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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

Meer helderheid,
meer kleur

T. 03 633 09 88

Wĳ  wensen iedereen een gezond 2023!
Jan, Bea, Noemi, Myrthe, Janina & Gwendolyn

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

Van Zantvoort
dakwerken

60
JAAR

FAMILIEBEDRIJF

Goedons, Gregoire VOF

Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten
Voor inlichtingen bel nu

ale dagen van 8u tot 22u,
ook tĳ dens de weekends

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE
DAKWERKEN

Snelle service - ook herstellingen
-10% KORTING

N I E U W :
wĳ  beschikken 
nu ook over 

een offi cieel attest 
voor het verwĳ deren 
van alle asbest zoals 
leien, golfplaten, enz.

GRATIS

OFFERTE

Gloednieuwe

CIVIC
Full Hybrid

114 G/KM CO²
 
(WLTP)

Brasschaatsteenweg 306
2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De hybride die zichzelf oplaadt

KLOKKENSERVICE
ALLE merken

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS

Paul Van der Auwera
(over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Ook alle goudsmederij

2JAAR
WAARBORG

50 
jaar

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be
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    0,0 - 7,6 L/100KM       0 – 173 G/KM CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.

 Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04). www.mazda.be.

Info en voorwaarden in de showroom. De vermelde waarden zijn gebaseerd op de WLTPtest methode en gelden voor de Mazda MX30 (afgebeeld in optionele koetswerkkleur Ceramic White 3-tone), 
Mazda CX30 (afgebeeld in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal), Mazda CX5 (afgebeeld in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal) en Mazda CX60 (afgebeeld in optionele koetswerk-
kleur Soul Red Crystal). V.U.: Mazda Motor Logistics Europe NV, handeldrijvend onder de naam Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 
0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

GARAGE DE MEYER
Miksebaan 132 - 2930 Brasschaat - 03 651 59 31 - www.garagedemeyer.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

Zondag 22 januari 2023 – 09u00 tot 12u30. Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat. 
Matthĳ s de Ridder zoekt in zĳ n boeken naar creatieve invalshoeken om het verhaal van onze 
tĳ d te vertellen.  Rebelse ritmes (2012) is een alternatieve cultuurgeschiedenis van de 20e 
eeuw, op het ritme van de jazz. Boem Paukeslag (2021) is een avontuurlĳ ke strooptocht door 
Paul van Ostaĳ ens meesterwerk ‘Bezette Stad’. Momenteel werkt de schrĳ ver aan een bio-
grafi e van Paul van Ostaĳ en. Paul van Ostaĳ en introduceerde met zĳ n speelse gedichten in 
1916 het modernisme in Vlaanderen. ‘Bezette Stad’ behoort tot de absolute top van de inter-
nationale avant-garde. Ook honderd jaar later sprankelt zĳ n werk nog. Meer info vind je op 
onze website www.davidsfondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”. Deelnameprĳ s; € 17 voor 
leden, € 22 voor niet-leden. Inschrĳ ven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bĳ  Ria 
Keysers (T. 03 652 12 86). Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136 – Davidsfonds Bras-
schaat, met de vermelding “Toast literair”. Je bent pas ingeschreven wanneer je betaald hebt

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

TOAST LITERAIR: “ONTBIJT EN LEZING MATTHIJS DE RIDDER”

VIER MET ONS MEE!
Namens de voltallige ploeg van PVDA wensen we jou een gezond, creatief en solidair 2023.

We nodigen je uit om samen met PVDA het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.

29 januari 2023 van 15u tot 20u
in zaal d’Ouwe Kerk

Lage Kaart 644
2930 Brasschaat

Inschrijven kan via brasschaat@pvda.be

 Rob Eeman, ons Brasschaats gemeente-
 raadslid, en Lise Vandecasteele, huisarts bij

 tegenwoordigster in het Vlaams parlement.

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

Ik koop alles: van Ninten-
do, Sega, Playstation. Ook 
oud speelgoed, (oude) 
strips, Panini, Pokemon/
Magic kaarten, verzame-
lobjecten, curiosa, oude 
munten, LP’s, enz... Kort-
om, hebt u iets leuk in de 
aanbieding: 0487 365 100

Bankrek. BE84 0011 1626 2559
BTW BE 0421 666 225

RPR Antwerpen
De annonceerders zijn verantwoor-
delijk 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 adver-
tenties 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 Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.     Opl: 24.000 ex.
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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.

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

9kg

€1559

1399

warmtepomp droogkast TEH795 WP

Klaar voor de winter!

A
T
G A+++

€ 160
voordeel

SOLDEN

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen
Restauratieatelier 

Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Doe een beroep op
Luc Hendrickx en zijn team:
meer dan 20 jaar ervaring in alle 

soorten schilder-, behang-
en pleisterwerken op maat.

Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com

0476 609 925

SCHILDER
NODIG ?

Omringd door zĳ n kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen is vredig ingeslapen

de heer

Georges Looten
weduwnaar van mevrouw Jeanne Van de Werf 

Geboren te Spa op 10 maart 1926 en overleden
te Brasschaat in AZ Klina op 28 december 2022. 

Het afscheid van Georges
heeft plaatsgevonden in besloten kring.

Rouwadres: Familie Looten - Van de Werf,
 p/a Christophe Bruyneel Uitvaartverzorging
 Kapelsesteenweg 639 - 2180 Ekeren-Mariaburg

 U kan ook online condoleren via:
 www.christophebruyneel.be/rouwberichten

Ann Ockers

BE 0883.756.508

Ann Ockers
Medische pedicure

aan huis.
€ 26

0495/10.25.65
SCAN HIER 

1 GRATIS
KRASLOT!

*Bij afgifte van deze bon in onze winkel. 1 bon per klant.
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KOK
FLEXIJOBBERS

zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳrĳmenants.be
Bredabaan 513, 2930 Brasschaat

zoekt

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Vorige week kon je hier lezen van wie wĳ in 2022 afscheid moesten nemen. Maar 
naast een aantal markante Brasschatenaren zagen we ook een lange traditie verdwĳ-
nen. Tĳdens het wekend van 17-18 december was er de allerlaatste kerststallenten-
toonstelling, meteen het einde van Kerst op den Driehoek, tenzĳ er zich plots een 
reeks nieuwe vrĳwilligers komen aanbieden. Want daar schort het natuurlĳk. Kerst op 
den Driehoek werd in het jaar 1984 in het leven geroepen. Het initiatief met kerst-
markt en kerststallenententoonstelling groeide uit tot een groot succes met ieder 
jaar duizenden bezoekers. Een hechte ploeg vrĳwilligers leidde alles in goede ba-
nen. Het aantal kraampjes op de kerstmarkt groeide aan. Iedereen hield zich netjes 
aan de voorwaarden: alles moest kerst gerelateerd zĳn. Geen hamburgertoestanden. 
De opbrengst ging steevast naar goede doelen. De tentoongestelde kerststallen wa-
ren vaak pareltjes. Ieder jaar koos men een ander gastland. Maria De Bie die de orga-
nisatie in handen had, bleef erop hameren dat iedere huisvader vroeger een kerststal 
in mekaar timmerde. “Die traditie willen wĳ in ere houden”, zo klonk het. De brand in 
het parochiecentrum in het jaar 2008 was een mĳlpaal. Maar het comité bleef niet bĳ 
de pakken zitten en de kerstmarkt herrees uit de as. In 2014 vierde men 30 jaar Kerst 
op den Driehoek. Dirk Neelen stelde voor die gelegenheid een mooi jubileumboek 
samen waarin alle vrĳwilligers aan bod kwamen. In het nawoord had Neelen het nog 
over een 50ste editie, maar hĳ besefte wel dat het een hele uitdaging zou worden om 
dat te realiseren. De laatste jaren stak het organisatiecomité meer en meer een “light 
versie” in elkaar. Maar de traditie bleef wel overeind, tot in december van vorig jaar. 
De evaluatievergadering binnenkort kan meteen het officiële einde betekenen van 
de Kerstmarkt. Jammer, maar door het slinkende aantal vrĳwilligers wordt het steeds 
moeilĳker om een organisatie als deze verder te zetten.

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

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

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

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

Herstellingen en  eigen 
ontwerpen: Juwelier 

Denys & C .  Bredabaan 
246, 2930 Brasschaat. 

03/430 20 83 
www.denys-co.be

Vrouw zoekt poets- en 
strijkwerk. Ook in res-
taurant.  0465/756 911

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



Brasschaatse Film,     Nr. 3,    18-1-2023  5

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

We stappen af van het klassieke concept van een studieavond
en gaan voor een interactief debat waarbij verschillende sprekers
aanwezig zijn, elk met zijn of haar expertise of ervaring.

Naast gespecialiseerde advocaten, zal een team van deskundigen en 
professionele hulpverleners deelnemen aan deze avond:

www.advox.be

Interesse om deze
GRATIS INFOAVOND

bij te wonen? 

Locatie
Bredabaan 652

2930 Brasschaat

Verplicht inschrijven 
administratie@advox.be

Contactbreuk tussen ouder en kind.
Hoe herstellen en wat met ouderverstoting ?

JURIDISCH CAFÉ
Dinsdag 31 januari 2023 om 19.30 uur

woensdag 1 februari 2023:  “Portugese gerechten met oc-
topus als hoofdingrediënt ” Onze enthousiaste kok Marga-
rida Pimenta laat ons kennismaken met de rĳke variatie aan 
Portugese gerechten met octopus. Op het menu staat een 
koude octopus salade, gegrilde octopus, een warm gerecht 
en een dessert.  Deze avond is toegankelĳk voor iedereen, 
een ervaring als kok of geoefende koker is niet vereist.  Ie-
dereen kan deelnemen. De workshop start op woensdag 1 
februari 2023 om 19.30u stipt in het Drieheem.

OPEN KOOKAVOND (M/V/X) 

Verplicht inschrĳven voor 20 januari 2023 bĳ Vic De Schep-
per  (vicdeschepper@telenet.be of 03 651 99 31).  Betaling 
enkel na akkoord van Vic  (Het aantal deelnemers (M/V/X…) 
is beperkt tot 12p). 
Voor de kostprĳs moet je het niet laten: 15 euro, les, ingre-
diënten en documentatie inbegrepen. (niet-KWB leden be-
talen 22 euro) te storten op BE 92 7895 5101 8723 van KWB 
St Jozef Brasschaat Driehoek   Vermelding:  koken octopus 
+ aantal personen. 

Aankoop alle wagens. 
Diesel, benzine, defect, 
veel of weinig kilome-
ters ook voor export. 
Contante betaling of via 
overschrĳving. Bel gerust 
vrĳblĳvend 0491 758 399

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

Te koop gevrgd: 2de 
h.aanhangw, mag werk 
a. zi jn. Gn geremde. 
0492/263 118
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CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 17/1 om 20u: “Ich Bin Dein Mensch” (2021)

Zondag 22/1 om 11u: Lunana: A Yak in the Classroom (2020)

Tickets film 8 euro; online https://tickets.depolygoon.com/ 
Ook te koop aan de kassa de dag zelf. Gezellige foyer open 

vanaf 19u (avondfilm), vanaf 10u (voormiddagfilm)
Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.

Maandag: Lasagna van krab en zalm met bladspinazie
Dinsdag: Varkenshaasje met warme groenten en puree
Woensdag: Steak van Belgisch wit-blauw met frietjes
Donderdag: Mosselen met frietjes
Vrijdag: Tongrolletjes, Dugléré met puree

Bredabaan 262, Brasschaat Reserveren: 03 653 48 77

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

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

Dank aan het Heilig 
Hart. Het werkt echt. 

Daems F.

Te koop: droog brand-
hout. Kant en klaar thuis 
gebracht. 0495 914 096

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
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DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
Do 19/1 om 14u30: Nieuwjaarsdrink! Drankje en hapje, én sfeermu-
ziek. Jĳ komt toch ook?!
Ma 23/1 om 14u: gezelschapsspellen en smul: Javanais
Di 24/1 om 14u: bloemschikken ‘winterstuk’. Vooraf inschrĳven.
Do 26/1 om 14u: Algemene Quiz - Winnen is leuk, maar plezier 
primeert! Schrĳf je alleen of met je ploeg in. Iedereen welkom!
Vrĳ 27/1: ’s namiddags is ons DC gesloten (reden: nieuwjaarsreceptie 
vrĳwilligers)
Ma 30/1 om 14u: BINGO!
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Ma 16, 23 en 30/1: van 13u30 tot 16u: Open Leersalon Brasschaat 
via Open Huis Kabas: Heb je een vraag, wil je een formulier leren 
invullen, online een afspraak maken, met de apps van je telefoon 
leren werken? Kom langs met je vraag en we zoeken samen een 
antwoord. gratis
Di 17/1 om 10u: Computerclub. Inschrĳven per sessie (2 euro). Niet 
voor beginners.
Vrĳ 20/1 om 14u: Swingende dansnamiddag. Samen met de Kabas 
collega’s zetten we het jaar swingend in. Een aangename namiddag 
is verzekerd. Tussen 16u en 17u trakteren we op een lekker hapje en 
drankje. Deelname is gratis.
Do 26/1 om 14u: BINGO!
Op vrĳdag 27/1 is onze cafetaria gesloten. Die dag zetten wĳ onze 
vrĳwilligers in de bloemetjes met een welverdiende nieuwjaarsre-
ceptie.
Di 31/1 om 13u30: infosessie Ligo energietips
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Woe 18/1 om 10u: digi-spreekuur
Woe 18/1 om 10u: Engelse conversatie - groep B
Woe 18/1 om 13u30: workshop ‘hoe kies ik Smartphone, tablet, 
Ipad,… ?’
Vrĳ 20 en 27/1: 2-daagse workshop ‘google foto’s’
Ma 23/1 om 13u30 : kantklossen
Di 24/1 om 13u30: workshop ‘opfrissen smartphone’
Woe 25/1 om 10u: Engelse conversatie - groep A
Do 26/1 om 13u30: wandeling naar Inslag en de Mick
Vrĳ 27/1: in de namiddag is onze cafetaria niet bemand
Di 31/1 om 13u30: workshop ‘burgerprofiel’
Voor alle verdere info, kan je steeds terecht in jouw dienstencentrum.

 

V.U. Beobank NV/SA | Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel | BTW BE 0401 517 147  RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142  

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

Beobank, uw financiële 
partner in Brasschaat.

U kan rekenen op het team van Beobank Brasschaat.  

Zij verwelkomen u graag op kantoor voor een 

persoonlijk gesprek. Viral Patel, kantoordirecteur, en 

zijn team stellen alles in het werk om u een complete 

dienstverlening te bieden en oplossingen op maat. 

Meer info over onze producten en diensten? 

We ontvangen we u graag op kantoor, na afspraak, elke werkdag van 
9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30. Op dinsdag tot 18u30.

Welkom bij Beobank Brasschaat

9
/1

2
/2

0
2

2
 -

 0
3

9
3

3
3

UNIEK KERSTSPORTKAMP
Vĳf dagen lang kennismaken met verschillende sportdisciplines. Een voorrecht voor 53 jon-
geren (6 tot 15jarigen) op het gemeentelĳk kerstsportkamp. Nieuwe sporten -zoals scher-
men en aikido- maar ook meer gekende disciplines zoals tafeltennis, omnisport en reddend 
zwemmen kwamen aan bod. Schepen van sport Adinda Van Gerven dankte de deelnemers 
en de medewerkers en was heel blĳ dat 60% van de deelnemers hun diploma reddend 
zwemmen gehaald hebben. De schepen benadrukte het belang van correcte zwemtech-
nieken en zal verder blĳven ĳveren voor optimale kennis en kunde van de zwemdiscipline. 
‘Zwemmen moeten een basisvaardigheid worden voor ieder kind’, aldus de schepen.

HUIS LIPPENS

STOCKVERKOOP

Tot einde voorraad

Fietsen 
Schoeisel
Scooter- en 
motohelmenmodellen 2021 en 2022

TUINENKRISHERREMANS.be

Alle tuinwerken 
van A tot Z: 

aanleg, onderhoud, 
verzorging en 

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

0477 261 353

ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

Bezettingswerk, 
metsel, riool, gy-

proc, kelderdichting, 
dak roofing als ook 
kaleien van gevels, 

enz. Aan lage prĳzen, 
45 jaar ervaring. Tel. 

0473/951 897

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

Te koop E-bike TREK,2 
jaar, km 2300. + helm ect. 
Pr. €3700. 0475/654 815
Te koop gevraagd: 
schilderĳen, strips, LP’s, 
oude postkaarten, spul-
len van zolder, curiosa, 
enz. 03/663 65 70

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

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
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PARKBODEACTUEEL

Hypermoderne vervanger voor app 2930

Acht jaar. Hoogbejaard heet 
dat in de technologiewereld. 
Op 1 januari werd onze 
app 2930 op pensioen 
gesteld. Midden september 
2022 haalden we al een 
hypermoderne vervanger in 
huis.

De oude app werkte anno 2022 nog 
prima op veel smartphones. Maar 
het aantal meldingen van een slecht 
functionerende app steeg. Daarom 
beslisten we onze trouwe app niet 
langer te updaten en te verwĳ deren 
uit Google Play en de App Store.

We bieden al enkele maanden een 
hypermoderne vervanger aan. 
De app Brasschaat kwam tot stand 
als pilootproject van Digitaal Vlaan-
deren. Die wilde een app-versie op 
de markt gooien van Mĳ n Burgerpro-
fi el, een website die al je offi  ciële 
gegevens en overheidsadministratie 
verzamelt. Buiten de bestaande 
dienstverlening lieten we als 
gemeente de app personaliseren.

Wat bieden we al aan?
Ga naar de App Store of Google Play, 
geef Brasschaat in en installeer de 

Openbaar onderzoek aangepaste parkeerverordening  

app. Je kan er alle mogelĳ ke docu-
menten mee opvragen. Denk maar 
aan een attest gezinssamenstelling, 
of een uittreksel uit het strafregister.
In de Wallet kan je je gedownloade 
documenten en bĳ voorbeeld een 
foto van je eID of rĳ bewĳ s off line 
bewaren. 
Via de app kan je gericht meldingen 
versturen naar de gemeente of een 
afspraak maken op het gemeente-
huis. Je leest er de laatste nieuws-
berichten. Je kan er de activiteiten 
van Uit In Vlaanderen bekĳ ken en 
meteen tickets bestellen.

Digitale afvalkalender
Een persoonlĳ ke afvalkalender met 
verwittigingsfunctie heeft  de nieuwe 
app (nog) niet. Daarvoor kan je nu 
terecht op recycleapp.be of de app 
Recycle!. Momenteel werken we hard 
aan de integratie van deze afvalka-
lender in onze app Brasschaat. 
We verwachten dat deze fel ge-
smaakte tool einde februari, begin 
maart via een update beschikbaar 
wordt. We houden je op de hoogte.

Wanneer je aan de slag wil 
met een bouwproject, moet 
je rekening houden met 
enkele criteria zoals het 
voorzien van parkeerruimte. 
Er bestaan al normen voor, 
maar we werken nu aan 
duurzamere principes.

• We voegen de norm fi etsen en
buitenmaatse fi etsen toe. 

• We bieden de mogelĳ kheid om 
deelwagens op te nemen in een 
project.

• We maken geen onderscheid tus-
sen één- of meergezinswoningen of 
sociale woningen. De grootte van 
de woningen vormt de basis.  

• Functies waarop geen normen zĳ n 
vastgelegd, behandelen we op 
maat. Op de website zullen we een 
mobiliteitsformulier voorzien dat 
als leidraad kan dienen.  

• Vrĳ stelling bĳ  detailhandel onder 
de 100 m² in gesloten bebouwing. 

De aangepaste parkeerverordening 
is nog niet van kracht. Er loopt van 
16 januari tot en met 14 februari een 
openbaar onderzoek. Het ontwerp 

ligt ter inzage in het gemeentehuis, 
Verhoevenlei 11, na afspraak bĳ  de 
dienst Ruimte en Wonen. 
Of je kan het ontwerp inzien op 
brasschaat.be/parkeerverordening.  

Reageren op het ontwerp doe je 
schrift elĳ k tot en met 14 februari en 
gericht aan het College van burge-
meester en schepenen: 
• per mail aan info@brasschaat.be;  
• per aangetekend schrĳ ven aan 

het College van burgemeester en 
schepenen, Verhoevenlei 11, 2930 
Brasschaat met vermelding Ont-
werp parkeerverordening;

• Afgeven na ontvangstbewĳ s aan 
het onthaal van het gemeentehuis, 
Verhoevenlei 11.

Wat is nieuw?
• Op basis van locatie (aanwezige 

vervoersalternatieven, voorzienin-
gen en publiek groen) kunnen de 
normen verschillen. We bakenen 
drie zones af.  
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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.

Ontzettend dankbaar voor wat zij 
voor ons gedaan en betekend heeft.

Is rustig van ons heengegaan

Isolde Lorenz
Berlijn, 18 november 1926

Brasschaat, 2 januari 2023

weduwe van Paul Mertens

Dit melden u met stil verdriet:

Geert en Linda Blyweert - Mertens
 Bregt en Kim Blyweert - Anckaerts, 
  Marie, Aline, 
 Egon Blyweert
 Oetke Blyweert en Lotte Delvou

Sven en Katleen Mertens - Peeters
 Matthias Mertens en Anne Bosmans
 Eva Mertens en Kenny Goossens

Jörn en Nancy Mertens - Wilms
 kinderen en kleinkinderen

Het afscheid heeft plaatsgevonden in intieme kring.

Oprechte dank aan het hele team van WZC Buitenhof
en haar schoonzoon voor alle liefdevolle zorgen.

Condoleren
Bredabaan 647 - 2930 Brasschaat

condoleances.be/isoldelorenz

Graag nodigen wij U uit op onze 

BRUNCH
Zaterdag, 28 januari 2023 vanaf 10.30 uur

Parkeerplaatsen zijn in ruime mate aanwezig.
Ook uw kinderen, kleinkinderen, buren 
en andere belangstellenden zijn 
van harte welkom.
 
Reserveren is noodzakelijk:
€ 25 per volwassene
Kinderen tot en met 6 jaar GRATIS
Kinderen vanaf 7 jaar tot en met 12 jaar € 15

Uw inschrijving is geldig na betaling op 
rekeningnummer BE69 4151 0878 2178
Gelieve uw inschrijving met aantal 
personen, aantal kinderen 

aan de secretaris Walter Servaes 
voor 20 januari 2023

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

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

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

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

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. Prĳ s €870 + € 30. Tel. 
0474/474 641
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Nieuwjaarsreceptie
voor Brasschaatse burgers

Op zondag 8 januari was de rolschaatsbaan Winterdroom 
de plaats van afspraak voor de publieksreceptie ter gele-
genheid van het nieuwe jaar. Onze beide burgemeesters 
(titelvoerend en dienstdoend) Jan Jambon en Philip Cools 
verwelkomden de mensen persoonĳk met nieuwjaarswen-
sen en koffiekoeken. Door de bestuursploeg en de nodige 
vrĳwilligers werd voorzien in soep en drank.

Winnaars van de 10 duo-tickets voor 
Cinema De Polygoon

Het lot heeft bepaald dat volgende lezers in de loop van de komende 
dagen cinematickets in de brievenbus krĳgen:

Ilse Van den Vonder, Schoten
Marleen Van Looveren, Schoten
Jacqueline Tiebout, Brasschaat
Jean Duquenne, Brasschaat
Fam. Saelens-Desmet, Brasschaat

Jean Rosseel, Brasschaat
Tamara Appels, Wuustwezel
Dirk De Hondt, Brasschaat
Veerle Reussens, Brasschaat
Peter Bernaerts, Brasschaat

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE
Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Te  ko o p :  v o l l e d i g e 
golfuitrusting, Calleway 
clubs 14, golfzakken, reis-
zak, trolley. P.o.t.k. Gsm 
0475/903 448

Te koop universe le 
freesmachine, boor-frees-
combinatie kolomboorm-
achine, elektrische werk-
tuigen, bouwmachines. 
Tel. 0486/503 194

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

Schilder-/behangwer-
ken aan goede prijs 
met kwaliteitsverf. Zo-
wel binnen als buiten. 
0468/217 374

Tuinonderhoud, erva-
ren 60+er: Grasmaai-
en, snoeien, bladeren 
opruimen, klusjes in de 
tuin, onderhoud, spitten, 
zaaien. ...... Bestelwagen, 
aanhangwagen. 0471 
726 667

Gezocht: winkelbedien-
de/jobstudenten voor in 
slagerĳ. Uren bespreek-
baar Tel: 03 653 05 38

Wĳ zoeken man/vrouw 
voor makkelĳk te onder-
houden tuin. 5 uren om 
de twee weken. 0476 
799 430

Gezocht: enthousiaste, 
lieve, betrouwbare nanny 
om onze twee kindjes (4.5 
en 3 jaar oud) 2 namidda-
gen per week (van 15u 
tot 18u30) van school te 
halen en op te vangen bĳ 
ons thuis te Brasschaat. 
0475 284 542

Gezocht : tuinman voor 
onderhoud tuin te Kapel-
len - 6 uur per week. Mail 
: groveninge@gmail.com

Ik zoek gratis spullen 
v. rommelmarkt. Gratis 
ophalen. 0485/300 437

Schilder., gypr., lamin. all, 
sorten bezett. schilderkl. 
Gr. Pr off. 0467/327 615

Te huur: app aan Carre-
four Brasschaat 2 slpk, 
2de verdieping met lift 
0475 413 188

Verant Projectontwik-
keling is gespecialiseerd 
in energetische totaal re-
novaties. Wĳ zĳn op zoek 
naar een allrounder in 
bĳv. loodgieterĳ, sanitair, 
elektriciteit. Goed loon 
en firmawagen, plus gsm. 
0475 569 706

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

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

Gezond afslanken, meer 
energie, terug fit. Herbali-
fe. 0479/995 582

Poetsvrouw gevraagd, 
NL-talig, niet roker m. 
dienstench. 03/271 24 72

Toneelkring Pikant voert op:

"De zevende zonde"
Een blĳspel Pol Anrys in een regie van Ronald Janssens ten 
voordele van het Rode Kruis, afdeling Brasschaat. Op vrĳdag 
10 en zaterdag 11 februari 2023, telkens om 20u. In zaal De 
Polygoon - Kapellei 15 - Brasschaat Maria-ter-Heide. Kaarten 
te verkrĳgen aan € 10,-  bĳ Janssens - Van Rossem op nr. 
0485 66 54 03  of  03 652 12 44. Rek.nr.: BE26 7775 9725 
3429 - Genummerde plaatsen.
Jos verschĳnt aan de hemelpoort nadat hĳ tĳdens het ple-
gen van overspel op een nogal domme manier om het leven 
is gekomen. In de gerechtszaal aan de hemelpoort passeert 
zĳn losbandig leven de revue in een proces waarin zĳn ei-
gen schoonmoeder, als openbare aanklager fungeert. Als 
hĳ op het einde van zĳn proces naar de hel wordt verban-
nen, wordt hĳ echter badend in het zweet wakker. Het was 
gelukkig maar een droom … of toch niet…?
Alle acteurs en de technische ploeg bezorgen jullie een 
avondje vol geheimen, misverstanden en romantiek met 
een verrassende ontknoping aan het einde... Kom mee ge-
nieten van een ontspannen avondje toneel en steunt er ook 
het Rode Kruis mee!
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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

0476 299 499

Maatwerk is vakwerk
Bij ons kan u terecht voor houten bijgebouwen, 

zoals poolhouses, carports, tuinbergingen,
terrasoverkappingen en woninguitbreidingen.

Alles in hout en van A….tot Z op maat!
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U verkoopt uw huis of bouwgrond met potentieel?
PEETERS BOUW KOOPT!
Contacteer ons: INFO@PEETERSBOUW.BE    03 653 11 10

www.peetersbouw.be
BEIDE PROJECTEN EPEIL E20

€ 2.100.000,- excl. kosten 
Architect Stéphane Boens

Prijzen va. € 340.000,- excl. kosten
6% BTW onder voorwaarden

  Kasteellei 25, 2930 Brasschaat   Augustijnslei 183, 2930 Brasschaat

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

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

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

Lezing Prof. Dr. Pierre Van Damme: infectioloog & vacci-
noloog UA .COVID-19 heeft ons leven sterk bepaald. Wat 
hebben we geleerd? Is de pandemie nu voorbĳ? Gaan we 
leven met COVID-19, zoals met griep? Wie krĳgt langdu-
rige klachten na COVID? En wat is de behandeling? En 
wat met de crisis in China en de nieuwe variant in de USA? 
Blĳven we vaccineren? Zĳn er andere oplossingen? Komen 
er nieuwe pandemieën in de toekomst? donderdag 26 
januari 2023 - 20 uur. Ons Middelheem, Bredabaan 425, 
Brasschaat. Deelname: in voorverkoop € 12 / DF-leden € 8 
/ < 25 jaar € 4. Aan de kassa € 2 extra. Inschrĳven: activitei-
ten@davidsfondsbrasschaat.be of Ria Keysers - 03 652 12 
86. www.davidsfondsbrasschaat.be

D A V I D S F O N D S  B R A S S C H A A T

LEZING - HOE NU VERDER NA & MET CORONA?

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: recente 
eetkamer en salon, box-
spring(1,20m-2m), was-
machine, stofzuiger, aller-
lei huishoudelĳke spullen. 
Tel. 0476 980 585

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

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

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

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

Te huur St. Job woning, 
2 slpk beschikb. 1/4. rme 
liv., o. kkn Dovy m. toest., 
berg., CV badk., ligb., 
dub. lavabo, ter. tuin, gar., 
epc 216. € 1090/mnd. 
Info  0475/616 200

Bekwame vrouw ge-
zocht om huis te poetsen. 
0486/482 666

 
 

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

Te koop: kleerk. Munster, 
1pp bed hoog latex, wc-
stoel nog verpakt wolkar-
pet, litho proost, venetia-
lamp + Festina horloge. 
Tel. 03/664 13 41

Ik zoek werk:  gypr., 
schild., lamin., bezet., 
tuinw. m. erv. €17/u. 
0492/148 886
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WARMTEPOMPEN CONDENSATIEKETELS

Bel vandaag voor een 

0468/116.116  

Uw partner in 
energiezuinige 

verwarming

www.vanoch.be

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

GSM: 0497 660 674

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

UIT DE HAND TE KOOP

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

65

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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. In-
gang 3/23. 0496 355 879

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

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

Ik zoek poetswerk, strĳ -
ken & wassen erv. serieu-
ze aanvragen.
0467 802 235
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

GEZOCHT: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, 
ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

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  

16 JANUARI
17 JANUARI

18 JANUARI
19 JANUARI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

23 JANUARI
24 JANUARI

25 JANUARI
26 JANUARI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

In de loop van april gaat Ludentia, de vrĳ etĳ dsdienst van OLO-
Rotonde, van start met een inclusieve LEGO-club, de “Ludentia 
Brick Builders”. Dit initiatief wordt getrokken door onze enthou-
siaste vrĳ williger, Gert. In eerste instantie wenst hĳ  de club te 
organiseren voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar maar hĳ  
droomt er nu al van om het aanbod uit te breiden naar jonge-
ren en jongvolwassen. Wĳ  zĳ n er net als Gert van overtuigd dat 
het bouwen met Lego een zeer toegankelĳ ke en leuke activi-
teit is en een ruime doelgroep aanspreekt. Deelnemen? Ben 
je tussen 8 en de 13 jaar en heb je interesse om deel te ne-
men aan deze gratis activiteit? (Eerste woensdagmiddag van 
de maand vanaf april, 14u00 en 16u00). Contacteer ons snel! 
Mee ondersteunen? Mama’s, papa’s, grootouders, nonkels, 
tantes,... die zich als vrĳ williger, samen met Gert, willen inzet-
ten voor dit leuke initiatief zĳ n uiteraard ook meer dan welkom. 
Contacteer ons, wĳ  verwelkomen je met open armen! Steentje 
bĳ dragen? Ook jĳ  kan je “steentje” bĳ dragen. Heb jĳ  nog ver-
dwaalde dozen met LEGO die stof verzamelen? Wĳ  nemen ze 
met plezier van je over. Doneren kan van maandag tot vrĳ dag 
(9u00-12u00) op de Welzĳ nscampus Brasschaat, Bredabaan 
399, 2930 Brasschaat. ludentia@olo-rotonde.be - 03/653 59 97

BRICK BUILDERS
L U D E N T I A  -  V R I J E T I J D S D I E N S T  O L O - R O T O N D E  V Z W
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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

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

Tel. 03/651 55 51 - fax. 03/653 13 22
www.natuursteenvercauteren.be

Openingsuren: dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Geschiedenis van 
Gooreind

oude kaarten en 
luchtfoto’s

KWB, Femma, Ferm en BGJG 
organiseren op 27 januari 
te 19.30 uur in ’t Schoolhuis 
Theo Verellenlaan 88, Goor-
eind een avond over de 
geschiedenis van Gooreind 
vanaf de 17de eeuw.
Jan De Meester overloopt de 
geschiedenis van Gooreind 

aan de hand van oude kaarten en hedendaagse luchtfoto’s 
Gratis inkom. Welkom!

TE KOOP: LUXE NIEUWBOUWWONING
BRASSCHAAT - Prins Van Oranjestraat

0475/84.14.31

Deze volledig afgewerkte instapklare nieuwbouw

vlakbij het centrum van Brasschaat op een bouwgrond 
van 372 m². Autostaanplaats. Zeer ruime 
living, open keuken met kookeiland, 4 slaap-
kamers en 2 luxe badkamers, (Vg, Gmo, Gvkr, Gvv).

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

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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

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

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

Vijfde Algemene Quiz 
MB. 18 maart, Zaal d’Ou-
we Kerk, Lage Kaart 244, 
Brasschaat, om 20u. In-
kom € 24 max 6 perso-
nen/ploeg , inschrijven 
via mail naar martin.be-
vers@telenet.be. Dranken 
en hapjes aan democra-
tische prijzen! Tot bin-
nenkort.

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

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

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 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

Te  k o o p  2 m ³  g e -
zaagd-droog hout (20-
30cm) voor de kachel. 
€230. 0492/263 118
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WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW 
RAMEN GEMONTEERD
■ Screens zĳ n kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳ k 
 lichtdoorlatende doeken met doorkĳ k naar buiten. Door de revolutionaire
 doekspanning zĳ n deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.

■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
 Een erg groot verschil met gordĳ nen.

■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳ k dag -en zonlicht in 
 uw woning zonder hinderlĳ k te zĳ n.

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

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

WAT DOEN WĲ  NOG?
Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing. Veranda’s, 
lichtstraten, Zonwering voor grote oppervlakten.

OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ  houden uw  binnentemperatuur onder controle.

RENO SOLAR SCREENS
Nĳ verheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

Danny Konings: 0497 711 976
Paul Van den Eynden: 0488 479 518

EXTRA
VOORDELEN

VAN ONZE
SOLAR SCREENS

Screens
op zonne-energie

 zodat bĳ  plaatsing geen 
kap- en breekwerken of 
elektrische bedrading 

vereist zĳ n. Ideaal voor 
bestaande woningen

SOLAR 
SCREENS

7 jaar 
garantie

BESTEL NU AAN WINTERPRĲ ZEN EN GENIET 
AL TĲ DENS DE LENTE VAN UW SCREENS 

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


