSLWD
 OLVDWLHYHU]HNHULQJJURHSVYHU]HNHULQJ
 (HQERHLHQGHIXQFWLHPHWYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGHQUXLPWHYRRULQLWLDWLHIZDDUMHGXLGHOLMN
 GHUHVXOWDWHQ]LHWYDQMRXZLQVSDQQLQJHQ
 (HQVWDELHOHDDQJHQDPHHQWRHNRPVWJHULFKWHZHUNRPJHYLQJPHWDDQGDFKWYRRUHYHQ
 ZLFKWWXVVHQZHUNHQSULYp
*HwQWHUHVVHHUGHQVWXUHQKXQ&XUULFXOXP9LWDHHQHHQPRWLYDWLHEULHIQDDU
De Voorkempen – H.E., t.a.v. Veronique Radermacher, info@devoorkempen-he.be
Sollicitaties worden aanvaard t.e.m. 27 mei 2022.

zoekt

STUDENTEN en/of
FLEXIJOBBERS
zondag van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time
(uren overeen tekomen)

SOLLICITEREN:
03/653 46 26
info@slagerĳrĳmenants.be
C U LT U U R S M A K E R S B R A S S C H A A T N O D I G T U I T:

KOM PROEVEN VAN ONS FEESTPROGRAMMA
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


QQQQQQQQQQQQ

Leveren van zwarte
grond, aanvulgrond.
Afbraakwerken.
6SLWWHQYDQWXLQHQ
8LWJUDYHQYDQRSULWWHQ
en funderingen.
%RXZULMSPDNHQYDQ
terreinen.
Ontbossingswerken.

QQQQQQQQQQQQ

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

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be



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

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

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

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


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

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Cultuursmakers werd een vrolĳk feestcaravannetje ontworpen. Van
18 mei tot 1 juni 2022 houdt het caravannetje halt aan
de Bib-Centrum van Brasschaat en pakt onze afdeling uit
met feestelĳke activiteiten zoals volksdansen door Mie
Katoen (op zaterdag 21 mei), Thee-atraal (op zondag 22
mei), waarbĳ sommelier Veerle Lambrechts en vertelster
Madeleine Nieuwlaat je laten genieten van hun beste
theetje en vertellingen, en klassieke concertjes door Chantal
Krekels (viool, zang en harp) op 29 mei 2022. Je kan ons
elke namiddag treffen aan het feestcaravannetje, waar we
je, bĳ proevertjes van lokale producten, vertellen over onze
vereniging, onze activiteiten, over hoe we samen cultuur
beleven. Afspraak aan de bibliotheek van Brasschaat,
Bredabaan 407. Gratis voor iedereen.
www.cultuursmakers.be/brasschaat

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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Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

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

Dorpsplein 30 - Kapellen
Funerarium:
Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

L

Rijbegeleiding Krüger

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

Warm, handig én lekker,
alles in 1, aan een
onweerstaanbare prijs.

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

www.HandsOnTime.be


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

QQQQQQQQQQQQ

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

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!

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

QQQQQQQQQQQQ
DEMEYERE APOLLO 7
LAGE KOOKPOT MET GLASDEKSEL

28 CM - 4,8 l - ref. 44328 A GD
van €

209

voor

€

129

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


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


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



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



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 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


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



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



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

CREAMARKT ZONDAG 29 MEI VAN 13–17U

Plaatsen van metalen
hondenhokken verzinkt,
roest niet. 0487/715 534



Wĳ bieden standplaatsen aan voor personen die een
ambacht of creatieve hobby beoefenen en dit willen
tonen en eventueel eigen werk verkopen. Dit ter gelegenheid van de 69e Nationale Meiboomplanting aan
het parochie-centrum Drieheem, Rerum Novarumlei
47, Brasschaat. Feestelĳke viering van de lente met:
meispelen, zang en dans voor iedereen, stokpaardjesrace voor kinderen, vendelinitiatie, creamarkt, optreden
vendeliers en dansgroepen. gezellige cafetaria - iedereen welkom - gratis toegang. Meer info: Volksdansgroep Mie Katoen vzw en Vlaamse Volkskunstbeweging
miekatoenvzw@gmail.com of tel Anny: 0475 738 608.
Gezinsbond Brasschaat:
christina.cop@telenet.be (voor stokpaardjesrace)

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 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

C U LT U U R S M A K E R S B R A S S C H A A T N O D I G T U I T:

CARTOONEXPO ‘CULTUUR VERBINDT MENSEN’
Deze cartoonexpo is het resultaat van een cartoonwedstrĳd die Cultuursmakers vzw in het najaar 2021 inrichtte. In
totaal ontvingen we meer dan 1000 inzendingen uit 61
landen van over de hele wereld. Dertig winnaars werden
geselecteerd en krĳgen een plaatsje in deze unieke expo.
Eind oktober reiken we ook nog een publieksprĳs uit.
Daarvoor hebben we jouw mening nodig. Je kan je stem
uitbrengen na je bezoekje aan de cartoonexpo. In onze catalogus (te koop voor 5 euro) vind je eveneens een overzicht
van alle tentoongestelde werken. Je kan de cartoonexpo
bezoeken van donderdag 19 mei 2022 tot woensdag 1 juni
2022 in de Bibliotheek van Brasschaat, Bredabaan 407,
tĳdens de openingsuren van de bibliotheek. Toegang is
gratis. www.cultuursmakers.be/brasschaat

Nr. 19, 11-05-2022
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YDNPDQVFKDSVLQGV

Brasschaatse Film,

“Voor uw comfort en gezondheid kan u
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

3DXZHOVOHL%UDVVFKDDW7HO

www. H E R F I L . b e

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

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

U21 KSVB Driehoek - Kampioen seizoen 2021 - 2022
Zaterdag is U21-ploeg van KSVB Driehoek kampioen geworden. Niet zomaar een kampioenschap. Onze U21A speelt namelĳk in de hoogst mogelĳke reeks van het gewestelĳk
voetbal in de provincie Antwerpen. Het is een bevestiging dat we goed bezig zĳn met onze
club en dat ons vizier op eigen jeugd zĳn vruchten afwerpt. We zĳn ontzettend blĳ dat we
dit samen met jullie zo uitbundig hebben kunnen vieren en kĳken alvast uit naar volgend
seizoen! Congratz boys van de U21A!

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

TAKE AWAY MENU

Dinsdag 10 mei t.e.m. zaterdag 14 mei
Soepen:
 .LSSHQVRHSPHWJURHQWMHV ½ORI½O
 3UHLDQGLMYLHVRHS ½ORI½O  9(*$1
Salades:
 &DHVDUVDODGH ½
- Burratta met quinoa, gegrilde paprika, kerstomaatjes,
courgette, geroosterde hazelnoten en balsamico
 GUHVVLQJ ½  9(*,
- Salade met gebakken witte en groene asperges,
krieltjes, doperwtjes, knolselder en een zachte mosterd GUHVVLQJ ½  9(*$1
Warme Gerechten:
- Medaglioni van asperges met een zachte parmesansaus en gebakken witte en groene asperges.
 ½  9(*,
 5LVRWWRPHW,WDOLDDQVHZRUVWJHJULOGHSDSULNDHQNHUV
 WRPDDWMHV ½
 *HEDNNHQ]DOPPHWHHQ]DFKWHYDGRXYDQVDXV
peterseliepuree, gebakken bloemkool
 HQGRSHUZWMHV ½

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

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

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES
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Feest bij Cultuursmakers Brasschaat
Kom proeven van ons feestprogramma aan de BibCentrum Brasschaat
van 19 mei 2022 tot 1 juni 2022
Een gepimpt feestcaravannetje
Een cartoontentoonstelling
Een kleurwedstrijd voor kleuters
Een tekenwedstrijd voor kinderen lagere school
Optreden van Mie Katoen
Optreden Mad. Nieuwlaat/Veerle Lambrechts
Optreden van Chantal Krekels
Diverse andere randactiviteiten
Kostprijs: alle activiteiten zijn gratis
Inlichtingen: gsm: 0484 92 01 05 of
website: www.cultuursmakers.be/brasschaat
e-mail: brasschaat@cultuursmakers.be

AANNEMER KOOPT

DRINGEND
GEZOCHT

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

.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
Jobstudenten M/V

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

Brasserie
De Hoge Boom
Hoogboomsteenw. 94
2350 Kapellen
0476 924 230

0487/286 430
Tour Elentrik

In de Brasschaatse wĳk Mariaburg vind je nutskasten die een geheel nieuwe
look hebben gekregen. In samenwerking met Treepack hebben de leerlingen van Academie Noord de kans gekregen om een eigen kunstwerk op
nutskasten te realiseren. Dankzĳ een participatief traject van verschillende
maanden hebben leerlingen van de academie nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Als kers op de taart hebben ze mooie eindproducten afgeleverd
waar iedere voorbĳganger nu van kan genieten. "TOUR ELENTRIK"
In dit sociaal culturele kunstproject staat het leerproces centraal. Dankzĳ
de leiding van directeur Koen De Roovere en de deskundige ondersteuning van leerkrachten Alain Verster en Marie Van Praag werden er knappe
kunstwerken gerealiseerd. Met dit project krĳgt de streetart een plaats in
Brasschaat en zo zal de kleur en kunst in het straatbeeld zichtbaar worden.
Schepenen Carla Pantens (cultuur) en Inez Ven (Onderwĳs) waren vol lof.
"Dit is geen gewone grafﬁti, het zĳn kunstwerkjes.” Je kan niet zomaar uit eigen beweging nutskasten beschilderen. Raadpleeg eerst de Gemeente, zo
kan je zeker zĳn van een goede afwerking. Dit project kan hopelĳk rekenen
op alle Brasschaatse wĳken.
Meer foto’s: www.brasschaatseﬁlm.com

O P EN

DEURDAG

Bredabaan 566 - Brasschaat

Za. 14 mei 2022
13u00 - 17u.

www.mtca.be

Kom de MTCA sfeer opsnuiven!
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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

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

Te koop: ĳzersterke 2de
h. aanhangwagen 2mL op
1m10 br. Banden, lichten,
vloer- en zijpanelen in
orde. €200. 0486/245 784


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

Alle schilderwerken binnen & buiten. Proper werk
en veel ervaring. NL-talig.
0487/740 335


Franse les niveau secundair. GSM 0477/788 101


Gitaar voor beginners
zonder notenleer. GSM
0477/788 101

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


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



Vliegramen, ook herstellingen. 0499/216 561
QQQQQQQQQQQQ 
VERLICHTEN EN/OF
PATINEREN
VAN MEUBELEN,
ambachtelĳk, gratis
proef. 014/71 84 80

QQQQQQQQQQQQ

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


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

Kindamagic blaast 10 kaarsjes uit
Het stond in de sterren geschreven: pop- en rockkoor KINDaMAGIC kon geen schattig kindje blĳven, maar zou op een dag tiener worden. Ondertussen zĳn de tien kaarsjes uitgeblazen en werd dit uitbundig gevierd het weekend van 30 april en 1 mei.
Reactie van een toeschouwer: “Op zondag 1 mei was ik, voor het eerst, aanwezig bĳ een
optreden van KindaMagic, onder leiding van Max Smeets. Ik had het geluk dat het ineens
een jubileumconcert was, met een decenniumoverspannend repertoire. Volgens de dirigent waren er best veel nieuwe leden, maar dat was voor mĳ alvast niet merkbaar. Van de
beginjaren, of post-corona, het klonk allemaal even harmonieus. Chapeau iedereen om dit
repertoire in slechts enkele live repetitieweken meester te worden!
De gedwongen corona-onderbreking heeft blĳkbaar alleen maar voor extra enthousiasme
en drive gezorgd. De data van de Driekorensymphonie in april 2023 staan al geblokkeerd in
mĳn agenda”, aldus Annemie Biesemans.
Kindamagic maakt deze zomer ook hun opwachting op het Pulptuur festival te Kapellen op
26 juni.

C U LT U U R S M A K E R S B R A S S C H A A T N O D I G T U I T:

KINDEREN KLEUREN OF TEKENEN
EEN FEESTCARAVANNETJE
Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Cultuursmakers werd een vrolĳk feestcaravannetje ontworpen. Van 18 mei tot 1 juni 2022 houdt het caravannetje
halt aan de bibliotheek in het centrum van Brasschaat.
Bĳ deze feestelĳke gelegenheid nodigen we kleuters uit
om een feestcaravannetje te kleuren. Kleurplaten zĳn te
vinden op onze website www.cultuursmakers.be/brasschaat. De leerlingen van de lagere school mogen zelf
een feest-caravannetje ontwerpen (en kleuren) en zich zo
mogelĳk komen inspireren aan het caravannetje aan de
bibliotheek. De kleur- en tekenwedstrĳd loopt van 19 mei
tot 31 mei 2022. Het reglement voor deze wedstrĳd staat
op onze website www.cultuursmakers.be/brasschaat.
De winnaars zullen worden bekend gemaakt op woensdag
8 juni 2022 om 15u in de bibliotheek. De winnende werkjes
zullen in de bibliotheek worden tentoongesteld. Deelnemen is gratis. Iedere deelnemer ontvangt een aandenkenen.

WALDA PAIRON
Interieur- &
kleuradvies

LENTE
KORTINGEN
APRIL-MEI-JUNI
Vr.-za. 11.30u-17.30u
Kapellensteenweg 544
2920 Kalmthout

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

Klusjesman voor kleine
werken, te Brasschaat
0496 221 102



Parket, laminaat, tegels,
schilderen, hangplafond, sanitair, bezetten.
0488/491 254



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

46ste scholentornooi
woensdag 25 mei


Frans Van Bergen organiseert
de 46ste Scholentornooi. De
deelnemende ploegen zijn:
Sint-Ludgardis A, Sint-Ludgardis B, GIBO Heide, De
Wingerd, GILO De Kaart A en
GILO De Kaart B.
Wedstrĳdplanning B-terrein:
Veld 1:
13u: st. Ludg. A - st. Ludg. B
13u35: GIBO H. - GILO Kaart A
14u10: GILO Kaart B - Wingerd
16u30: GILO Kaart B - GIBO H.
17u: Finale
Veld 2:
13u: De Wingerd - GILO Kaart A
14u10: GIBO H. - St Ludgard B
14u45: GILO K. B - St ludgard. A
15u55: St. Ludgard B - De Wing.
Veld 3:
13u35: GILO Ka.B - St.Ludgard.B
14u45:St.Ludgard.B - GILO Ka.A
15u20: GIBO H. - St. Ludgard. A
15u55: GILO Ka.A- St.Ludgard.A
Veld 4:
13u35: St. Ludgard A - De Wing.
14u45: De Wingerd - GIBO H.
15u20: GILO Ka. A - GILO Ka B.



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


Goedkoop vellen van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534
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Op zoek naar een leuke fietstocht?
70

jaar in beweging

Ontdek in het infopunt toerisme ons ruim aanbod
DDQ¿HWVURXWHVLQ%UDVVFKDDWHQRPJHYLQJ

69e Nationale meiboomplanting
met viering

70 jaar Vlaamse volkskunstbeweging vzw
BESTEL OOK ONLINE

Zondag 29 mei
13u-17u: (Gratis toegang)
Feestelijke viering van de komst van de lente:
meispelen, creamarkt,
optreden Frans-Vlaamse dansgroep
de ‘Klompjes’ uit Wambrechies,
vendelinitiatie door IVV,
zang en dans voor jong en oud,
Stokpaardjesrace met medewerking
van de Gezinsbond Brasschaat

ZZZEUDVVFKDDWEH
¿HWVHQZDQGHONDDUWHQ

Parochiecentrum Drieheem
Rerum Novarumlei 47, 2930 Brasschaat

Je kan ook bij ons terecht
YRRU¿HWVNDDUWHQVWUHHNELH
UHQOHXNHJDGJHWVKRQLQJ

17u: (Enkel voor genodigden)
Viering 70 jaar VVKB
Mie Katoen vzw i.s.m. VVKB vzw
miekatoenvzw@gmail.com - miekatoen-brasschaat.be
Met medewerking van de Gemeente Brasschaat

Bezettingwerken - schilderen - gyprocwerken
– tegels. T. 0493 301 294


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



* KINDERCOACH *
Meer info: www.kinderc o a c h - b ra s s c h a at . b e
0469 145 724. Enkel bellen ma-vr tussen 19u-20u.


Mme. Sandrina ervaren
kaartlegster.
0470 512 650

Wĳ zoeken een lieve en
betrouwbare dame die 2x
in de week onze kindjes
(2.5 en 4 jaar) kan ophalen van school en thuis
verder kan oppassen tot
wij thuis zijn. Gevraagde dagen: dinsdag en
donderdag van 15u tem
18u30. 0475 284 542



Man 61 j. zoekt vriendin 50+ om samen te
wandelen en ﬁetstochten
te doen, omgeving Brasschaat. 0468/176 883

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


Gratis opruimen van inboedels bel vrĳblĳvend
0478 536 719


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

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

BELASTINGBRIEF !!!!
Belastingadviseur komt
bĳ u thuis en berekent uw
voordeel. 30 j. ervaring .
0486 382 228



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


Containers voor groen
afval. 0487/715 534

Te huur: Bedoin Mont
Ventoux, woning midden
in centrum 3 slpk 6 pers
garage tuin alle comfort
zat-zat 0472 537 702



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



Ktuna presenteert Ellis Mane
Ellis Mane (Elisa De Pauw), een oorspronkelĳk klassiek geschoolde pianiste die na 10 jaar aan de muziekacademie
van Evergem het klavier ruilde voor zes snaren en een stem.
In 2020 begon ze een solo project met elektrische gitaar
en bouwt ze met behulp van een loopstation haar songs
op.Haar repertoire omvat ﬁjne indie deuntjes, beïnvloed
zĳn door Courtney Barnett, Fleetwood Mac en Black Box
Revelation. Donderdag 26/05 om 20 uur in Deschuer57,
De Romboutweg 14 te Brasschaat.
Reservatie: deschuer2057@gmail.com

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: Garage Hanendreef te Brasschaat.
Vrĳ 1 mei. € 95/maand.
0486/46 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

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 10/5 om 20u:
“Kom hier dat ik u kus” (2020) – Vlaamse ﬁlm
Dinsdag 17/5 om 14u & 20u:
“West Side Story” (2021)
Tickets 8 euro; online https://tickets.depolygoon.com/
Ook te koop aan de kassa de avond zelf.
Gezellige foyer open vanaf 13u (namiddagﬁlm),
vanaf 19u (avondﬁlm).
Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.
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Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

€ 10 KORTING!
bij vermelding van 2021

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

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

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

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

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

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

Twĳfel zeker niet om
ons te contacteren
indien u uw wagen
WENSTȩ TEȩ VERKOPENȩ sȩ
Snelle en correcte afHANDELINGȩ sȩ /OKȩ METȩ
schade of zonder keuRINGȩ sȩ #ONTANTEȩ BETA
ling of overschrĳving.
Steeds bereikbaar
T. 0476 345 800

Bakkerij Devers

Bredabaan 1041 Maria Ter Heide zoekt:

PARTTIME
VERKO(PER)OPSTER

Gebed aan het H. Hart:

dat het H. Hart van Jezus
aanbeden, gezegend en
geheiligd wordt door heel
de wereld in de eeuwen
der eeuwen, amen. Zeg
dit gebed 6x. p.d. ged. 9
dgn en uw gebeden worden verhoord, zelfs indien
dit onmog. lijkt. Vergeet
niet het H. Hart te danken
met de belofte dit ber. te
public. vr. de bekomen
gunst. Dank. a. H. Hart v. de
bekomen gunst. D.L.


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



Te koop: vaatwasser
Siemens januari 2020
wegens plaatsing nieuwe
keuken. Tel. 0477 465 504

Schilderwerken,
gypr., lamin., all, bez e tt . , S c h i l d e r k l . G r
pr.off. 0467/327 615

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


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



Te huur vakantie:
Heist, appartement
met zicht op zee
2 slk. Luxueus ingericht,
alle komfort, wiﬁ. Garage
– geen rokers of huisdieren. Maand mei 16-31.
Foto’s: www.heropal.be
Silverstone.
Tel. 0496 554 499

Te huur vakantie:
Heist, dak-duplexappartement
Groot zonnig dakterras
5e v. Luxueus ingericht.
2 slk met TV en airco
en wiﬁ. Garage - geen
rokers of huisdieren.
Vrĳ: mei 16-31 - juni 1/15
juli - september. Tel. 0496
554 499. Foto’s: www.
heropal.be - Serenata


Gevelschilderen, renovaties, badk., dakgoot,
corniche. 0491/313 568

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

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

(ELLENDEȩDAKENȩsȩ0LATTEȩDAKEN
Isolatiewerken
Dakvensters
Herstelling en onderhoud

24u/week

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

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

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

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

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

Alle tuinwerken, snoeien,
onderhoud. 0474/453 834

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

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

Voor de weekenden
van vrijdagavond tot
zondagavond

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

Omgeving
Brasschaat/Schoten
Neem contact op met
caretotaal@gmail.com



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


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



Te koop: damesfiets
Batavus volledig in orde,
dus prima staat €200 en
grote partĳ jonge dameskleding als nieuw, zeer
recent. in dozen (koopje).
0497/166 041


Garageverkoop 15 mei
9-15u30. Hanendreef 7282-84-88-158-160 en andere, Brasschaat



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



De Hoven van Plaisante
Patchwork
Group


in Antverpia, Sint Antoniuslei
95/97, Brasschaat. Kom eens
Kĳken! Opendeurdag zondag
15 mei van 14u tot 17u


Gebed aan het H. Hart:

dat het H. Hart van Jezus
aanbeden, gezegend en
geheiligd wordt door heel
de wereld in de eeuwen
der eeuwen, amen. Zeg
dit gebed 6x. p.d. ged. 9
dgn en uw gebeden worden verhoord, zelfs indien
dit onmog. lijkt. Vergeet
niet het H. Hart te danken
met de belofte dit ber. te
public. vr. de bekomen
gunst. Dank. a. H. Hart v.
de bekomen gunst. J.V.B.

In onze gemeente verblĳven momenteel 175 Oekraïense vluchtelingen. 58 daarvan wonen in het
voormalige internaat Hof ten Bos en de overige
117 vonden een onderdak in 44 gastgezinnen. De
vzw OLO-Rotonde start eveneens een opvang voor
vluchtelingen uit het oorlogsgebied. Het toont aan
dat de Brasschatenaar deze mensen een warm hart
toedraagt.
Eén van de Brasschatenaren die Oekraïeners in huis
heeft gehaald, is de kersverse voorzitter van de Brasschaatse afdeling van het Davidsfonds, Annemie Jasperse. Annemie noemt zich liever coördinator van
het Davidsfonds. Ze wil wel een nieuwe meer pluralistische wind laten waaien doorheen de vereniging.
Zo kwam ze op het idee om iets rond de Oekraïense
kwestie te organiseren in onze gemeente.
“Koken verbindt mensen, ook al spreken ze verschillende talen. Daarom staken we een Oekraïense maaltĳd in elkaar, met de bedoeling elkaar beter te leren
kennen. We lieten ook de Leuvense professor Ria
Laenen komen om een lezing te geven over de hele
toestand rond Poetin”, zegt Annemie.
Ten huize Jasperse verblĳft een jong Oekraïens koppel. “Zĳ weten natuurlĳk niet wat de toekomst voor
hen zal brengen. De man heeft na een korte proefperiode een vast contract in de bouw gekregen. Met
dat inkomen kunnen ze weldra op hun eigen benen
staan. Ik hoop dat Margarita een opleiding wil volgen die haar in staat stelt aan de slag te gaan in een
of ander knelpuntberoep. Het koppel is afkomstig
uit Charkov in het oosten van Oekraïne. Qua communicatie is het zeker niet eenvoudig. Hun Engels is
zeer beperkt. Het gaat voorlopig allemaal via Google
Translate. Maar we proberen ook zo veel mogelĳk het
Nederlands te oefenen”, gaat Annemie Jasperse verder.
Intussen lopen er nog andere initiatieven om de
vluchtelingen te ondersteunen. Hopelĳk voelen de
vluchtelingen zich hier dan ook vlug thuis, al moet het
verschrikkelĳk zĳn om van hieruit de beelden uit het
thuisland binnen te krĳgen.


Te koop: wasmachine
Beko WTV 7734, inhoud
7 kg, 1400 toeren, aangekocht 08/2017; Prĳs: 250
euro Tel. 03 647 03 94



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



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

C U LT U U R S M A K E R S B R A S S C H A A T N O D I G T U I T:

FEEST BIJ CULTUURSMAKERS BRASSCHAAT
Cultuursmakers Brasschaat nodigt uit: Van donderdag 19
mei tot woensdag 1 juni 2022 aan de Bibliotheek-Centrum
Brasschaat. Cultuursmakers vzw viert dit jaar zĳn honderdste
verjaardag. Op zaterdag 21 mei 2022 om 14 u en om 15
u - Dansoptreden Mie Katoen; Op zondag 22 mei 2022
om 14 u en om 15 u: Vertellingen door Madeleine Nieuwlaat Katoen, Bĳ thee geserveerd door Veerle Lambrechts;
Op zondag 29 mei 2022 om 15 u en om 16 u: Klassiek
concertje door Chantal Krekels; Van 19 mei tot 31 mei
2022: Cartoontentoonstelling in de Bib. Van 19 mei tot 31
mei 2022: Kleurwedstrĳd voor kleuters; Tekenwedstrĳd
voor kinderen van de lagere school; Met een aandenken
voor alle deelnemers. Met ook diverse activiteiten op de
andere datums van deze periode! Kom proeven van ons
feestprogramma!
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PARKBODEACTUEEL
inBrasschaat

Interesse om als ondernemer
samen te werken met de gemeente?

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

FAMBRASS: EEN SUPERLEUK EN
GRATIS FAMILIEFESTIVAL!
Festival waarbij de partners van ‘Huis
van het Kind Brasschaat’ zich voorstellen
aan de hand van leuke kinderactiviteiten,
animatie, spelletjes, optredens …
Hemelweide (Gemeentepark)
18 mei, 14:00-17:00
TANIA VAN DER SANDEN - T.A.N.I.A.!
Van der Sanden entertaint het publiek op
haar eigen onnavolgbare manier in deze
gefantaseerde autobiografie.
Theater Hemelhoeve
18 mei, 20:00
LITERAIRE AVOND - ISH AIT HAMOU
Deze voormalige danser, choreograaf,
televisiepresentator, tv-maker, scenarist,
regisseur en auteur vertelt over zijn
nieuwste boek ‘Het moois dat we delen’.
Theater Hemelhoeve
19 mei, 20:00
BABBELMOMENT
Ouders, partners, mantelzorgers ...
van personen met een handicap komen
babbelen, ervaringen delen of gewoon
genieten van een moment voor zichzelf.
Buurthuis op Maat (De Mortel 39)
19 mei, 20:00-22:00
BACH REMEDIES VOOR KINDEREN
Opgroeiende kinderen hebben het
wel eens moeilijk met zichzelf, de
levensomstandigheden of hun omgeving.
Bach Remedies kunnen hulpmiddel zijn.
vzw De Walnoot
21 mei, 09:00-16:30
DE AVONTUREN VAN NO-NO
Animatiefilm met Vlaamse stemmen.
No-No en zijn bende gezellige vrienden
nemen je mee op reis, van de ruimte tot in
de woeste zee.
Theater Hemelhoeve
22 mei, 15:00

Tal van ondernemers
werken al samen met ons
via overheidsopdrachten.
Ook interesse? Om je op
weg te helpen, lanceren
we een nieuwe webpagina
met allerlei info.
Brasschaat wil voor elke opdracht
de meest geschikte ondernemer
aantrekken. Zowel een kleine
zelfstandige als een grote onderneming kan partner worden. We
hebben diverse opdrachten, van
het leveren van broodjes tot het
aanleggen van weginfrastructuur.

Afhankelĳk van de omvang van de
opdracht, volgen we specifieke
procedures bepaald door de wetgeving overheidsopdrachten. We
willen niet dat dit jou als ondernemer afschrikt. Daarom helpen we
je op weg met info op de nieuwe
webpagina op brasschaat.be
(zoek op overheidsopdrachten)
Op de pagina vind je een registratieformulier. Laat hier je gegevens
achter en toon zo je interesse
voor toekomstige opdrachten. De
betrokken gemeentelĳke diensten
kunnen je contacteren voor een
opdracht. Vergeet zeker niet af en
toe te surfen naar
publicprocurement.be, dé publicatiesite voor grotere opdrachten.

Vacature: directeur en beleidsondersteuner gemeentelĳk basisonderwĳs
Alle info zoals functie, opdrachten, profiel, vereiste compenties
en salaris vind je op
brasschaat.be/vacatures.
Op deze site vind je ook andere
lopende vacatures.

Brasschaat heeft vijf gemeentelijke basisscholen.
Momenteel zoeken we
een halftijds directeur en
beleidsondersteuner voor
Gibo Driehoek.

Wil je werken voor een dynamisch,
ecologisch en vernieuwend bestuur? Heb je grote affiniteit met
het basisonderwĳs? Schrĳf je dan
uiterlĳk op 15 mei 2022 online in.
Toon in je motivatiebrief aan
waarom je voor de gecombineerde
functie van directeur en beleidsondersteuner kiest. Tĳdens de
eerste CV screening houden we
hiermee rekening.

Brasschaatse Film,

Nr. 19, 11-05-2022

12

BRASSCHAAT
1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
Liu Jo

Floris van Bommel

Liu Jo
Nero Giardini

Liu Jo

Liu Jo

Scapa Men

Mephisto

Liu Jo

Bredabaan 757 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 337 07 30 | Ruime gratis parking bĳ de winkel
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur |

framandi_schoenen

Brasschaatse Film,

Nr. 19, 11-05-2022

13

<ŽŵĞŶŬŝĞƐŶƵƵŝƚŽŶƐŐĞǁĞůĚŝŐĞĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ
planten om de gehele zomer te genieten van
uw tuin, terras of balkon!
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Bezoek ook ons tuinterras;

Misschien wel het mooiste van Schoten!

Brechtsebaan 591, 2900 Schoten

www.rodenburghomeandgarden.com
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· GOUDSMID · JUWELEN DESIGN

“ E E N J U W E E L I S S T E E D S P E R S O O N L I J K . N I E TS ZO M O O I A L S E E N B E PA A L D
G E VO E L O F E E N H E R I N N E R I N G T E K U N N E N V E RVAT T E N I N E E N O N T W E R P ”
U bent op zoek naar de perfecte verlovingsring of
trouwringen. Maar daar komt meer bij kijken dan u
had verwacht, en om eerlijk te zijn weet u niet goed
waar te beginnen.

Elk juweel is maatwerk en wordt gemaakt volgens
het eeuwenoude ambacht. Wilt u een bestaand
juweel vol herinneringen laten verwerken? Alles kan.
Bovendien doe je hiermee aan recyclage en draag
je een steentje bij aan het milieu.

Herkenbaar? Omdat Stefanie Condes weet dat dit
een moeilijk, maar ook een heel intiem proces is,
hanteert zij in haar juweelontwerp een vergaande
en persoonlijke aanpak die u écht op weg helpt
naar de perfecte ring.

Als u zorg draagt voor een gouden juweel gaat
het generaties mee en kan het herwerkt worden
tot een nieuw juweel. Daarom kunt u eenmaal uw
juweel - door Stefanie ontworpen - kosteloos
laten oppoetsen.

JUWELEN STEFANIE CONDES
ARMAND REUSENSPLEIN 5
2930 BRASSCHAAT

WO
DO
VR
ZA

12u - 18u
12u - 18u
12u - 18u
12u - 17u

MAATWERK OP AFSPRAAK

WWW.STEFANIECONDES.BE
INFO@STEFANIECONDES.BE
0032 (0)3 651 51 10

Brasschaatse Film,
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Investeerder zoekt:
woningen, appartementen, gronden,
renovatieprojecten,...

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

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

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

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

10 e WuustWezelse Oldtimer Meeting in Gooreind
Voor de 10e feesteditie van de WuustWezelse Oldtimer Meeting zakken de organisators
terug af naar hun toplocatie: Kerkplaats te Gooreind op zondag 22 Mei 2022! De omliggende
straten worden die dag afgesloten en gebruikt om de mooie bolides een plaats te geven!
De Theo Verellenlaan wordt die zondag de blinkende oldtimerstraat in hartje Gooreind. De
inschrĳvingen lopen tot 250 oldtimers. De meeting is vrĳ toegankelĳk en wel vanaf 9 u. Om
10 u wordt het startschot gegeven en kleuren de deelnemende voertuigen de startboog
gevolgd door het fotomoment. De rondrit is ongeveer 70 km lang.
Op deze hoogdag hebben wĳ in de namiddag om 14u. een live optreden van coverband
“Midlife”. Van 15 tot 15.30u. komt sfeermaker “Sam Gooris” het publiek entertainen. Met zĳn
gezellige energie weet hĳ jong en oud met zich mee te krĳgen. Knallers als Laat het gras
maar groeien, Marĳke en Basketsloefkes…, allemaal tophits waar iedere generatie luidkeels
kan mee zingen. Als afsluiter zal Concordia Gooreind met vreugde hedendaagse tot lichte
popmuziek brengen. Drank, frieten, hamburgers, ĳsjes, mini-kermis, springkasteel, het is allemaal aanwezig. Kortom, een leuke en gezellige dag voor jong en oud. Zondag 22 mei
2022, Kerkplaats Gooreind van 9u -18u. - http://www.wwom.be

GEZINSBOND BRASSCHAAT: NMBS-PASSEN
NMBS-passen zullen vanaf juni niet meer met korting
kunnen gekocht worden (einde samenwerking). Dus koop
nog snel passen aan met 5% korting. Op 29 mei kan u
ons aantreffen op de nationale VVKB meiboomplanting
georganiseerd door Mie Katoen vzw. Meer weten over de
Gezinsbond? Neem een kĳkje op onze website en neem
contact: brasschaat.gezinsbond.be

1XMDDUJDUDQWLHRSDOOHQLHXZHLQVWDOODWLHV

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

www.poortenhersteller.be

Garvo

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

WANDELEN IN DE ARDENNEN

UITGESTELDE STADSWANDELING IN KORTRIJK
Op zat 21 mei organiseert “Wandelen in de Ardennen” de
uitgestelde stadswandeling in Kortrĳk, met zoals steeds
veel aandacht voor geschiedenis en architectuur. Afstand:
6 km Deelname 65+: € 14 (incl. treinreis) Info: 03 652 09 68
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Centrale verwarming

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: 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

Ivo De Cock BVBA
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



Jonge Pool voert alle
werkzaamheden bij u
thuis uit, zoals schilderen,
kleine reparaties.
0483 011 926



DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Op de Dag van de Zorg, op zondag 15 mei, zetten onze 3 dienstencentra hun deuren open van 14u tot 17u. Iedereen is van harte welkom!
Do 26/5 (O.H. Hemelvaart) zĳn de Dienstencentra gesloten. Cafetaria
& Restaurant van LDC Vesalius zĳn dan wel open. 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 steeds terug op de website van Brasschaat. Zo blĳf
je op de hoogte van alle 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
Di 10/5 om 09u30: dagﬁetstocht - omgeving Lier. Wil je graag meeﬁetsen met de vriendenkring? Dat kan. Lid worden kan, maar is niet
verplicht. Dagprogramma haalbaar voor iedereen. Info in het DC.
Gratis. Vind je een hele dag ﬁetsen te veel? Elke dinsdag is er een
korte ﬁetstocht. Vertrek om 13u aan het DC; ook gratis.
Do 12+19/5 om 09u: workshop beren ‘Beer in 2 Kleuren’. Inschrĳven;
eur18/stuk. (reserveles 02/06)
Vrĳ 13+20+27/5 om 09u30: mandala/zentangle
ZO 15/5 van 14u tot 17u: Dag van de Zorg
Ma 16/5 om 14u: gezelschapsspelletjes + SMUL: fruitvlaaien! Op is op.
Di 17/5 om 14u: namiddagﬁlm West Side Story in Ciné Polygoon
Woe 18/5 om 14u30: optreden Antwerps Barokensemble - inschrĳven; eur 5/pp
Do 19/5 om 13u: Samana - bezigheidsclub
Ma 30/5 om 14u: BINGO!
Di 31/5 om 14u: bloemschikken - ‘decoratief feestelĳk tafelstuk’.
Inschrĳven; eur 5/stuk.

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Di 10/5 om 13u: naai- en breiatelier ‘Moeders voor Moeders’
Do 12+19/5 om 13u: kantklossen
Vrĳ 13/5 om 13u: bĳeenkomst chronisch zieken
Di 17/5 om 14u: kledingverkoop Marktboetiek Hilde en verkoop van
Beauty Collection Margot van o.a. handtassen, riemen, …
Do 19/5 om 14u: BINGO! graag op voorhand inschrĳven
ZO 15/5 van 14u tot 17u: Dag van de Zorg

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. Grĳp nog deze kans om je watervoetafdruk te leren kennen en te verminderen.
Woe 11+25/5 om 10u: Engelse conversatie - groep A
Do 12/5 om 14u: BINGO!
Do 12+19/5 om 14u: Franse conversatie
Vrĳ 13/5 om 09u: Spaanse conversatie
Zet ZO 15/5 zeker in je agenda: ‘Dag van de zorg’ mét opendeurdag! Kom genieten van onze dienstverlening. Je zal verschillende
tafels met extra informatie vinden. Je kan kennis maken met onze
activiteiten (kantklossen, vrĳ atelier, tekenen, aquarel, hobby, naald
en draad), tentoonstelling van creaties van onze creatieve groepen).
Kom om 14.30 uur een les gymnastiek uittesten. Workshop macramé
(doorlopend). Van onze groep ‘Spaanse conversatie’ zal je ook kunnen genieten. Kom smullen van vers gebakken pannenkoeken…..
Woe 18/05 om 10u: Engelse conversatie - groep B
Do 19/5 om 14u30: optreden van Antwerps Barokensemble - live
muziek met originele muziekinstrumenten uit de 18e eeuw, van barok
tot classicisme. Inschrĳven.
Vrĳ 20/5 om 13u30: bloemschikken - gratis! Wel zelf je materiaal meenemen.
Ma 23/5 om 14u: naald en draad
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.

Plaatsen van metalen tuinhuizen/berghok, verzinkt,
roest niet 0487/715 534



Te koop gevraagd:
woonhuis, liefst met
2 garages op iets van
1000 m² grond en een
bewoonbaar oppervlak
van iets van 250/300 m².
Minstens 2 slaapkamers,
bureel etc., in het gebied
tussen Antwerpen en de
Nederlandse grens. Er is
geen haast bĳ de oplevering ervan.
Reageren met adres en
omschrĳving per e-mail
naar Ronald@deHeer.be


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

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

BVBA

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

Deuromlijsting

Toonzaal en werkhuis:

de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be
Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

Benefietconcert “Jazz at the Kadans”
Op zaterdagavond 11 juni is het in Wuustwezel weer tĳd
voor een swinging jazz-concert met de bekende Zuid-Afrikaanse zangeres Cat Simoni en drummer Tony Yoko, samen
met het Dirk Van der Linden Trio. In 2019 speelden zĳ een
eerste keer in een volle zaal Kadans.
Drie jaar geleden organiseerde de familie Raats een concert ten voordele van de crèche “Nothing Impossible”,
een non-proﬁt organisatie in Matsulu, Zuid-Afrika, die zĳ
geadopteerd hebben. Heel wat kansarme alleenstaande
moeders kunnen hier met hun kindjes terecht. Dankzĳ de
opbrengst van dit concert, persoonlĳke giften en een bĳdrage van Missiewerken Arendonk vzw, zĳn er al heel wat
verbeteringen aangebracht en is de crèche nu een aangename plaats voor de kinderen en hun medewerkers.
Door corona lag het project wat stil, maar nu is het weer
volop actief. Er zĳn bovendien nog heel concrete noden en
daarom is dit tweede concert gepland.
Het repertoire van dit jazz-quintet bestaat uit bekende tunes
van de ‘American Songbook’ en ‘Broadway’, gespeeld met
pit en charme. Zelfs niet-jazz-fans kunnen voluit van deze
muziek genieten. Dirk Van der Linden is absoluut geniaal
aan zĳn instrument en speelt in de stĳl van Jimmy Smith.
In het voorprogramma speelt de groep East Crazy Sound.
In samenwerking met Jazzconcertsa, zal er ook een stand
zĳn waarbĳ het boek “Het Pad van de Olifanten” van de
Wuustwezelse auteur Jan Bastiaenssens wordt voorgesteld
en kan worden aangeschaft. Het boek gaat over het hoe
het gedrag van olifanten een inspiratiebron kan zĳn voor
de mens. De opbrengst van de verkoop gaat naar Bring
The Elephant Home, met olifantenbeschermingsprojecten
in Azië en Zuid-Afrika.
Het concert “Jazz at the Kadans” heeft plaats op zaterdag
11 juni 2022 in theaterzaal Kadans, Achter d’Hoven 15 in
Wuustwezel met aanvang om 20 uur. Tickets kosten € 20 en
zĳn te koop op volgende plaatsen:
sȩ6RÖETÖDSWINKEL ȩ$ORPSSTRAATȩ ȩ7UUSTWEZEL ȩȩȩȩ
sȩ/XFAMȩ7ERELDWINKEL ȩ"REDABNȩ ȩ7UUSTWEZEL ȩȩȩȩ
sȩ-AJȩ2AATS ȩȩȩȩȩOFȩȩȩȩ ȩE MAILȩ
raatsmaj@hotmail.com
sȩON LINEȩOPȩWWWCURIEUS WUUSTWEZELBE

Laurent Liessens Notaris, opvolger Chris Celis ere-notaris,
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-liessens.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www. notaris-liessens.be

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

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

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

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





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


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

Klusman inrichting elektr.
garagedeur rolluik vliegraam. 0499/216 561
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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
Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

Zoek niet verder

SCHILDERWERKEN
“DE MARCEL”

0475/259 545
of 0472/233 044

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

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

INLICHTINGEN
Tel. 0477/696 478

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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



ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

DE MEYER

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

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

OPHALING HUISVUIL MEI
MAANDAG 9 MEI
DINSDAG 10 MEI
WOENSDAG 11 MEI
DONDERDAG 12 MEI
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 16 MEI
DINSDAG 17 MEI
WOENSDAG 18 MEI
DONDERDAG 19 MEI
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

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
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ZANDSTRALEN

,UCȩGEEFTȩREEDSȩȩJAARȩDE

LUCHTGOMMEN
TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN
…

BESTE PRĲS

*UDWLVRႇHUWH
Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS
0475.46.70.60

VOORȩDEȩVOLLEDIGEȩOPRUIMINGȩVANȩKELDERȩTOTȩZOLDERȩVANȩUWȩEIGENDOM
3NELLEȩAFHANDELING ȩCONTANTEȩBETALING

0487 286 430

WWW.AIR-CONCEPT.BE

Inzameling dierenvoedign groot succes
Brasschatenaren, jullie zĳn gewoon waanzinnig vrĳgevig!
De dierenvoedselbank van de Orde van de Tempeliers met
Plicht is op 10 dagen tĳd goed gevuld geraakt. 475 kg is
er ingezameld. De dieren zĳn u dankbaar. En met speciale
dank voor Tom & Co, want zĳ hebben hun schouders er serieus ondergezet. Ondertussen blĳft ons donatiepotje staan,
want de dieren moeten eten blĳven krĳgen. Op foto ziet u
slechts een deel, er werd reeds opgehaald. Hiervan wordt
ik heel vrolĳk!
Martine Smits
Commander bĳ de Orde van de Tempeliers met Plicht

3ANITAIRȩENȩVERWARMING
(ERSTELLINGENȩENȩVERNIEUWING
4OTALEȩBADKAMERRENOVATIEȩINȩ
EIGENȩBEHEER

)NDUSTRIELAANȩȩBUSȩ
ȩ+APELLEN
4ELȩȩȩȩ
INFO AERTSSANITAIRBE

6OORȩ EENȩ KLUSȩ GROOTȩ OFȩ :W E M B A D ȩ RE N O V A T I Eȩ
KLEINȩMOETȩJEȩBÖȩȩ+LUSȩȩ:Oȩ DOORȩ BEKWAMEȩ VAKMEN
SENȩ AANȩ ZEERȩ BETAALBAREȩ
ZÖȩNȩȩ
 PRÖȩZENȩ'RATISȩINFOȩTERȩPLAAT
!ANKOOPȩ ALLEȩ SOORTENȩ SEȩ -AREȩ 0OOLSȩ ȩ
WAGENS nieuw of oud    ȩ ȩ         ȩ   
METȩ OFȩ ZONDERȩ SCHADE ȩ 
!LLEȩSCHILDERWERKENȩBIN
DIESELȩ OFȩ BENZINEȩ CAMI
ONETTESȩ OOKȩ VOORȩ EXPORTȩ NENȩENȩBUITENȩDOORȩ0OOL
BELȩ GERUSTȩ VRIJBLIJVENDȩ SEȩMANNENȩ4ELȩȩ
ȩ ȩ ȩ 
EENSȩOPȩȩȩ

4de

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

4EȩKOOPȩGEVRAAGD 2de
Hȩ AANHANGWAGEN ȩ MAGȩ
WERKȩ AANȩ ZÖȩNȩ GEENȩ GE
REMDEȩ
ȩ



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

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

TOONZAAL (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN
"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU
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OOK ZO WARM IN HUIS?
Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

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

Wĳ houden uw binnentemperatuur onder controle.

)

Denk nu reeds aan de zomer van 2022!

LENTEACTIES

)

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ

SOLAR
SCREENS

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

7 jaar
garantie

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

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



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

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

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

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

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

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

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

WAT DOEN WĲ NOG?

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

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

RENO SOLAR SCREENS

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

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

www.asluc.be

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

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

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

