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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.

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

NIEUW

OPTIEK DE BEENHOUWER

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

SOLDEN
-50%

*op geselecteerde monturen

SOLDEN
30 % KORTING

OP EEN GROOT DEEL VAN DE WINTERCOLLECTIE

@KLEDINGWILAN.BE03 633 12 34

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

interieurcreaties door GERT CASSIMON

Gloednieuwe

CIVIC
Full Hybrid

²
 

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De hybride die zichzelf oplaadt

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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Brasschaat Open Golf zamelt meer dan
5000 euro in voor de Warmste Week!

Afgelopen week toonde Brasschaat Open Golf & Coun-
try Club zich van haar warmste kant door uit eigen initi-
atief deel te nemen aan de Warmste Week van Studio 
Brussel. Kansarmoede is helaas ook in België (en zelfs 
in Brasschaat) een issue waar veel te veel mensen mee 
worden geconfronteerd. Het was dan ook hartverwar-
mend om te constateren dat zoveel van onze leden, 
medewerkers en vrĳ willigers zich een week lang hebben 
ingezet om geld in te zamelen voor de strĳ d tegen kans-
armoede.
Zo organiseerden we uitzonderlĳ k een winterse seniors-, 
ladies- en men’s day. We inviteerden met Yente Van Do-
ren en Didier De Vooght twee pro’s waarop onze leden 
konden bieden om 9 holes met hen te lopen. Er was een 
longest drive-contest op de driving range met een track-
man. Je kon onze pro’s uitdagen in een beat the pro, er 
werd jenever en soep verkocht en vĳ ftig mensen kwa-
men genieten van ons warmste ontbĳ t in The Country 
Club,… Kortom: het waren drukke tĳ den in wat voorlo-
pig de koudste week van het jaar is geweest. Maar om-
dat veel van onze trouwe sponsors besloten ons ook hier 
een duwtje in de rug te geven, leverde die koudste week 
wel een bĳ zonder warm resultaat op: zaterdagavond 
konden we een cheque van maar liefst 5020 euro over-
handigen aan de Warmste Week. In koude tĳ den, met 
torenhoge energierekeningen en alsmaar stĳ gende prĳ -
zen, zĳ n we ontzettend blĳ  dat zoveel mensen van onze 
club belangeloos hun steentje hebben bĳ gedragen om 
te vechten tegen kansarmoede. Onze ‘open’ golfclub 
waar iedereen welkom is, heeft aangetoond dat we ook 
een club met een hart zĳ n en dat maakt ons ongeloofl  ĳk 
trots. Dank aan iedereen die hier heeft aan meegewerkt!

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

www.facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

-50%
*Info en voorwaarden in de winkels Eredienst elke zondag om 10 uur.

EVANGELISCHE KERK Lage Kaart 324 
Brasschaat

Inl.: 03/651 37 78 - 03/295 33 42 - 03/645 54 61
of www.evangelischekerk.be

Gebit
gebroken?

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging

Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Klaar terwijl U wacht

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Nareka wandelingen
Deze wandelingen, onder 
leiding van een natuurgids, 
duren 2 à 3 uur. Inschrĳ ven is 
niet nodig, deelname is gratis 
en iedereen is welkom!
Za 7/1: Grenspark - Vlaams na-
tuurreservaat de Kalmthoutse 
Heide. Start: 10u, parking De 
Vroente Putsesteenweg 129, 
Kalmthout. Thema: Nieuw-
jaarswandeling. Gids: Hilde 
Balbaert.
Zo 8/1: Grenspark - Ravenhof 
- Moretusbos. Start: 14u, Kas-
teel Ravenhof, Oud Broek 4, 
Stabroek. Thema: Moretusbos 
gescheiden door drie grens-
palen. Gids: André D’Hoine.
Zo 15/1: Grenspark - Steertse 
Duinen. Start: 10u, parking 
manege De Wolf, Staartse-
straat 55, Huijbergen (NL). 
Thema: Van productie naar 
natuurlĳ k productiebos. Gids: 
Fred Severin. Wandeling in 
samenwerking met IVN

Te koop: 2m³ hout ge-
zaagd ± 20cm en droog. 
€ 250. 0492/263 118

Ervaren poetsvrouw 
zoekt werk, doe ook uw 
strĳ k. 0465/497 357

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

Gezocht: enthousiaste, 
lieve, betrouwbare ge-
zinshulp/nanny om op 
onze dochter van bĳ na 1 
jaar oud 3 namiddagen 
(di,do,vr: +/- 16u-19u) per 
week op te vangen bĳ  ons 
thuis te Brasschaat. Zeer 
goede verloning. Ingang 
3/23. 0496 355 879

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren, in-
dien u uw wagen wenst te 
verkopen. *Snelle en cor-
recte afhandeling *Ook 
met schade of zonder 
keuring. Contante beta-
ling. Steeds bereikbaar 
(7d7 en 24h24h). Tel. 
0476 345 800

TUINENKRISHERREMANS.be

Alle tuinwerken 
van A tot Z: 

aanleg, onderhoud, 
verzorging en 

vellen van bomen, 
gazon, kunstgras, 
stronken frezen,...

0477 261 353

Meer dan 40 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplossing van juridische problemen, 
zowel in België als in Duitsland in verband met burgerlijk-, handels- en strafrecht. Onder meer bouw,-

Het kantoor neemt de belangen van minderbedeelden waar (pro deo – pro bono). Het kantoor beschikt 

Italië en Polen.

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

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

Dakwerken en herstel-
len, nieuwe dakgoten, 
isolatie. 0489/717 125

Lieve dame van 50 
geeft massage enkel bĳ  
jou thuis 0493 146 201

Zorgzame dame  van 
55 wil graag savonds en 
snachts voor dame, heer 
of pers met beperking 
zorgen 0493 146 201

Nieuwpoort: Vakantie te 
huur Mooi appartement 
+ garage 1 slaapk, 4 pers 
50 M van de dĳ k; vlak bĳ  
de duinen, winkels, tram 
Ook weekends www.dui-
nenveld.be 0486 353 074

Ik maak websites in bĳ -
beroep. Niet duur. 0489 
770 571

Te koop gevraagd: post-
zegelverzamel ingen, 
munten, strips. Hoogste 
prijs en contante beta-
ling. T. 0475 622 978

Aankoop alle wagens. 
Diesel, benzine, defect, 
veel of weinig kilome-
ters ook voor export. 
Contante betaling of via 
overschrĳ ving. Bel gerust 
vrĳ blĳ vend 0491 758 399
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Oogkliniek Brasschaat zoekt een 

DEELTĲ DS 
VERPLEEGKUNDIGE

Voor assistentie bĳ  oftalmologische ingrepen in het 
operatiekwartier, zowel in het AZ Klina als in 

de Oogkliniek Brasschaat, 
en ondersteuning tĳ dens de consultaties.

Mail je motivatiebrief en CV + foto naar 
ann.haustermans@oogkliniekbrasschaat.be

- Algemene voetbehandelingen
- Biomechanisch onderzoek

- Podologische zolen
- Vervaardigen van nagelbeugels/ortheses

www.podologievansinay.be

Heeft u klachten aan voet, enkel, knie, heup of lage rug?

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

8kg

1400 fr/min

€1279

1099

wasmachine WED675WP

Klaar voor de winter!

A
T
G A

€ 180
voordeel

SOLDEN

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.

MIJN BANK LEGT MIJ
ALLES RUSTIG UIT
Daarom is
Line fan
van Argenta

Word ook fan
op argenta.be

Zo simpel kan het zijn.

Vakantiehuis te huur 
in Port Grimaud volled. 
ingericht voor 4 pers.  tuin 
en garage. 0478/499 662

Jong gemotiveerde 
man zoekt werk als tuin-
man. Eng. 0465/585 259

App te huur Bredab. 
279 Brass., 2de verd. Lift, 
inger. keuken, inloop-
douche, apparte wc, 1slk, 
terras, bergpl. in kelder. 
0475/903 853

Te koop: 2m³ gezaagd 
droog proper brandhout 
stukken 20-30cm.  250 
euro. Tel. 0492/263 118

Te koop gevrgd: 2de 
h.aanhangw, mag werk 
a. zi jn. Gn geremde. 
0492/263 118

Dank aan het Heilig 
Hart. Het werkt echt. 
Daems F.

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

Te koop E-bike TREK,2 
jaar, km 2300. + helm ect. 
Pr. €3700. 0475/654 815
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Gordelexamens bij Orellanadojo kai
December was bĳ Orellanadojo kai  Brasschaat de maand  
voor  sommigen leden om gordelexamen af te leggen. Na 
de nodige fysieke testen, trap- en handprograma, musical 
forms, kata en sparring   hebben ze een nieuwe kyu ver-
diend. Proficiat allemaal! Orellanadojokai Kobudo & Kick-
boxing is een nieuwe club in Brasschaat met veel ambities, 
zowel recreatief als competitief. In 2023  starten wĳ terug 
met een kobudo les en nationale en internationale  competi-
ties bĳ de erkemde federaties World Kickboxing Federation 
en WAKO.

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

Beste, voor de verkoop 
van jullie wagen mogen 
jullie mĳ ook eens opbel-
len zowel zeer recente 
wagens als oudere even-
tueel zonder keuring of 
met schade 0479 091 504

Snoeien en vellen van 
bomen. Ook op moei-
lĳk bereikbare plaatsen. 
Klimwerk met touwen of 
met hoogtewerker. Tom 
0491 758 399

In een wereld van minder, gaan we koppig tegen de stroom in. 
Ontdek hoe onze saloncondities jou ‘gewoon meer’ bieden.
Maak een afspraak in één van onze showrooms. 

Omdat we vinden dat jij meer verdient!

Meer voordeel I Meer keuze I Meer gemak

Antwerpen I Bornem I Kalmthout I Kapellen I Kontich I Loenhout I Mechelen I Puurs I Waasland I Wilrijk I Wommelgem

autonatiegroup.be/autosalon

HEEL JANUARI
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Zaterdag 14 januari 2023

OPENDEUR 
KALMTHOUTSE FOTOKRING

De Kalmthoutse fotokring bestaan dit jaar 50 jaar.

Dit alleen is al een reden om een kijkje te nemen 
bij deze fotoclub maar de Kalmthoutse fotokring 
staat ook bekend voor allerlei cursussen foto-

Tot in Nederland is er belangstelling voor onze 
diverse opleidingen.

Tijdens de opendeur kan je ook kennismaken 
met een ruim aanbod van activiteiten die de 
club te bieden heeft, je kan je ook zelf in de 
studio laten fotograferen, digitale- en afgedrukte
beelden van onze leden bekijken en zelfs even 
aanschuiven aan tafel voor een drankje.

Wij verwachten u dan ook tussen 13u en 18u op 
zolder van de school Kadrie Driehoekstraat 41, 
2920 te Kalmthout.

Ingang via de parking van de school, 
Foxemaatstraat naast het huisnummer 29.
Iedereen van harte welkom.

www.kalmthoutsefotokring.com

Bij Beobank maken we méér tijd voor u vrij.
Om naar u te luisteren, uw fi nanciële vragen 
te beantwoorden en u met deskundig advies 
bij te staan.
Uw Beobank adviseur vindt voor u vast een 
oplossing op maat. Voor een adviesgesprek 
maakt u best een afspraak: zo hoeft u geen 
kostbare tijd te verliezen.

Bel ons gerust op 03/650.20.50!

Beobank, uw fi nanciële 
partner in Brasschaat

Welkom bij Beobank
Bredabaan 342, 2930 Brasschaat
03/650.20.50 | brasschaat@beobank.be
Beobank NV/SA

www.beobank.be

U bent goed omringd

Viral Patel
Kantoordirecteur

Adverteerder/V.U.: Beobank NV | SA, Member of Crédit Mutuel Group, Koning Albert II-Laan 2, 1000 Brussel | BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142

NIEUW-VLAAMSE ALIANTIE

Het bestuur van N-VA Brasschaat wenst u een gelukkig 2023 en nodigt haar leden en sympathisanten graag uit op haar

Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 21 januari vanaf 19 uur

The Mansion, Hockey Club Brasschaat, Gemeentepark 12, 2930 Brasschaat

U kan zich inschrijven via evi.verdonck@n-va.be

(Beschikken wij nog niet over uw e-mailadres? Bezorg het ons via erik.vancleemput@n-va.be. Wij houden u zo op de hoogte van onze activiteiten.)

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

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

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

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

Asbest verwijderen & 
dakrenovatie btw aane-
zig. 0465/993 577
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KOK
FLEXIJOBBERS

zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳ rĳ menants.be
Bredabaan 513, 2930 Brasschaat

zoekt

Openingsuren: 
Dinsdag t/m vrijdag van 7 tot 17.30 u. - Zaterdag van 7 tot 16 u.

Zondag van 7 tot 14 u. - Maandag gesloten   

Bakkerij Spanoghe by Ellen
Donk Patio - Donksesteenweg 238 - 2930 Brasschaat

03/663.71.75 - bakkerij.spanoghe@telenet.be

Wij bieden u een dagvers ambachtelijk aanbod aan van brood, 

te smullen! 

steunt startende handelaars

Meer info op 
www.cultuurcentrumbrasschaat.be of in 
onze driemaandelijkse gratis brochure

 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

SINGERSONGWRITERS @ BIB
ONANZA, DRIES BONGAERTS, IRIS PENNING

Vrijdag 13/01 om 19u30 – Bibliotheek Brasschaat
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
Kom mee genieten van drie singersongwriters die 

hun hart en ziel in hun muziek leggen. Brengen het 
beste van zichzelf: Brasschatenaar Onan Van de 

Weyer (Onanza), Dries Bongaerts en Iris Penning. 

LAP VZW
WILLEN METEN WAT WIJ WETEN

Woensdag 18/01 om 15u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 4 euro / VVK 6 euro / KASSA 8 euro

Voor iedereen vanaf 6 jaar!
‘Willen Meten Wat Wij Weten’ is een fysieke 

voorstelling waar dans en live muziek samenkomen 
en de ruimte verleggen.

BRAM WEIJTERS’ CRAZY MEN
THE RETURN

Woensdag 25/01 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro

Met eigentijdse arrangementen, een hechte groeps-
klank en een topbezetting van muzikanten die u ook 
tegenkomt in bands zoals Cargo Mas, Dans Dans, 

op zoek naar vonken en avontuur op het snijvlak van 
jazz, fusion, improv en rock.

CULTUUR NA DE NOEN - ZAKI
STICKY SONGS

Donderdag 26/01 om 14u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
Een muzikale lezing met veel muziekfragmenten.
Is uw favoriete muziek uw eigen keuze of heeft de 
muziek u gekozen? De muziek die ons gelukkig 
maakt, onze angsten verdrijft, ons denken, onze 

passie en onze dagelijkse handelingen stuurt. Ons 
gewild of ongewild kippenvel bezorgt, laat lachen en 

doet huilen. 

LOUIS JANSSENS: SERENADE
Vrijdag 27/01 om 20u – Theater Hemelhoeve

VRIEND 10 euro / VVK 12 euro / KASSA 14 euro
Een ode aan de liefde in al haar complexe facetten. 
Geïnspireerd door Franz Schubert verbeeldt Louis 

Janssens ons een nacht waarin een web van 
verhalen, liederen en teksten samenkomen. 

Al associërend, citerend, dansend en zingend 
ontstaat er een groet aan de ander.

FAMILIEFILM: CAPTAIN NOVA
Zaterdag 28/01 om 19u – Theater Hemelhoeve

VRIEND & VVK 4 euro / KASSA 6 euro
Voor iedereen vanaf 7 jaar!

In het jaar 2050 reist de volwassen vrouw Captain 
Nova terug in de tijd om de wereld te redden van 

een vreselijke natuurramp. Door die tijdreis verandert 
Nova terug in een meisje van 12. Samen met haar 
robotje is zij de enige die ons kan behoeden van de 

apocalyptische catastrofe. 

© Inez Van De Weyer

© Wannes Cré

© Patrick Van Vlercken

© Phile Deprez

Beste middenstander, sponsors, het gemeentebestuur, 
dank u wel voor jullie steun bĳ  het 6de Frans Van Bergen-
tornooi, 131 deelnemende ploegen 5x5 vrĳ dag 16 december,
zaterdag 17 december, zondag 18 december 2022. Men 
alles voor de jeugd. Dank U

Frans Van Bergen

K.F.C. BRASSCHAAT BEDANKT

Aankoop antiek beelden,
lusters, klokken, zilver-
werk, oude bestekken,
porselein, alle prĳs-
klassen. T. 0495 574 852.
U kan ook zaken mee-
brengen en aanbieden 
in onze winkel. Alle info 
op www.krisvoeten.be

Ik zoek poetswerk, strĳ -
ken & wassen erv. serieu-
ze aanvragen.
0467 802 235

Te koop: droog brand-
hout. Kant en klaar thuis 
gebracht.
0495 914 096
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Word een Windows-expert
Je kan werken met een pc, laptop met Windows maar wil 
meer. Gedurende 7 momenten wĳden we je in in “alle” ge-
heimen van Windows 10. Praktisch: de lessen starten op 
woensdag 11/01 van 9u tot 12u - inschrĳvingsgeld: €40 
(cursus en USB-stick inbegrepen).

Wandel GPS en fiets GPS
Wat is dat? Hoe werk je hiermee? Is dit iets voor mĳ? Wil 
je meer weten, kom dan naar een cursus in de Remise. Na 
deze cursus loop of fiets je nooit meer verloren! Dit is GEEN 
cursus voor auto-gps en gps op smartphone. Praktisch: de 
lessen starten donderdag 26/1 van 9u tot 12u - 4 lessen 
- inschrĳvingsgeld: €25 (cursus en USB-stick inbegrepen).
Voor inlichtingen en inschrĳvingen op het secretariaat van 
EVA vzw De Remise, Graaf Reussensdreef 1 (gemeente-
park) / elke weekdag (behalve woensdag) ‘s voormiddag 
tussen 9u en 11u30. (senioren@brasschaat.be / Secretari-
aat is gesloten in de kerstvakantie.)

NIEUWE CURSUSSEN IN DE REMISE 
VANAF JANUARI

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

TAIJIQUAN
De traditionele Chinese bewegingsleer

   K.T.A. Martouginlei Brasschaat

o.l.v  Shen Zhengyu meer dan 40 jaar 
ervaring in Taiji en Qigong

Info: 0475 810 620
Email: taijicentrum2000@gmail.com

Website: www.taijicentrum.org

Gratis kennismakingsles
16 januari 2023: 19u30-20u30

DO.

12/1
10-18 u

VR.

13/1
10-18 u

ZA.

14/1
10-15 u

MA.

16/1
10-18 u

DI.

17/1
10-18 u

WOE.

18/11
10-18 u

DO.

19/11
10-18 u

GOUD- EN PELSAANKOOP
TURNHOUTSEBAAN 302 A - SCHILDE - TEL. 03-689 35 15

(tegenover de kantoren van Elite Reklaam)

WIJ BETALEN TOT €60/GR

Wĳ kopen boeken 
0473 982 564

Gevraagd: ALLE WA-
GENS jong & oud, met 
of zonder technische con-
trole. Erkende handelaar! 
T 0476/74.91.78

Alle terrasreparaties: Uits-
lĳpen slechte voegen van 
terrassen en heropvoegen, 
vervangen van kapotte 
tegels, plaatsen boordste-
nen, vervangen putdek-
sels, enz. 0491/883 597

Bĳles wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., ja-
ren erv., @huis.  van 
kerst to jan. -30% voor 
midd.0474/976 466

Gezocht: oude polsuur-
werken of zakhorloges, 
mogen defect zĳn. Geeft 
goede prijs. Tel. Peter. 
0496/433 007

Te huur: Brass. C. app. 1e 
V., 2 slpk., zonneterr. gn 
lift, gar. Hofstr. 40 vrĳ 1 
jan. T. 03/651 77 68
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PARKBODEACTUEEL
inBrasschaat

Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

De inschrijvingen voor zomerkampen
gaan op 12 januari om 19 uur van start. 
Inschrijven doe je via de webshop op
brasschaat.be/webshop-vrijetijd. 
Wees er op tijd bij, maak alvast een 
account aan in de webshop. Hieronder 
een kort overzicht van de beschikbare 
kampen.

Gewĳ zigde route en 
dienstregeling Buurtbus 

Sinds 1 januari 2023 
volgt de buurtbus een 
licht aangepaste route 
en zijn de opstapuren 
aangepast.  

Er zĳ n in de route enkele nieuwe 
haltes voorzien, enkele haltes 
worden niet meer bediend. 
Daarnaast is ook de dienstrege-
ling wat aangepast.
Het gebruik van de buurtbus blĳ ft  
gratis en reserveren is niet nodig.

Meer info  brasschaat.be (zoek op buurtbus)

Regels rond inname 
openbaar domein gewĳ zigd  

Sinds 1 januari 2023 zĳ n er wĳ zigin-
gen van kracht in het reglement van 
inname openbaar domein bĳ  bouw-, 
verbouw- en opruimingswerken.

De aanvraagtermĳ nen en retributies 
op spoedvergunningen zĳ n herzien.  
De retributie op het gebruik van het 
openbaar domein blĳ ft  ongewĳ zigd: 
1 euro/m²/dag.

SPORT- EN SPELKAMP
Een supergevarieerde sportweek: elke 
dag sporten en spelletjes rond een ander 
thema: circus, speurneuzen, boerderij…
Zaal Born, Hemelhoeve
3-7 juli, 09:00-16:00

KLEUTERKAMP 1 EN 2
Een hele week dompelen we de kleuters 
onder in een geheim thema. Samen 
knutselen, spelen, sporten en nieuwe 
dingen ontdekken.

GIB Brasschaat
kamp 1: 3-7 juli, 09:00-16:00
kamp 2: 31 juli - 4 augustus, 09:00-16:00

PODIUMKAMP
Je kind werkt mee aan hun eigen script, 
het decor en nog zo veel meer. Kortom, ze 
steken alles zelf in elkaar!
Academie Brasschaat
17-20 juli

ZOMERSPORTKAMP
Zomer-sport-fun gegarandeerd: hockey, 
mountainbiken, atletiek, basketbal en 
een verrassingsprogramma!
Zaal Born, Hemelhoeve
31 juli - 4 augustus, 09:00 - 16:00 Meer weten?  brasschaat.be (kijk onder Actueel/Nieuws)
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

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

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Lieve ondersteuner, wĳ  
zoeken iemand voor 
studiebegeleiding voor 
de vakken Fysica & Sport, 
Natuurwetenschappen 
en Anatomie & Fysiolo-
gie. U kan ons ten alle 
tijden bereiken op het 
nummer 
0485 404 094

Ik koop alles: van Nin-
tendo, Sega, Playstati-
on. Ook oud speelgoed, 
(oude) strips, Panini, Po-
kemon/Magic kaarten, 
verzamelobjecten, curi-
osa, oude munten, LP’s, 
enz... Kortom, hebt u iets 
leuk in de aanbieding: 
0487 365 100

vijfde Algemene Quiz 
MB. Zaal d’Ouwe Kerk, 
Lage Kaart 244, Bras-
schaat. Inkom € 24 max 
6 personen/ploeg , in-
schrijven via mail naar 
martin.bevers@telenet.
be. Dranken en hapjes 
aan democratische prĳ -
zen! Tot binnenkort.

Kapster & schoonheids-
specialiste aan huis. 
0468/009 483

Garage te huur in cen-
trum Wuustwezel. 85 euro 
Gsm: 0475 554 202

Te koop: Audi A3, zwart, 
BJ2013, 5 deuren, hand-
geschakeld, benzine, in 
goede staat, remblokken 
vervangen bĳ  de laatste 
grote onderhoudsbeurt, 
inbegrepen 4 velgen met 
winterbanden erop, prĳ s 
op afspraak. 
tel. 0493 382 520

OPENDEURDAGEN
zaterdag 14 en zondag 15 jan.      zaterdag 21 en zondag 22 jan.      zaterdag 28 en zondag 29 jan.

VAN DONGEN en GEMA bv
Molenstraat 100 - 2960 Brecht - Tel. 03 313 85 22 - www.peugeotbrecht.be - info@peugeotbrecht.be

KIES TOT € 4.000* EXTRA KORTINGEN, OPTIES EN SERVICES
Stel zelf je saloncondities samen

* Salonvoordeel van € 1.000 geldig bij aankoop van een 208, van € 1.500 geldig bij aankoop van een e-208, 2008, 308 PLUG-IN HYBRID of 308 SW PLUG-IN HYBRID, van € 2.000 geldig bij aankoop van een e-2008, 308 (behalve STYLE), 308 SW (behalve STYLE), van € 2.500 geldig 
bij aankoop van een 308 STYLE, 308 SW STYLE, 408, 508, 508 SW of e-Rifter, van € 3.000 geldig bij aankoop van een 408 PLUG-IN HYBRID of 5008, van € 3.500 geldig bij aankoop van een 3008, van € 4.000 geldig bij aankoop van een 3008 PLUG-IN HYBRID, 508 PLUG-IN HYBRID, 
508 SW PLUG-IN HYBRID, 508 Peugeot Sport Engineered of 508 SW Peugeot Sport Engineered en € 4.500 geldig bij aankoop van een e- Traveller of e-Expert Combi. Aanbieding geldig voor particulieren van 01/01/2023 tot 31/01/2023 in het deelnemende Belgische Peugeot dealernet.

ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

Bezettingswerk, 
metsel, riool, gy-

proc, kelderdichting, 
dak roofi ng als ook 
kaleien van gevels, 

enz. Aan lage prĳ zen, 
45 jaar ervaring. Tel. 

0473/951 897
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Pjez Unik en Jeugdverblijf Bielebale stellen opnieuw ART MAX voor
Antwerpse galerij exposeert voor VillaMax in Brasschaat

Onder de noemer ART MAX trekt kunst-
galerĳ  Pjez Unik opnieuw naar Brasschaat. 
In de gebouwen van groepsverblĳ f Biele-
bale kan je op 14 en 15 januari een selec-
tie van schilderĳ en, keramische en bron-
zen beelden en ook tuinbeelden uit hun 
collectie komen bekĳ ken en/of kopen. Een 
deel van de opbrengst van deze expo gaat 
naar gastheer VillaMax, een vzw die koste-
loze vakanties aanbiedt aan gezinnen met 
een ernstig ziek kind.

Wat in oktober 2020 begon als een coron-
aproof uitje in de toen lege groepsgebou-
wen, is uitgegroeid tot een tweejaarlĳ ks 
evenement. Peggy en Jurgen van Pjez Unik 
toveren de gezamenlĳ ke ruimtes van Bie-
lebale opnieuw om tot een mooie kunst-
galerĳ . “Na het succes van de vorige editie 
is het heerlĳ k om opnieuw zo een grote 
ruimte ter beschikking te hebben in het 
unieke kader van het park van Brasschaat”, 
vertelt Jurgen.

VZW VillaMax biedt gezinnen met een 
ernstig ziek kind een unieke en kosteloze 
vakanties aan. Als een kind ernstig ziek is, 
heeft dat een grote impact op alle gezins-
leden. Er samen een week op uit trekken 
weg van dokters en ziekenhuizen is niet 
evident. VillaMax realiseert voor deze ge-
zinnen hun broodnodige vakantie weg van 
de dagelĳ kse zorgen. Door het inschake-
len van zorgverleners en vele vrĳ willigers 
kunnen alle gezinsleden genieten van een 
heerlĳ ke week vol activiteiten en is er ruim-
te om tĳ d samen door te brengen.

De vzw neemt de kosten van het verblĳ f en 
van verschillende leuke activiteiten (pret-
parkbezoek, cinema, kinderanimatie, ge-
zamenlĳ k ontbĳ t, …) op zich. 
“Aangezien VillaMax niet kan rekenen op 
subsidies en deze vakanties bekostigt van-
uit giften en sponsoring, dragen wĳ  graag 
ons steentje bĳ  om de gezinnen te zien 
stralen en genieten”, vult Peggy aan.

ART MAX is grootse kunst
Zoals alle werken bĳ  Pjez Unik zĳ n ook de 
schilderĳ en en keramische en bronzen 
beelden gemaakt door een waaier aan 
kunstenaars met Belgische of buitenland-
se roots. Jurgen en Peggy brengen ook 
een aantal tuinbeelden mee naar Bras-
schaat.

“Ons motto blĳ ft ‘kunst voor iedereen”, 
verzekert Jurgen. “Ook deze expo is sa-
mengesteld met die basisgedachte in het 
achterhoofd. Onze verscheidenheid aan 
stĳ len en kunstenaars zorgt ervoor dat we 
veel verschillende mensen met verschil-
lende smaken en verschillende budgetten 
plezier kunnen doen met onze collectie.”

De kunst van lekkere wĳ n
Tĳ dens het weekend van 14 en 15 januari 
kan je dit alles komen bewonderen tussen 
12u en 17u.  Tĳ dens de expositie kan je 
ook van de wĳ nproeverĳ  van The Quality 
Bunch genieten.

Locatie: Zwembadweg 5, 2930 Brasschaat, 
in het park en naast het zwembad van 
Brasschaat.

HUIS LIPPENS

STOCKVERKOOP

Tot einde voorraad

Fietsen 
Schoeisel
Scooter- en 
motohelmenmodellen 2021 en 2022

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

We vernamen het voorbĳ e jaar het overlĳ den van 
enkele bĳ zondere Brasschatenaren. Op 19 januari 
overleed Jan Zagers op 90-jarige leeftĳ d. Ongeveer 
half Brasschaat kocht wel eens een fi ets in zĳ n win-
kel. Jan stichtte de zaak in het jaar 1962. Hĳ  was zelf 
een begenadigd wielrenner.
Einde januari werden we opgeschrikt door het on-
verwachte heengaan van Werner Leysen. Werner 
zal altĳ d in één adem worden genoemd met Mauri-
ce Béjart, de wereldberoemde Franse choreograaf 
waarmee Werner ooit samenwerkte.
Niet veel later, op 10 februari ging Denis Fraeyman 
van ons heen. Denis was amper 63. Waar Jan Za-
gers naam en faam maakte in het wielrenner, deed 
Fraeyman dat in het voetbal. Hĳ  begon zĳ n carrière 
bĳ  Excelsior Kaart en tekende op 16-jarige leef-
tĳ d een contract bĳ  Antwerp. Hĳ  schopte het tot 
jeugdinternational. Ook als coach boekte Denis 
heel wat successen. Op latere leeftĳ d begon hĳ  te 
joggen en trok in zĳ n enthousiasme een groep jog-
gers mee over de streep van de Antwerp 10 Miles.
Op 13 oktober overleed Rudy Somers, de papa van 
Ellen en Nele Somers. Rudy was een gepassioneerd 
fotograaf. “Wanneer woorden onduidelĳ k worden, 
zal ik me concentreren op foto’s,. Wanneer beelden 
ontoereikend worden, zal ik genoegen nemen met 
de stilte”, zo staat te lezen op de cover van het be-
klĳ vend boekje dat hĳ  postuum naliet. 
Tenslotte namen we ook nog afscheid van Marcel 
De Cauwer. Marcel was gedurende 60 jaar dirigent 
van het Brasschaats Mandoline-Orkest. In 1953, het 
jaar van de oprichting van het orkest, was Marcel 
al van de partĳ . Onder zĳ n leiding groeide het uit 
tot een geoliede machine die tal van optredens en 
opnames realiseerde.
Op 23 december overleed de legendarische pop-
penspeler Ward Smets, beter bekend als Nonkel 
Ward. De man speelde een carrière van 67 jaar als 
poppenspeler bĳ  elkaar.

Ann OckersAnn Ockers
Medische pedicure

aan huis.
€ 26

0495/10.25.65

 
 

 

DRINGEND
GEZOCHT

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
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Mid-Century Lithographs, Screenprints
Art Gallery Posters & Editions

JACOB’S ART GALLERY
KLOOSTERSTRAAT 27, 2000 ANTWERPEN

Open: vr. t.e.m. zo.: 13u30u - 17u30 en alle dagen op afspraak.

Picasso Pablo

Delahaut Jo Lismonde Jules

Miro Joan

Bury Pol Mara Pol

Peire Luc Seuphor Michel Van Velde Bram Vekemans Bruno

Magritte Rene

Nu 

pop-up galerij 

in de 

Kloosterstr. 27

in Antwerpen

Kom geheel vrijblijvend kijken en genieten van mooie, originele en betaalbare litho’s 
van de grootste Belgische kunstenaars uit de vorige eeuw.

Daarnaast is er ook nog ons vast aanbod aan litho’s van Braque, Chagall, Miro, Bram Van Velde, Vasarely, e.a.

Info: Ed Bouw, 0475 74 69 88

Op 15 december reikte de Verenging Voor Open-
baar Groen in het verre Diksmuide de prĳzen 
uit voor recente, vernieuwende en inspirerende 
openbaar groen-realisaties in Vlaanderen. De ge-
meente Brasschaat kon weer enkele Awards in de 
wacht slepen: 3de prĳs in de categorie begraaf-
plaatsen met ‘bosbegraafplaats Rustoord’, 4de prĳs 
in de categorie speelgroen met multimove-pad 
en als kers op de taart de prĳs van bĳenvriendelĳke 
gemeente 2022. Schepen Goele Fonteyn is heel 
tevreden met deze resultaten van het Brasschaatse 
Groen-team!

Op de foto van links naar rechts: Elsie Desmet 
(voorzitter VVOG), Martine Kenis (beleidsmanager 
plaatsgebonden zaken), Goele Fonteyn (schepen 
Groen en Natuur), Pieter De Lille (afdelingshoofd 
Groen).

Dienst Groen en Natuur Brasschaat wint 3 prijzen op Openbaar Groen Awards

FEMMA BRASSCHAAT 
CENTRUM

CURSUS BLOEMSCHIKKEN  
Data: 17/1 en 14/2. De lessen 
gaan door in “Ons Middel-
heem”  om 19.30u tot 22.30u
Prĳs per les: 14 € leden – 17 € 
niet leden. Inschrĳven bĳ José 
Stessels-Driesen, Prins Kavellei 
104, tel: 03/651 47 28
C U R S U S  B R E I C A F É - - - -
NAAISALON
Data: 19/1 en 9/2. De lessen 
gaan zoals steeds door in de 
Emmaüs zaal van Ons Middel-
heem van 19u30 tot 22u. Prĳs 
per les: leden 7€ - niet leden 
9€. Inschrijvingen bij Frie-
da Bresseleers, Hofstraat 48,  
Gsm: 0484 27 69 94. Christel 
Claes , Bredestraat 40, Gsm: 
0496 69 38 39.
CURSUS BEZIGE BĲTJES
Data: 17/1—31/1--14/2 en 28/2
De lessen gaan door in “Ons 
Middelheem” van 8u30 tot 
11u30u. Prĳs per les: 7€ leden 
– 9€ niet leden. Inschrĳven bĳ 
Frieda Bresseleers, Hofstraat 
48, Gsm: 0484 27 69 94. 
De bezige bĳtjes zĳn een bor-
duurgroepje en we komen 12 
keer per jaar samen op dins-
dag voormiddag. Heb je zin 
om dit gezellig moment met 
ons te delen? Je hoeft niet te 
borduren, elk soort handwerk 
is welkom als er maar geen 
machines bĳ te pas komen.
We verwachten je. Waar? In de 
grote vergaderzaal van Ons 
Middelheem van  8u30 tot 
11u30. De data worden telkens 
in de nieuwsbrief vermeld.

Bomen Patrick Geerts
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

Vrouw zoekt poets- en 
strĳkwerk. Ook in restau-
rant.  0465/756 911

Looking for job, cle-
aning, ironing, hotel, rest., 
ect. 0465/719 464

Te huur: glkvl. app. Veld-
str. 15. 1 slk, keuk., badk., 
tuin., gar. aparte wc. € 
850/maand, kost incl. vrĳ 
1/4. 03/663 77 11

Te huur: Gr. studio en ap-
part. gemeub. n. Palfijnz. 
0495/214 041

De meeste ongevallen 
gebeuren thuis. Weet 
jij hoe je moet helpen? 
Het Vlaamse Kruis vzw 
richt dit voorjaar een 
driedaagse EHBO-cur-
sus in. Lesdagen 4, 5 en 
11 februari. Inlichting en 
inschrĳving via schoten@
hvk.be

Zoek een lotgenote die 
regelmatig naar film, 
toneel, wandelen, fiet-
sen wil gaan met mij… 
Ik ben een dame van 66 
jaar. Bommetjes2023@
hotmail.com



Brasschaatse Film,     Nr. 2,    11-1-2023  12

De familie meldt u met droe eid 
het overlijden van

 

Mortsel, 08.12.1932 
Brasschaat, A.Z. Klina, 30.12.2022 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplech gheid 

bij te wonen op 
in de aula van de Uitvaartvilla Noorderkempen, 

Bredabaan 654 te Brasschaat. 
Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur. 

Aansluitend bijze ng in het urnenbos te Brasschaat Rustoord. 

 

demeyeruitvaart.be

   Echtgenote Ann 
   en zijn kinderen Lisbeth en Jef 
   melden u samen met 
   zijn kleinkinderen het overlijden van

  Piet Herrijgers 
   Echtgenoot van 
  Ann Wouters 
 
   

° 15.10.1949  –  03.01.2023 
 

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplech gheid 
bij te wonen op donderdag 12 januari 2023 om 10.30 uur 

in de aula van de Uitvaartvilla Noorderkempen, 
Bredabaan 654 te Brasschaat. 

Samenkomst aldaar vanaf 10 uur. 
Aansluitend volgt de bijze ng in het urnenveld op 

de begraafplaats van Brasschaat Centrum, Miksebaan. 
 

 

demeyeruitvaart.be

Sint-Antoniusfeest - Brasschaat-Centrum
Zaterdag 21 & zondag 22 januari 2023

Van oudsher zijn de gemeente en de parochie van Brasschaat-
Centrum toegewijd aan Sint-Antonius en jaarlijks vieren wij zijn naamfeest.
Op zaterdag 21 januari  wordt van 12.30 tot 14:30 en 17:30 tot 19:30u 
in de parochiezaal Ons Middelheem (Bredabaan 425) een maaltijd aan 
democratische prijs aangeboden.
U kan kiezen uit spek en eieren, beulingen met appelmoes en warme

de kinderen één gratis frisdrank. Er is natuurlijk ook rijstpap met echte 
hoevemelk, choco mouse of een ijsje.
In de Sint-Antoniuskerk wordt op zondag de plechtige hoogmis
om 11.15 u. opgeluisterd door het Sint-Antoniuskoor. Nadien (omstreeks 
12.15u.) volgt de traditionele verkoop van varkenskoppen en vleeswaren
ten voordele van minderbedeelden. Om de koude te kunnen trotseren
worden warme soep en hartverwarmende drankjes aangeboden.
Reservatie voor maaltijd in “Ons Middelheem” ten laatste op 13 
januari 2023!
Om organisatorische redenen vragen we u om het tijdstip van uw maal-
tijd te kiezen: Van 12.30u – 14:30u of 17.30u - 19.30u. 
Inschrijven per e-mail aan: sintantonius@onsmiddelheem.be, 
door overschrijving of bel naar gsm 0499 33 60 70
Betaling overschrijven op rekening van Ons Middelheem 
BE83 7310 3556 4215 met vermelding van naam, keuze/aantal en 
tijdstip. De reservatie is slechts geldig na betaling.
Voorbeeld van  de vrije mededeling bij een overschrijving:
Jozef Bruis – Sx2 – Bx1 – Kx4 – 12.30u of 17.30u
Prijs van de maaltijd naar keuze:  € 9,50

U kan na de middag- en avondmaaltijd vrijblijvend natafelen en genieten
van onze beschikbare dranken die we bestellen aan de drankentoog

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie
Herstellen en/of bekleden

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

In Theater Hemelhoeve in Park van Brasschaat op zondag 22 januari 2023 om 15u. Win-
terconcert van het Philharmonisch Koor van Antwerpen o.l.v. Erik Demarbaix en Nicole De 
Paepe aan de piano. Mooie koorarrangementen, klassiek tot pop, van o.a. Schubert, Rutter, 
Fauré, Ennio Morricone, Offenbach, Armstrong, Elvis Presley ..... Kaarten 18 € Tel. 0498 48 
10 08 (voorzitster Simone Van Hekken, Donksesteenweg). Uw kaart is een drankje waard. 
Zie www.philko.be 

WONDERFUL WORLD

Te koop: wegens opna-
me WZC, mobiele toi-
letstoel met afneembare 
voetsteunen (als nieuw, 
amper gebruikt) bed-
handgreep met bedbe-
vestiging zĳkant bed.Tel. 
0476 980 585

Te koop: wegens ver-
huis inboedel: recen-
te eetkamer en salon, 
boxspring(1,20m-2m), 
wasmachine, stofzuiger, 
allerlei huishoudelijke 
spullen. Tel. 0476 980 585

Te huur: voor ons luxe 
app. Molenweg 11, Mari-
aburg zoeken we rustige 
huurder(s) 1eV met lift, 
woonk. + ing. open kkn, 
badk., 2 slpk, terr. keld., 
gar. Prĳs €870 + € 30. Tel. 
0474/474 641

Te huur: klein gez. app te 
Mariaburg 1e verd. living, 
kkn, 1 slpk, badk. 
tel. 0472 374 828
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Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Tom & Co doneert dierenvoeding
De orde van de Tempeliers met Plicht is Tom en Co enorm 
dankbaar voor de donatie van dierenvoeding. Ook de die-
ren kunnen hulp gebruiken. Ondanks dat het baasje het eten 
uit zĳn mond spaart, komen ze helaas niet rond. Daarom is 
hulp zo welkom. Voor de diereneigenaars zĳn hun huisdier 
een troost, een middel tegen de eenzaamheid. Een dikke 
dankjewel voor alle steun die we ontvangen.

Commander Martine

UW VASTGOED SNEL VERKOPEN?
WIJ KOPEN:

DISCRETE EN SNELLE AFHANDELING!
CORRECTE PRIJS

GEEN EXTRA KOSTEN!

Tel. 0475 841 431

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

Zie onze beschikbare woningen op: 
www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM:  Nieuwdreef 121 - appartement 4de V: 
inkomhal met ingemaakte kasten, living, eetkamer, 
keuken met berging, 2 slaapkamers, extra kamer als 
berging/dressing, badkamer, aparte toilet, onderaardse 
autostaanplaats, lift / EPC 182 = B. 
WUUSTWEZEL: Eikendreef 58 -  bouwgrond - 
1.728m² ( 25 x 69 )

Te huur: glv app. Leo-
poldslei 26 Brasschaat. 
Grote living met open 
keuken, inloopdouche, 
1 grote + kleine slpk. 
Terras/tuin + garage. T. 
0497 172 108

LOOKING FOR JOB: 
cleaning, ironing, hotel, 
restaurant. 
0471/943 975



Brasschaatse Film,     Nr. 2,    11-1-2023  14

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
078 052 727 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  

OPHALING HUISVUIL JANUARI

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

MAANDAG 11 JANUARI
DINSDAG 12 JANUARI
WOENSDAG 13 JANUARI
DONDERDAG 14 JANUARI
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

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

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

LP’s, singles ik koop col-
lecties jazz, pop tot klas-
sieke cd’s, strips, boeken, 
hifi  installaties, pick-ups, 
verzamelingen. Beste 
prĳ s. 0475/376 496

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

Snoeien en vellen van 
bomen, hoogtewerker 
beschikb. goedkoop ver-
wĳ deren coniferen en lau-
rierhagen, uitfr. stronken. 
0498/714 812

Ik zoek werk als poets-
vrouw. Goede referen-
ties Sueli. 0466/423 734

Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358, 2930 Brasschaat, 03/651 83 71
 Open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. vrijdag 
van 9 tot 12 u. Zaterdag en zondag gesloten.

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. Boetes en/of 
sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige publicaties en inbreuken 
op de geldende regelgeving ter zake, worden steeds doorberekend aan 
de adverteerder. Opname van advertenties betekent niet dat de redactie 
het met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is. De 
redactie behoudt het recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwerpen 
van advertenties, zelfs doorgespeeld door derden, ontslaat de gebruiker 
geenszins van rechtsvervolging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis 
aan huis’ in alle wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuust-
wezel, Kapelsesteenweg.                                Oplage: 24.000 ex. 

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Gezocht: kindvriendelĳ -
ke, betrouwbare gezins-
hulp/nanny die 3 namid-
dagen per week (15-19 
uur op di/do/vr) op ons 
zoontje kan passen van 9 
maanden oud in Schoten. 
Zeer goede verloning. 
Vanaf feb/mrt 2023. 
0469 144 722

Algemene renovatie-
werken, totaal badk. re-
novatie, bezetten, gypr. 
werk, vloeren, aanleg 
terrassen, wc-montage, 
schild., behangen, enz. 
0465/118 730

Poetsvrouw m. 20 jaar 
ervaring zoekt werk, ook 
strijken. 0465/780 617
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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

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

SCHILDER NODIG ?

Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com - 0476/60.99.25 

Doe een beroep op Luc Hendrickx en zijn team:
meer dan 20 jaar ervaring in alle soorten schilder-, behang-
en pleisterwerken op maat.

Diepgaande ervaring in:

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

V&G Bestratingen BVBA

Centrale verwarming

Zondag 12 februari, 14.00u, GC Kadans, Achter d’Hoven 
15, Wuustwezel. Bĳ Accordeons in Concert krĳgt u dit jaar 
twee optredens voor de prĳs van één. Eerst speelt de Kon. 
Accordeonvereniging Hoger Streven uit Essen met een 
breed spectrum aan genres. Onze muzikanten staan te 
popelen om na een lange corona-onderbreking weer een 
vlot en toegankelĳk programma te brengen. In de tweede 
helft van de namiddag staan de spots gericht op Bards and 
Beards. Deze topmuzikanten uit verschillende windrichtin-
gen van de provincie Antwerpen brengen Ierse folk met 
een vleugje humor, en aanstekelĳk enthousiasme.
Kaarten kosten 15 euro, en zĳn te koop via de website 
www.hoger-streven.be, of op het nummer 0473 952 816.
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like us on 
Open: woensdag tot vrijdag: 10 - 17 u, zaterdag, zon- en feestdagen: 10 - 17 u
Ruime parking aan de winkel !!! Wij aanvaarden ook ecocheques !!!

Solden
interieurdecoratie en verlichting
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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

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

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

OPRIT OF PARKING
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383


