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BREDABAAN 358

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.

Schilders 
GEZOCHT

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie

SCHILDERWERKEN 
ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

GEEF KLEUR AAN JE LEVEN

Kwaliteit zonder zorgen

Vraag een gratis thuisbezoek aan

 +50 jaar ervaring  Op ruim 1 week Persoonlijke begeleiding

EINDELOOS GENIETEN VAN EEN NIEUWE BADKAMER?

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

Dr. Roosensplein 19
Brasschaat 03 651 84 45

-50% op
zonneglazen
met correctie

HOOGZOMERCOLLECTIES

@KLEDINGWILAN.BE

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!

03 633 12 34

EIGENTIJDS GECONCIPIEERD
KLASSIEK GEÏNSPIREERD

GEDREVEN GERENOVEERD
KWALITEIT IN ELKE PLANK

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

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

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd
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leerlingen AB en TAB nemen deel aan de 
antwerp 10 miles

Na het succes van vorig jaar stonden dit jaar maar liefst 20 leer-
lingen uit Brasschaat op 20 april aan de start van de 10 Miles. 
Sportievelingen van zowel het Atheneum Brasschaat als het 
Technisch Atheneum Brasschaat pepten elkaar op en kwamen 
allemaal gezond en wel aan. Een dikke profi ciat aan Koen, 
Kobe, Ed, Thĳ s, Godi, Mona, Dora, Alex, Lotte, Anna, Florence, 
Fleur, Jasper, Mattias, Elise, Kyano, Jeff, Stig, Luca en Robbe!

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

OPERATOR met reach truck ervaring
38u voltĳ ds dagwerk

- Machine en apparatuur instellen
- Toezicht en actie nemen bĳ  technische storing
- Kaasboxen op de robotlĳ n rĳ den (reach truck)

- Aantrekkelĳ k loonpakket.
- Werkzekerheid op lange termĳ n.
- Gratis warme en koude dranken ter beschikking.
- Goeie werksfeer in een familiebedrĳ f waar je gewaardeerd
 wordt.

Bĳ  interesse of voor meer informatie: neem contact op met Kiki 
Segers.    T. 0472 26 11 72 of per e-mail kiki.segers@beemster.be

WERFT AAN

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Traiteur
Jitsk Chocolade

Soepen: 
- Frisse erwtensoep met verse munt. 

- Soep van zoete aardappel en gele paprika. 

Salades: 

- Salade met feta, olijfjes, watermeloen, cantaloupe 

Warme Gerechten:
- Courgette gevuld met kippengehakt en olijfjes, met 

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 17 mei t.e.m. zaterdag 21 mei

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

naam en dag van afhaling. 

Vrouw zoekt poets-
werk. Ook strijken, ko-
ken, enz. 0487/851 329

Man zoekt werk in res-
taurant, kleine klusjes, 
schilderen. 0467/696 865

Schaken op woensdag 
van 14.00 tot 17.00. Ant-
verpia, Brasschaat

Ik zoek een baan. Ik kan 
het huis schoonmaken, 
strĳ ken, in de tuin werken. 
Ik ben verantwoordelĳ k 
punctueel. +32 467 816 
637 Olha 0497/033 345

Te huur: ruime Studio 
Nieuwpoort 4p + garage. 
Zeezicht. Vlakbĳ  winkel-
straat & strand. Slaaphoek 
2p, zetelbed 2p. € 60-
75/n. Gsm 0486 361 995

FIETSHERSTELLINGEN 
www.BIKEWORKS.be 
Kortestraat 73 Brasschaat 
afspraak via 0496770137 
of info@bikeworks.be

We verkopen ons play-
mobil speelgoed. Ver-
schillende thema’s zoals 
Piramide van de farao, 
zwembad, piraten, prin-
sessenkasteel, politie, 
dierentuin. Apart of sa-
men te koop. Stuur be-
richt naar familie Geldhof 
0496 062 733

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

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

Asperges in de wok,
klaar in een handomdraai.

DEMEYERE INDUSTRY 5 WOK: 
Ø 30 cm - 3 l - ref. 48930 - van € 169 voor € 99
DEMEYERE SPECIALTIES 3 HOOG SAUSPOTJE: 
Ø 10 cm - 1,1 l - ref. 8010 - van € 49 voor € 39

Een warme en persoonlijke begeleiding 
ook na de uitvaart.

T: 03 336 14 33
christophebruyneel.be

Christophe Bruyneel 
Uitvaartzorg

Dorpsplein 30 - Kapellen
Funerarium: 

Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

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

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

tuinenkrisherremans.be
tuinaanleg en -onder-
houdaanleg gazons en 
kunstgras, snoeien en vel-
len van bomen, stronken 
uitfrezen, vrĳ maken van 
percelen, proper maken 
van opritten. Gsm 0477 
261 353

Te huur: Ruimte voor vrĳ  
beroep te St Job. Tot. opp 
19m2. Voor coaching, 
logopedie, boekhou-
ding... Voor inlichtingen: 
Gsm 0486 361 995

Als klein gezinnetje zĳ n 
we op zoek naar extra 
hulp voor opvang zoon 
(11jr)/hond uitlaten/klei-
ne huishoudelĳ ke taken. 
6-10u per week in samen-
spraak te bepalen, rĳ be-
wijs vereist / Interesse 
bel/WhatsApp +32 498 
586 552

Te koop ± 220 oorlogs-
boeken in goede staat, 1 
lot, 125 euro. 0492/263 118

Te koop gevraagd: 2de 
h. aanhangwagen, mag 
werk aan zĳ n. Geen ge-
remde. 0492/263 118

Te huur autostnplts. Am-
sterdamstr. (het eilandje) 
€100/mnd. 0479/381 137

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

Brasschaat-Centr.: Steven De Schepper – Bredabaan 460
 03 / 653 16 00 - FSMA 112180 – O.N. 0841.319.996

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Donk - Mariaburg: Danis Wouter BV - Kapelsesteenweg 321
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0537.220.246

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211 

Zo simpel kan het zijn.
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Sportkamp Jiu-Jitsu club Magda De Sutter
Het is alweer een tĳ dje geleden, maar de Paasvakantie zit erop. Jiu-Jitsuclub Magda De Sut-
ter organiseerde een sportkamp in sporthal van Sport Vlaanderen te Brasschaat. Het was een 
fantastische week vol energie en plezier. We kĳ ken al uit naar de volgende editie...

Landingsplaats: clubhuis Aeroclub Brasschaat
 Vliegveldlaan te Brasschaat

Wij vliegen erin! Zaterdag
25 juni 2022
vanaf 18 u

Brasschaat

Heb je zin in een BBQ
met familie, vrienden of vereniging? 
Kom dan naar onze eerste BBQ! Je kan er gezellig tafelen
aan democratische prijzen en je steunt er onze afdeling mee! 
Voor jullie menu keuze, neem een kijkje op onze website
www.rodekruis.be/brasschaat (of via QR-code)
Bestellingen graag doorgeven vóór 15 juni.

Let op: 

Wij hopen u, met familie en vrienden daar te mogen begroeten. 

Aanvraag voor preventieve diensten:
Ook onze hulpverleners van de hulpdienst staan weer paraat om jullie bij te staan 
op evenementen, sportwedstrijden ed...
Organisaties die een beroep willen doen op ons voor preventieve diensten die-
nen, minstens drie maanden vóór de aanvang van de activiteit, een aanvraag in
te dienen met de belangrijkste info over het evenement via mail naar
hulpdienst@brasschaat.rodekruis.be of download het aanvraagformulier via onze 
website www.rodekruis.be/brasschaat

Werner Vanden Eynden voor N-VA
naar Wuustwezelse gemeenteraad

Na het vertrek van Chil Brant werd de opvolging in de ge-
meenteraad toevertrouwd aan Werner. Hĳ  zetelde eerder al 
in de OCMW-raad en was er een groot pleitbezorger van 
sociale dossiers. Zoals de verzelfstandiging van het Woon-
zorgcentrum, een gelĳ ke benadering met een toegankelĳ ke 
laagdrempelige dienstverlening voor iedereen die er ef-
fectief nood aan heeft. Daarnaast een sterk bewaker van de 
middelen die de maatschappĳ  heeft, om ze zo doeltreffend 
als mogelĳ k aan te wenden.
Met Werner stuurt N-VA een ervaren dossierkenner naar de 
gemeenteraad en hoopt er meer te gaan wegen op de sa-
menlevingsdossiers.  Hĳ  staat bekend als een bruggenbou-
wer die best kritisch is, maar erg oplossing en consensus 
gericht is.  De planning is om tot het einde van de legislatuur 
op de zetel van N-VA te blĳ ven zitten.
“Ik hoop dat mĳ n inzichten en maturiteit bĳ dragen aan een 
aangenaam, leefbaar en rechtvaardig Wuustwezel voor ie-
dereen”, besluit Werner.

Nationale meiboomplanting op zondag 29 mei van 13u tot 
17u op de weide aan parochiecentrum Drieheem, Rerum 
Novarumlei 47. Volksspelen, dans voor jong en oud, stok-
paardjesrace  (altĳ d prĳ s), creamarkt, gezellige cafetaria. 
Iedereen welkom.

V O L K S D A N S G R O E P  M I E  K A T O E N  V Z W  E N   G E Z I N S B O N D  B R A S S C H A A T

NATIONALE MEIBOOMPLANTING

Zwembad zonnepane-
len op plat dak in rub-
ber. gratis info ter plaat-
se. tel. 0470/181 178 
of 0494/188 003. Mare 
Pools

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

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

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

Te huur vakantie:
Heist, dak-duplex-

appartement 
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

Strips en LP’s gezocht! 
Heeft  u er  te koop? 
B e l  0 4 7 1 / 2 9 4  4 7 4 

Opkopen van inboedels, 
leegmaken van woning 
appartement zolder etc 
Wĳ  maken alles leeg en 
laten het borstelschoon 
achter Wegbrengen van 
stort voor het container-
park 0491 758 399 Tom

Te huur: Garage Ha-
nendreef te Brasschaat. 
Vrĳ  1 mei. € 95/maand. 
0486/46 57 67
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Feest bij Cultuursmakers Brasschaat
Kom proeven van ons feestprogramma 

aan de Bib-Centrum 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

HORTA BRASSCHAAT
De Winter

Tel 03 651 80 60

OPENINGSUREN:

* Enkel geldig van 18 t.e.m. 21 mei 2022.
Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van 
Cultuursmakers werd een vrolĳ k feestcaravan-
netje ontworpen. Van 18 mei tot 1 juni 2022 
houdt het caravannetje halt aan de biblio-
theek in het centrum van Brasschaat. Bĳ  deze 
feestelĳ ke gelegenheid nodigen we kleuters uit om 
een feestcaravannetje te kleuren. Kleurplaten zĳ n te 
vinden op onze website www.cultuursmakers.be/
brasschaat. De leerlingen van de lagere school mo-
gen zelf een feestcaravannetje ontwerpen (en kleu-
ren) en zich zo mogelĳ k komen inspireren aan het 
caravannetje aan de bibliotheek. De kleur- en teken-
wedstrĳ d loopt van 19 mei tot 31 mei 2022. Het re-
glement voor deze wedstrĳ d 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 werk-
jes zullen in de bibliotheek worden tentoongesteld. 
Deelnemen is gratis. Iedere deelnemer ontvangt 
een aandenkenen.

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

Zoekt u een schilder, een oplossing voor uw buiten-
gevels of wenst u uw binnenmuren op te frissen?

Verbo Schilder- en Decoratiewerken is gespecialiseerd 
in de vakkundige afwerking van uw binnenmuren en 
de wanden van uw woning. Daarnaast bieden we ook 
verschillende decoratietechnieken waarmee u uw 
interieur een nieuwe look kunt geven.

We werken in de regio's: 
Antwerpen - Brasschaat - Schilde - Mol - Kempen

Binnen- & buitenschilderwerk - Decoratietechnieken - Kleur- & interieuradvies

SCHILDER & DECORATIE MET OOG VOOR DETAIL

10 JAAR GARANTIEvraag naar 
de voorwaarden
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Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat

Leveren van zwarte 
grond, aanvulgrond. 

Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.

Uitgraven van opritten 
en funderingen.

Bouwrijp maken van 
terreinen.

Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be

e-mail; info@areg.be

Zomerse
opendeurdagen

20
mei

10u - 18u

21
mei

10u - 17u

22
mei

11u - 15u

PUUR SFEER
Bredabaan 153

2930 Brasschaat
www.puursfeer.be
0496 618 978

Op zaterdag 24/09 neemt het 11.11.11-comité van Bras-
schaat 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 fi etsen. Elk team dient hiervoor 1111 
euro sponsorgeld bĳ een te krĳ gen. 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 tomaten-
groentesaus en pasta pesto. Je kan om 12.30u komen eten, 

PASTA-MAAL 11.11.11 BRASSCHAAT
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 prĳ s zit ook nog een lekker dessertje.
Je kan inschrĳ ven op volgend mailadres: 
annedebacker@telenet.be Je inschrĳ ving is pas defi nitief na 
overschrĳ ving van het te betalen bedrag op volgend reke-
ningnummer: BE78 9799 7303 4586. Als je niet kan komen 
eten, dan kan je op dit rekeningnummer ook een vrĳ e bĳ -
drage storten. Inschrĳ ven dient te gebeuren voor 1 juni.
We hopen jullie te zien op 11 juni!!

N8 van Brasschaat
6 september 2022

Spannende wielerwedstrijd in het centrum van Brasschaat

Dit jaar voorzien we een

GRATIS
PUBLIEKSDORP

op de Driehoeksweide

IEDEREEN KAMPIOEN EN WELKOM!

Contact: waltermaes@skynet.be - www.N8cycling.be

Kelners m/v
 

 
Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94

0476 924 230

DRINGEND
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Huren
en verhuren
in begrijpbare taal

Start: 19u30
Datum: 31 mei 2022
Sprekers: Heleen Geerts en Nick Heinen
Locatie: Bredabaan 652, 2930 Brasschaat

Interesse om deze gratis infoavond bij te wonen? 
Verplicht inschrijven: administratie@advox.be

Tel. 03 653 32 63                     www.advox.be

INFOAVOND

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
Parochiecentrum Drieheem
Rerum Novarumlei 47, 2930 Brasschaat

17u: (Enkel voor genodigden)
Viering 70 jaar VVKB

69e Nationale meiboomplanting
met viering

70 jaar Vlaamse volkskunstbeweging vzw

70 jaar in beweging

Mie Katoen vzw i.s.m. VVKB vzw
miekatoenvzw@gmail.com - miekatoen-brasschaat.be
Met medewerking van de Gemeente Brasschaat

mu daeng Thai Take away Brasschaat

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

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

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

Vanaf vrĳ dag 3 juni tot en met 12 augustus fi etsen we elke vrĳ dagavond ongeveer 30 km in 
en rond Brasschaat. Wĳ  vertrekken stipt om 19.00u aan de kerk Sint-Jozef, Rerum Novarum-
lei. Wĳ  rĳ den aan een rustig tempo zodat iedereen mee kan. Halverwege houden wĳ  een 
rustpauze.  Wĳ  respecteren de verkeersregels. 3 juni: Brecht / 10 juni: Putte/ 17 juni St Job/ 
24 juni Hoevenen.  KWB-lid of geen KWB-lid, iedereen kan en mag meefi etsen. Je zorgt  wel 
dat je fi ets in orde is. Meer info: Vic De Schepper 03 651 99 31 vicdeschepper@telenet.be. 
Tot op een van onze tochten.

34 JAAR “VRIJDAGAVOND FIETSEN” MET KWB BRASSCHAAT DRIEHOEK

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Cultuursma-
kers werd een vrolĳ k 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 feestelĳ ke 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

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

34 jaar Vrĳ dagavond-
fi etsen met KWB

Brasschaat Driehoek
Vanaf vrĳ dag 3 juni tot en met 
12 augustus fi etsen we elke 
vrĳ dagavond ongeveer 30 km 
in en rond Brasschaat. Wĳ  ver-
trekken stipt om 19.00u aan 
de kerk Sint-Jozef, Rerum No-
varumlei. Wĳ  rĳ den aan een 
rustig tempo zodat iedereen 
mee kan. Halverwege houden 
wĳ  een rustpauze.  Wĳ  res-
pecteren de verkeersregels. 3 
juni: Brecht / 10 juni: Putte/ 17 
juni St Job/ 24 juni Hoevenen.  
KWB-lid of geen KWB-lid, ie-
dereen kan en mag meefi et-
sen. Je zorgt  wel dat je fi ets 
in orde is. Meer info: Vic De 
Schepper 03 651 99 31 vicde-
schepper@telenet.be. Tot op 
een van onze tochten.

Zwembad, alle tech. her-
stellingen binnen de 24 
uur. 0470/181 178. Mare 
Pools
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weduwe van André Gys

Liefdevol nemen wij afscheid van

Geboren te Ekeren op 2 januari 1933 en
plots thuis overleden te Brasschaat op 7 mei 2022.

medeoprichtster Garage Aero

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Alida 
op vrijdag 13 mei 2022 om 11 uur in de Heilig Hart kerk, 

Kapelsesteenweg 216 te Brasschaat.

Aansluitend leggen we Alida te rusten op de begraafplaats van Rustoord - Brasschaat, 
gelegen aan de Max Hermanlei.

U kan Alida een laatste groet brengen op donderdag 12 mei 2022 tussen
20 en 20.30 uur in rouwcentrum De Lelie, Bredabaan 408 te Brasschaat.

Alida De Winter

Uitvaartzorg De Lelie | 03 434 33 32 | info@uitvaartzorg-delelie.be
www.uitvaartzorg-delelie.be

Wil je terug genieten van een ontspannend bad…?
Kies dan voor een betrouwbare badlift € 59999

Gratis THUIS UITPROBEREN
Betrouwbaar = 3 jaar garantie

Dit systeem past in elk bad en werkt veilig op batterijen.
BREDABAAN 469 Wuustwezel
03 66 999 60
van dinsdag tot vrijdag 14.00 - 18.00 u
Zaterdag 10.30 - 15.00u of op afspraak

Bijna ALLE thuiszorghulpmiddelen

Vuur- en rookverbod van kracht in en 
rond natuur- en heidegebieden en bossen 

in provincie Antwerpen  
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigde op 
20 april 2022 code oranje af voor de provincie Antwerpen. 
Doordat het droog is in onze natuur -en heidegebieden en 
bossen, is het brandgevaar er hoog. Bovendien wordt er de 
komende dagen weinig neerslag verwacht, waardoor het  
risico op branden verder toeneemt. Daarom geldt er vanaf 
vandaag een rook -en vuurverbod in en rond deze gebie-
den, net als een verbod om er kampvuren te maken. 
Wat betekent code oranje? 
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) paste op 20 april 
2022 de risicocode voor het volledige grondgebied van de 
provincie Antwerpen aan naar oranje: ORANJE: Hoog ge-
vaar. Wees voorzichtig! 
Voor meer informatie : https://www.natuurenbos.be/brand-
fase-antwerpen
Een rook- en vuurverbod en kampvuurverbod in en rond 
natuur –en heidegebieden en bossen 
Om bos- en natuurbranden te voorkomen kondigt gouver-
neur Cathy Berx met onmiddellĳ ke ingang een politiebe-
sluit af dat een absoluut rookverbod oplegt in de natuur- en 
heidegebieden en bossen in provincie Antwerpen, evenals 
een verbod om er een kampvuur of vuur in open lucht te 
maken. Dit verbod geldt voor alle bossen, natuur- en hei-
degebieden in de provincie, alsook voor het gebied dat 
er onmiddellĳ k aan grenst.  Concreet houdt dit in dat deze 
verboden ook in een straal van 30 meter rond de natuur- en 
heidegebieden en bossen van toepassing zĳ n.  
Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen: “In 
2021 werd in provincie Antwerpen het eerste rook –en vuur-
verbod van dat jaar afgekondigd op 24 april, naar aanlei-
ding van de verwoestende brand op het Groot Schietveld in 
Brecht. Ook dit voorjaar is het erg droog in onze provincie, 
met daardoor helaas ook een verhoogd risico op natuur-
branden.  Wees dus maximaal waakzaam en alert voor vuur 
in de natuur, en voor alles wat vuur kan veroorzaken.”

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

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

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

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

Bezettingwerken - schil-
deren - gyprocwerken 
– tegels. T. 0493 301 294 

Op zoek naar een elek-
tricien? Bĳ  ons kan u te-
recht voor kleine en grote 
elektriciteitswerken. Van 
het vervangen van een 
lamp tot het aanleggen 
van een volledige elektri-
sche installatie. Tel Kenny: 
0471 512 941

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

Poolse mannen doen 
renovatiewerken: be-
zetting, gyproc, parket, 
schilderen, afbraakwerk. 
Nederlandstalig. Gratis 
Gratis prĳ sofferte. Refe-
renties. Tel. 0496/084 168 
- 0496/637 978

Jonge tuinhulp, ervaring 
scheren hagen, borders 
wieden. Mag zaterdag, 
nl-talig, elke week of 14 
dagen 4u 0484/562 982

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

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

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

Gezocht: oude polsuur-
werken of zakhorloges, 
mogen ook defect zijn. 
Tel. Peter 0496/433 007. 
Geef goede prĳ s

Gratis opruimen van in-
boedels bel vrĳ blĳ vend 
0478 536 719

Te koop gevraagd: schil-
derĳ en, strips, LP’s, oude 
postkaarten, spul len 
van zolder, curiosa, enz. 
03/663 65 70
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JOBDAG 31/05
BEDIENDEN & MANAGEMENT PROFIELEN

OP ZOEK NAAR EEN STABIELE JOB? 
KIES VOOR WERKEN IN OF ROND 
DE ANTWERPSE HAVEN
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Op 5 mei stonden er 85 sporters klaar om deel te nemen aan de jaarlĳ kse Sportel-
dag +50 georganiseerd door vzw Sport Plus i.s.m. de gemeentelĳ ke sportdienst. 
’s Morgens kon men kiezen tussen yoga, lĳ ndansen, pétanque, curve bowls, 
curling, boogschieten, tafeltennis, spierkracht voor senioren, drums alive, 
badminton, zumba gold, kubb of een duik in het zwembad van Sportoase. 
Wat is fi jner dan sporten in de natuur? Daarom werd er in de namiddag een 

wandelzoektocht georganiseerd in het gemeentepark. Deze sportieve dag 
werd sfeervol afgesloten met een lekker fruitsla en een tasje koffi e. 
Deze sportdag maakt deel uit van de regionale Sporteltoer, een samenwer-
king tussen de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, 
Schoten, Stabroek, en Wuustwezel en Sport Vlaanderen.

50-plussers sporten in Brasschaat

Cultuursmakers Brasschaat nodigt uit: Van donderdag 19 
mei tot woensdag 1 juni 2022 aan de Bibliotheek-Centrum 
Brasschaat. Cultuursmakers vzw viert dit jaar zĳ n 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 Nieuw-
laat 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: Kleurwedstrĳ d voor kleuters; Tekenwedstrĳ d 
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!

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

Nieuwe elektrisch 
ondersteunde 
driewieler-tandem 
met rollatorhouder 
en mand. 

Nieuwprĳ s +€5000 
Vraagprĳ s: €4000

TE KOOP: DRIEWIELER TANDEM

Tel. 0494/505 528

Op zoek naar een leuke groepsactiviteit in 
Brasschaat? 
Boek bij ons het arrangement Den Toren, de ideale daguitstap 
voor verenigingen, bedrijven, families en scholen.

RESERVEER SNEL

Met dit arrangement combi-
neer je jouw bezoek aan Den 
Toren met een natuurwande-

ling onder begeleiding van 
een ervaren natuurgids. 

www.brasschaat.be/
arrangement-den-toren

Minstens 2 weken 
op voorhand reserveren 

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

Kleine en grote reno-
vatiewerk. Interieur ex-
terieur, exterieur, bezet, 
gyproc, isolatie, alle in-
stalatie, alle ramen, spe-
ciale projecten. 0496/781 
768, zibi.arte@gmail.com

Te koop: machines en 
handwerktuigen voor 
bouw, hout en houtbeer-
king. Tel. 0486/503 194

BEZOEK ONZE
WEBSITE

Verdacht Frans voertuig onderschept
Zaterdagochtend, 30 april om 2 uur, merkte een interventiepatrouille van de politiezone 
Schoten een voertuig met Franse nummerplaat op dat zonder licht het kruispunt van Bre-
dabaan met de Pauwelslei te Brasschaat overstak. Wanneer de inzittenden de politie achter 
zich opmerkten, probeerden zĳ  met hoge snelheid weg te vluchten. Hierop werd de ach-
tervolging ingezet.
De interventieploeg van de lokale politie Brasschaat kwam in tegengestelde richting aanrĳ -
den zodat de ploegen samen het voertuig klem konden rĳ den.
De bestuurder en één passagier sloegen te voet op de vlucht. De passagier werd later in 
een tuin opgepakt. De bestuurder bleef onvindbaar, ondanks een zoekactie in samenwer-
king met de hondensteun van de federale politie.
In de koffer van het voertuig trof de politie heel wat inbrekersmateriaal aan.
De drie inzittenden werden aangehouden en het voertuig werd in beslaggenomen. Zĳ  zou-
den mogelĳ k betrokken zĳ n bĳ  meerdere inbraken.
De drie verdachten werden zondag 1 mei voorgeleid voor de onderzoeksrechter en werden 
aangehouden.

Gevelschilderen, reno-
vaties badk., dakgoot, 
corniche. 0491/313 568
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steunt startende handelaars

ENKEL OPEN OP AFSPRAAK: 

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

10% KORTING
en 

op donderdag 20% KORTING op kleuring

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

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲ S

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

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!

EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
 KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM

WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

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

€ 10 KORTING! 
bij vermelding van 2021

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer

LITERAIRE AVOND MET ISH AIT HAMOU
Do. 19 mei om 20u in Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1

Foto: © Shed Mojahid

Ish Ait Hamou is voormalig danser, voormalig choreo-
graaf, televisiepresentator, tv-maker, scenarist, regisseur 
en auteur. Hĳ  was te zien als choreograaf en later als 
jurylid in So You Think You Can Dance. Ish Ait Hamou 
was choreograaf in Dansdate en presenteerde in 2016 
het dansprogramma Alors on danse.
Literair debuteerde Ish Ait Hamou in 2014 met Hard hart 
een treffend verhaal over de kracht van verliefdheid, die 
zowel reddend als destructief kan zĳ n. Later  verschenen 
nog vier romans: Cécile (2015), Als je iemand verliest 
die je niet kan verliezen (‘16), Klem (‘18) en Het Moois 
Dat We Delen (‘19).  
Tĳ dens de literaire avond praat Ish Ait Hamou met 
Melissa Giardina over Het Moois Dat We Delen en zĳ n 
literaire oeuvre.
Soms, heel soms, vormen twee gebroken uiteinden de 
belangrĳ kste knoop. (Ish Ait Hamou).
Literaire avonden worden georganiseerd door De 
Lezer vzw, de Bib en Cultuurcentrum Brasschaat met de 
steun van Literatuur Vlaanderen. Kaartjes: vriend/v.v.k. 
€5,- kassa €7,-.
www.cultuurcentrumbrasschaa.be – 03 650 03 40.

GEZELSCHAPS-
DAME

GEZOCHT
Voor de weekenden 
van vrijdagavond tot 

zondagavond

Omgeving
Brasschaat/Schoten

Neem contact op met
caretotaal@gmail.com

Man zoekt werk:

Inkoop oud goud en
juwelen:  

www.Bomenpatrickgeerts.be

Alle schilderwerken

*  K I N D E R COAC H  * 

Wĳ  zoeken een lieve 

Man 61 j. zoekt vrien-
din 50+



parkbodeactueel
Ontdek ons gloednieuwe  
Multimovepad vanaf 21 mei

Samen met Natuur en Bos en Sport Vlaanderen 
willen we kinderen op een speelse manier laten 
bewegen in een natuurlijke en uitdagende 
omgeving. Zowel bewegen als de natuur zijn 
immers goed voor de gezondheid.

Daarom creëerden we het Multimovepad, een ideale mix van 
bewegen, ravotten en natuurbeleving. Natuurlijke hindernis-
sen en houten constructies dagen kinderen uit om samen 
met vriendjes en familie op ontdekkingstocht te gaan en 
uiteenlopende bewegingsvaardigheden in te oefenen. 

Uiteraard is het ook als wandelpad te gebruiken. Ideaal voor 
ouders en begeleiders die even de benen willen strekken. 
Het Multimovepad is gratis maar alleen tussen zonsopgang 
en -ondergang te bezoeken. 

 » vertrek: kruispunt Elisalei en Fabriekstraat 
 » afstand: 2 km 
 » rolwagenvriendelijk: nee

Daguitstappen in Brasschaat 
voor groepen

Spoorfietsen
Boeken van mei tot oktober. Naast het avontuur met de 
spoorfiets is een bezoek met gids aan mini-museum Den 
Toren en omringende natuurgebied inbegrepen. Hou 
je meer van cultuur? Combineer spoorfietsen met een 
begeleid bezoek aan site Gunfire.

Arrangement Den Toren
Reserveren het hele jaar door. Bezoek mini-museum 
Den Toren en ontdek de geschiedenis van het Klein 
Schietveld. Ga daarna op wandel met een natuurgids. 
We garanderen je een boeiende en leerrijke ervaring.

Zoek je een rustige plek om te studeren? 

Lukt het niet om thuis te studeren? 
Kan je je niet focussen op je 
boeken omdat er teveel afleiding 
is? Geen nood! Wij bieden twee 
studielocaties aan waar je in stilte 
kan studeren: de hoofdbibliotheek 
en vanaf 23 mei ook Bielebale.

Hoofdbibliotheek, 
Bredabaan 407  

Tĳdens openingsuren van de bib 
Opgelet: de bib is gesloten op 
26 mei en 6 juni.

Je mag kiezen waar je gaat zitten, óók 
in de Biboase.   
Eten en drinken is niet toegestaan. 

Een ideale mix van bewegen, ravotten en 
natuurbeleving.

vzw Bielebale, 
Zwembadweg 5

Van 23 mei tot 24 juni elke weekdag 
van 9 tot 16 uur. 
Opgelet : Bielebale is gesloten op 
26 mei en 6 juni. 

Er zijn snacks en drankjes voorzien.

Meer info  jeugddienst | jeugd@brasschaat.be | T 03 650 03 10 of bibliotheek | info.bib@brasschaat.be | T 03 650 03 60

Er valt in Brasschaat heel wat te beleven voor families en vrienden, verenigingen 
en bedrijven. Er zijn er verschillende arrangementen beschikbaar in 

samenwerking met lokale ondernemers. Onze favorieten voor een leuk dagje uit:

Meer info  brasschaat.be/arrangement-spoorfietsen
brasschaat.be/arrangement-den-toren

Iedereen digitaal

Zie je door het digitale 
bos de bomen niet 
meer? Een gemotiveerd 
team vrijwilligers 
biedt je eerste hulp bij 
digitale vragen aan.

Itsme, Mijn Burgerprofiel, Hoplr, eBox, Smartschool, 
Bingel ... stuk voor stuk handige apps en digitale 
toepassingen. Als je tenminste weet hoe je ermee 
aan de slag moet. En dat is niet voor iedereen even 
duidelijk. Daarom zetten we je graag op weg. Elke 
dinsdag tussen 14 en 18 uur kan je na afspraak in de 
bib terecht met al je digitale vragen.

Domme vragen bestaan niet, stel ze gewoon! Maak 
je afspraak op brasschaat.be. Op de startpagina klik 
je op ‘afspraak’ en dan op ‘maak een afspraak’. In 
het keuzemenu duid je vervolgens ‘Iedereen digitaal’ 
aan. Klinkt dit te moeilijk? Geen zorgen, bel naar 
03 650 29 30 om je afspraak te maken.

Brasschaatse Film,     Nr. 20,    18-05-2022  00



Brasschaatse Film,     Nr. 20,    18-05-2022  14

PARKBODEACTUEEL

Drie Brasschaatse sites 
licht verontreinigd door PFOS

Je hebt ongetwijfeld de afgelopen maanden al in de media gehoord van PFOS/PFAS 
verontreiniging. Het Agentschap voor Zorg & Gezondheid (AZG) voerde de afgelopen 

maanden onderzoeken en metingen uit in Vlaamse steden en gemeenten rond 
brandweeroefenterreinen en sites waar ooit blusschuimen zijn gebruikt voor 

onder meer grote industriële branden. 

Meer info
vlaanderen.be/pfas-vervuiling 

* Maatregelen uit voorzorg, 
aanbevolen bij problematiek 
waarover nog niet alle weten-
schappelijke kennis aanwezig 
is. Ze kunnen veranderen in tijd, 
ruimte en inhoud naargelang 
meer data en inzicht beschikbaar 
worden.

In Brasschaat zĳn er drie sites 
onderzocht: brandweerkazerne 
De Mortel, de civiele bescherming 
aan de Miksebeekstraat en het 
fort van Brasschaat. Op enkele 
plaatsen werd een lichte veront-
reiniging vastgesteld.  

De volksgezondheid is niet in 
gevaar maar voorzichtigheid is 
geboden. Daarom adviseert AZG 
toch enkele zogenaamde 
no-regretmaatregelen* naar 
buurtbewoners die in een straal 
van 100 m rond deze sites wonen. 
Deze buurtbewoners werden per 
brief op de hoogte gebracht.  

De maatregelen zĳn gericht naar 
kinderen tot 12 jaar, immuunver-
zwakte personen en vrouwen die 
zwanger willen worden, zwanger 
zĳn of borstvoeding geven:  

 » Eet je zelfgeteelde groenten en 
fruit? Wissel af met producten 
uit de handel en eet elke dag 
gevarieerd.

 » Was je fruit en groenten goed 
met water voor je ze eet.  

 » Eet geen eieren van eigen 
kippen. 

Het volledige rapport kan je op 
afspraak inkĳken bĳ de milieu-
dienst. Maak je afspraak via 
milieu@brasschaat.be of 
telefonisch op 03 650 29 30.

Het volledige rapport kan je 
op afspraak inkijken bij de 

milieudienst.

Aan kwetsbare Brasschatenaren die 
binnen een straal van 100 m van de 
lichte PFOS-vervuiling wonen, raden 
we enkele no-regretmaatregelen* 
aan. Daarbĳ onder meer het advies 
om geen eieren van de eigen kippen 
te eten.
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OPENDEURDAG
Zaterdag 21 mei - 10 tot 16 uur - Campus De Masten - Kapelsestraat 222 - 2950 Kapellen

Wil je écht graag aan het werk terwijl je je secundaire diploma haalt?
Wil je graag weten wat duaal leren (vanaf 2de graad secundair) inhoudt? Of wil je je als volwassene heroriënteren?

Kom dan kennismaken met ons breed opleidingsaanbod

Lentenamiddag voor
mindervaliden op zorgboerderij Meander

Als Lions Club Antwerpen Moerland in samenwerking met 
zorgboerderĳ  Meander zorgden we ervoor dat het zaterdag 
7 mei, na een onderbreking van twee jaar, weer zo ver was 
dat we meer dan 250 gasten met een zorg samen met hun 
begeleiders konden verwelkomen onder een stralende zon. 
Vooraf konden ze genieten van gastoptredens uit hun eigen 
omgeving, Olivier, Rekha en Ludo. Heel de tĳ d deed dj P&J, 
Pieter Jan, zĳ n best om liedjes op aanvraag te spelen waar-
door de sfeer er al goed inzat.
Toen het aan Sam Gooris was, ging iedereen uit de bol, door 
luid meezingen van zĳ n klassiekers, met tussen door wat 
grappen en grollen. Toen de grasmachine werd bovenge-
haald kon de namiddag niet meer stuk. 
Na zĳ n optreden kon iedereen die dit wilde met Sam op een 
selfi e, zelfs voor een groep in elektrische rolstoelen, die lie-
ver in de schaduw bleven staan, had hĳ  meer dan tĳ d ge-
noeg om ze allemaal persoonlĳ k aan te spreken. Wat een 
top-moment.
We kĳ ken alvast uit naar volgend jaar want iedereen was het 
roerend eens dat we weerom Sam moeten vragen.

DOCITCONSULT is een familiale KMO met meer dan 20 jaar technische en commerciële ervaring in 
het toeleveren en servicen van digitale documentsystemen van Konica Minolta. Daarnaast differen-
tiëren wij ons als ICT partner voor hardware en software naar KMO’s, inclusief 100% support. Volle 
dig autonoom met B-2-B sales en via dealership. Dit alles met logistiek, service, en dienst na verkoop 
in eigen beheer. Hiervoor bedekken we de volledige Nederlandstalige markt met onze oplossingen en 
bieden we een kwalitatieve dienst na verkoop die ongeëvenaard is inzake interventiesnelheid.

CHAUFFEUR - MAGAZIJNIER

De Pedicure
Medische voetverzorging aan huis

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

Alle dak herstellingen 
pannen roofi ng dakgoten 
schouwen kleine en gro-
tere werken vrĳ blĳ vende 
prĳ sopgave kleinere wer-
ken op korte tĳ d uitvoer-
baar 0491 758 399

Twĳ fel zeker niet om 
ons te contacteren 
indien u uw wagen 

Snelle en correcte af-

schade of zonder keu-

ling of overschrĳ ving.
Steeds bereikbaar 
T. 0476 345 800

Voor een klus groot of 
klein 
zĳ n. 0499/103 000

Aankoop alle soorten 
wagens nieuw of oud 

onettes ook voor export 

eens op 0491 758 399
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Opendeurdag Steinerschool De Wingerd - Brasschaat
Op zondag 15 mei gooit Steinerschool De Wingerd in Brasschaat haar deuren weer wa-
genwĳd open.  Na een onderbreking van 2 jaar kan iedereen die wilt opnieuw komen 
genieten van de charme en het aanbod van deze groene en unieke school.
Bouwen aan de toekomst.
Traditioneel wordt er naast de tentoonstelling in de klassen ook animatie voorzien en is er 
lekkers voor iedereen.  Maar er is meer.  “We maken van de gelegenheid gebruik om onze 
bouwplannen - die deze zomer echt van start zullen gaan - uit de doeken te doen.”  vertelt 
Leen Schillemans.
Waarom mogen we deze dag niet missen?
“De oudervereniging van De Wingerd zorgt samen met de leerkrachten voor een dag vol 
proevertjes.”  besluit ze.  “Kom dus zeker proeven van onze biologische hapjes en drankjes.  
Van de school en haar werking.  Kom proeven van de unieke sfeer in de groene omgeving.  
En proef van een school met een rĳke geschiedenis en rooskleurige toekomst.”
De Opendeurdag gaat door op zondag 15 mei, van 11 tot 17 uur. Zwemdoklei 3, Brasschaat.

Deze cartoonexpo is het resultaat van een cartoonwed-
strĳd 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 ca-
talogus (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

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’

STUDENTEN en/of

FLEXIJOBBERS
zondag  van 8 tot 13 uur

WINKELBEDIENDE
Full-time

(uren overeen tekomen)

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳrĳmenants.be

zoekt

Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

NIEUW: ALLE SIERGRASSEN
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE

, ,

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

10 X 1 KOPEN  + 1 GRATIS  VRIJKAART
Reserveren: sms naar 0477 607 981, vermelding: Thomas 
Smith/Kadans/lezer Echo – naam/adres/gsm/emailadres. 

Speciaal voor de lezers van de

THOMAS SMITH SPEELT  ‘DE JAREN VAN VERSTAND’
op 28 mei 2022 - GC Kadans Wuustwezel

Hoe bereik je de jaren van verstand? En heb je daar wel verstand 
voor nodig? Nu Thomas de 50 gepasseerd is, komt hij stilaan bij 
de jaren van verstand. Maar hoe bereik je die en heb je daar wel 
verstand voor nodig? Onze gedachten flitsen aan hoge snelheid 
voorbij, als artikels in een roddelblad. En degene die je niet zou 
moeten lezen, lees je daarom net wel.
De Jaren Van Verstand wordt geen voorstelling voor de derde leef-
tijd, integendeel. Thomas omarmt zijn vijftigste levensjaar als een 
energieke jongeling met hier en daar wat grijze haren.

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

Te huur vakantie:
Heist, appartement 

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

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

APPARTEMENT in 1ste linie van dit mooie
complex te huur.

-
tie . Ook nog enkele andere apparte-

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

Zwembad renovat ie 
door bekwame vakmen-
sen aan zeer betaalbare 
prĳzen. Gratis info ter plaat-
se Mare Pools. 0470/181 
1 7 8  -  0 4 9 4 / 1 8 8  0 0 3

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

Schilderwerken, gypr., la-
min., all, bezett., Schilder-
kl. Gr pr.off. 0467/327 615

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

Huishoudelijk werk, 
strĳken, poetsen, ouder-
zorg. 0485/530 403

Te huur Gooreind staan-
plaats Campers caravan, 
Oldtimer, enz. Inrĳ H 380 
x B 400, plaatsen 400Br x 
900 diep. 
0475/210 993
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CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 17/5 om 14u & 20u:

“West Side Story” (2021)
Zondag 22/5 om 11u (ontbĳt om 10u in foyer):

animatiefilm “Kirikou en de heks” (1998)
Tickets film 8 euro; online https://tickets.depolygoon.com/ 

Ook te koop aan de kassa de dag zelf.
Gezellige foyer open vanaf 13u (namiddagfilm), 

vanaf 19u (avondfilm).
Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.

Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

Het kantoor is open van 9 tot 12u en van 14 tot 18u - vrij. van 9 tot 12 u -  zat. en zon. gesloten.

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

Gebruik voor elke letter, leesteken of tussenruimte 1 VAKJE !!!
Vergeet uw adres of juiste telefoonnummer niet !!!

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Seth Van der Velde
Goordijk 10 - Brasschaat

tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41

Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.

Trappen - Leuningen - Inox design.

swslaswerken@gmail.com - www.s-w-s.be

46ste scholentornooi
woensdag 25 mei

Frans Van Bergen organiseert 
de 46ste Scholentornooi met 
een wisselbeker geschonken 
door het gemeentebestuur 
van Brasschaat. Met mede-
werking van de VZW Sport 
Plus, de sportdienst en me-
dewerking van de scholen 
uit de Gemeente Brasschaat 
en van KFC Brasschaat. De 
deelnemende scholen en 
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.

Snoeien en vellen van 
bomen ook op moeilĳke 
plaatsen met hoogtewer-
ker of klimwerk. verwĳde-
ren van hagen. afvoeren 
van groenafval. Tom 
0491 758 399

Ik zoek poetswerk. Erv. 
& ref. serieuze aanvragen. 
0485/944 882

Ik zoek schilder- & tuin-
werk. 0466/464 299

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

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

Aanleg, renovatie,tuin-
onderhoud & snoeiwerk. 
0465/993 577

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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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

Bethaniëlei 22
2930 Brasschaat

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

Isolatiewerken
Dakvensters

Herstelling en onderhoud

AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Zondag 8 mei vond de offi ciële cheque-overhandiging 
ten bedrage van € 38.600 plaats tĳ dens de opendeurdag 
van Zorgboerderĳ  Meander. Er werd geschonken aan ver-
schillende sociale initiatieven die gesteund worden door 
Lions club Antwerpen Moerland, waaronder Coda Hospice 
Wuustwezel, Moeders voor Moeders Antwerpen en de Zorg-
boerderĳ  zelf. De club heeft ook het nieuwe therapiepaard 
Luna geschonken voor de hippotherapie van OLO-Rotonde. 
Hieraan hangt een prĳ skaartje van € 6.000

Cheque-overhandiging aan goede doelen 
2022 LCAM 8 mei 2022

Wĳ  vertrekken  op vrĳ dag 17 juni stipt om 13.45u aan het  
Justitiepaleis, Bolivarplaats,  2000 Antwerpen.  De gegidste
wandeling vertrekt vanuit het oude Zuid in de 19de eeuw 
en brengt ons naar de 21ste eeuw , waarin op een ter-
rein van 20 ha een gloednieuwe wĳ k zich ontwikkelt.  Je 
bewondert  de moderne architectuur van internationaal 
gerenommeerde architecten.  Je krĳ gt inzicht in de 
geschiedenis van de oude wĳ k Het Zuid, de Zuiderdokken 
en het Zuidstation.  Je wandelt ook door de ontvangsthal 
van Bank J. van Breda, de prachtig gerestaureerde loket-
tenzaal van het oude goederenstation. Inschrĳ ven is ver-
plicht bĳ  Leon Nelissen, Magdalenalei  82  Leon.nelissen@
proximus.be of 03/651 45 79. KWB-leden betalen 7 euro 
, niet KWB-leden 14 euro. De inschrĳ ving telt na storting 
voor 12 juni 2022 van het verschuldigde bedrag op het 
rekeningnummer van KWB St Jozef Driehoek  BE92 7895 
5101 8723 met vermelding Nieuw Zuid en het aantal per-
sonen .  Meer info bĳ  Leon Nelissen.   Duur: 120 minuten. 
Iedereen is welkom.

WANDELEN ANTWERPEN NIEUW ZUID 
OP 17 JUNI 2022

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM:  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 ach-

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.

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

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

erkende professionele plaatser van

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

Tuinwerken
Ronny Kanora

Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,

ontmossen gazon.
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte

0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

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

Franse les niveau secun-
dair. GSM 0477/788 101

Gitaar voor beginners 
zonder notenleer. GSM 
0477/788 101

VERLICHTEN EN/OF 

VAN MEUBELEN, 
ambachtelĳ k, gratis 
proef. 014/71 84 80

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

Te huur: 2 slk app. Veld-
str. 8/1. Vrij vanaf 1/09. 
gsm 0479/381 137

Te huur: Brasschaat De 
Aard 115 gelijkvloers 
appartement, 2 slpk, ga-
rage, terras, € 850, onm. 
vrĳ . Tel. 0470 313 126

Vliegramen, ook herstel-
lingen. 0499/216 561
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Teambuilding bij 
Mater Dei Driehoek

De leerkrachten van Mater 
Dei Driehoek gaven er een 
lap op. We kozen ervoor om 
een lokaal bedrĳ f Ensō te 
steunen. We deden een “ar-
chery tag”-activiteit. Gega-
randeerd plezier! Teamwork 
makes the dream work!

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

verlindendak@gmail.com

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

0496 221 102

I
door 
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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

WACHTDIENSTEN

Kijk op www.geowacht.be  
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)

www.kava.be - Noodnummer na 22 u.
via de geowacht-app op uw smartphone

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel 
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar 
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet 
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen 
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. 
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen, 
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een 
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.

Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be

Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)

H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen 
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17

Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1

AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, 

Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40

Coda Dagcentrum: 03/432.78.42 Coda Rouwzorg: 03/432.78.43

Dierenarts van dienst 
www.wachtdienst-dierenartsen.be

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

HET RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN OP DONDERDAG 26 MEI, 
GEEN OPHALING 26 MEI: PAPIER KARTON  23/5, PMD  25/5, HUISVUIL  27/5, GEEN OPHALING GFT

OPHALING HUISVUIL MEI

MAANDAG 23 MEI
DINSDAG 24 MEI
WOENSDAG 25 MEI
DONDERDAG GEEN OPHALING
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 16 MEI
DINSDAG 17 MEI
WOENSDAG 18 MEI
DONDERDAG 19 MEI
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Mariette Van Den Kieboom, 89 jaar, weduwe van René Akkermans, Brasschaat
Louis De ridder, 87 jaar, echtgenoot van Godelieve Schits, Brasschaat

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

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

BURGERLIJKE 
STAND

Kwalitatief
juridisch advies

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

Kantoor Brasschaat:

Kantoor Antwerpen:
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Ruime parking aan de winkel !!! 

Eden
De tuin van

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

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels

waar u jarenlang plezier van heeft

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

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

Inkoop oud goud,
juwelen en munten

Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246, 
Brasschaat

03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u

za. 10u tot 17u
www.denys-co.be

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

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

Reparatie alle merken
2 jaar waarborg

Kan ook bĳ  u thuis
0497-62 15 62

KLOKKEN ATELIER

ALGEMENE
SCHILDERWERKEN

Behangwerken
Specialiteit: hoogglanslak.

Gratis prĳ sopgave.
Tel. 03/663 32 92


