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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.

BR  BEX
SECURITY

www.brabex.be

Inbraak- en
camerasystemen

inbraak- & brandbeveiliging - camerabewaking
videofonie toegangscontrole - kluizen

T. 03 633 09 88

Skibrillen,
ook op sterkte...

NATAN

BRILLEN & 

ZONNEBRILLEN

Ar tist iek
Antwerps design

handgemaakt in I tal ië

LENTE 
IN

ZICHT

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

Meer helderheid,
meer kleur

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!

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

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

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

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

N I E U W E  C O L L E C T I E S  2 0 2 3 
Z I J N  G E L E V E R D !

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

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

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

100-jarige Brasschatenaar
19 januari 2023 vierde Simone Watté haar 100ste verjaardag 
in het bĳ zĳ n van beide zonen, Frank en Marc. Zĳ  woonde 
72 jaar in Brasschaat, eerst in de Hanendreef en later in de 
Mollei. Vele kenden haar als de kloeke dame die, zelfs toen 
ze al 90 was nog met de fi ets ging winkelen. Sinds 6 jaar 
verblĳ ft ze in het WZC Vordenstein en lost ze nog elke dag 
kruiswoordpuzzels op.

Elektriciteitswerken
Camerabewaking
Wifi netwerken
Herstellingen 
Domotica
Verlichting

info@and-service.be  0496 75 13 71
www.and-service.be

S P E C I A L  O F F E R

VALENTINE’S
SALE

2 0 %  D I S C O U N T
F O R  N E W  C L I E N T S

0 1  F E B  -  1 4  F E B

W W W.T I N T O F B E A U T Y. B E

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

I k  m a a k  w e b s i t e s 
i n  b i j b e ro e p .  N i e t 
duur. 0489 770 571

Ik zoek werk. Schoonma-
ken, koken, bejaardenz. 
erv. 0465/202 968 Ela

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

Weduwe 69 jaar is op 
zoek naar gezelschap van 
een vriendelĳ ke man omg. 
Wuustw. 0476/566 782

Academie voor Muziek en Woord Brasschaat
zamelt 4.000 euro in voor TEJO

De warmste maand 2022 – voor jongeren door jongeren!
TEJO biedt therapeutische hulpverlening aan jongeren tus-
sen 10 en 20 jaar. Ze doen dit onmiddellĳ k, zonder ellen-
lange wachtlĳ sten, anoniem en gratis. 
De bedoeling van TEJO is preventief tegemoet te komen 
aan dringende hulpvragen van jongeren zodat probleem-
situaties niet verder escaleren en de jongeren in een vroeg 
stadium geholpen worden.  TEJO wil een warme plek zĳ n 
waar jongeren zich welkom voelen. Een organisatie waar 
gevormde therapeuten gratis en in alle anonimiteit te werk 
gaan.
Als academie zĳ n we ons er heel bewust van dat jongeren 
regelmatig kampen met problemen waar niemand direct 
een antwoord op heeft.  Door middel van talrĳ ke optredens 
binnen de academie en op locatie én een oefenmarathon 
zamelden onze leerlingen, voornamelĳ k jongeren, maar 
liefst 4.000 euro in ten voordele van de organisatie.

Gratis podologische voetscreening 
voor kinderen van 5 - 12 jaar

22 februari 2023
LET OP!  Plaatsen zijn beperkt!

www.podologievansinay.be
0468 56 50 51

Frilinglei 55 - 2930 Brasschaat
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Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

MODERNLIFE W1 EN T1

DE DROOGKAST DIE LUISTERT 
NAAR DE WASMACHINE

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.

Ann Ockers

BE 0883.756.508

Ann Ockers
Medische pedicure

aan huis.
€ 26

0495/10.25.65

Zaterdag 11 februari 2023 om 20u. (deuren om 19u.30).
Atrium Gemeentehuis, Verhoevenlei 11 Brasschaat. De 
Nacht van de Lezer - Poëzie van en met Maud VANHAUW-
AERT, Hind ELJADID, Seckou OUOLOGUEM en Peter HOL-
VOET-HANSSEN. De Lezer vzw wil zĳ n 35ste verjaardag en 
het einde van de organisatie vieren. In stĳ l en met de vele 
vrienden van het boek die de we voorbĳ e jaren hebben 
ontmoet. Daarom nodigen we vier dichters uit: 
Hind Eljadid, Maud Vanhauwaert, Seckou Ouologuem en 
Peter Holvoet-Hanssen. Schrĳ vers met diverse poëzievor-
men en stĳ l stellen hun werk voor en vertellen over hun 
favoriete gedicht. De muzikale omlĳ sting wordt verzorgd 
door Boa Boa jarenlang de huisband van De Lezer vzw. 
Piet Piryns presenteert het evenement. Na de voorstelling 
wordt een drankje aangeboden. Reserveren: De Nacht Van 
De Lezer wordt georganiseerd door De Lezer vzw, de Ge-
meentelĳ ke Bibliotheek en Cultuurcentrum Brasschaat met 
de steun van Literatuur Vlaanderen. -Kaartjes: vriend €10,- 
vvk €12,- kassa €14,-. www.cultuurcentrumbrasschaat.be 
Telefoon 03 6500340.

*DE LAATSTE NACHT VAN DE LEZER V.Z.W. 

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

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

 03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

AU BOIS DE SON CŒUR
BRASSERIE CROQUE-NOTES

Zaterdag 4/02 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro

Vorig jaar zou Brassens 100 geworden zijn. 
Een mooi moment om hem weer tot leven te brengen:

 via zijn muziek, zijn teksten, zijn vrienden, 
zijn personages & zijn leven. 

Deze avond wordt een warm en gezellig eerbetoon 
aan Tonton Georges – au bois de son cœur. Geestig, 

ironisch, soms grof, altijd genereus. 

DE NACHT VAN DE LEZER
MAUD VANHAUWAERT, 

SECKOU OUOLOGUEM, HIND ELJADID 
& PETER HOLVOET-HANSSEN

Zaterdag 11/02 om 20u – Nieuw Gemeentehuis 
(Atrium)

VRIEND 10 euro / VVK 12 euro / KASSA 14 euro
De Lezer vzw viert zijn 35e verjaardag en meteen 

ook het einde van zijn bestaan. 
De Lezer, de Bibliotheek en Cultuurcentrum 

Brasschaat organiseren de laatste ‘Nacht van de 
Lezer’. Vier dichters Maud Vanhauwaert, Seckou 

Ouologuem, Hind Eljadid en Peter Holvoet-Hanssen 
presenteren hun oeuvre en daarnaast hun favoriete 

gedicht van een andere auteur. 

RED HERRING & LORE BINON
G.F. HÄNDEL - SONATES & CANTATES

Zondag 12/02 om 11u – Sint-Jozefskapel
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro

Uemura op gamba en Guy Penson op klavecimbel. 
Voor dit concert worden ze vergezeld van sopraan 
Lore Binon. Ze brengen cantates en sonates van 

Georg Friedrich Händel.

DE HOE
VECHTSTUK

Zaterdag 18/02 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
“‘Vechtstuk’ vat op slimme, gevoelige en geestige 

wijze een moderne (middenklasse)relatie in al haar 
facetten en nuances.” (****, De Standaard)

FAMILIEFILM
DE BESTE VERJAARDAG OOIT

Zondag 19/02 om 15u – Theater Hemelhoeve
VRIEND & VVK 4 euro / KASSA 6 euro

Voor iedereen vanaf 4 jaar!
De verjaardag van Kareltje belooft de beste ooit te 

worden! Er zijn cadeautjes, worteltaart en 
een picknick bij het meer. Maar uitgerekend vandaag 
wordt zijn kleine zusje ziek en moet ze halsoverkop 

naar de dokter. Kareltje is vastbesloten: 
dit zal zijn verjaardag niet verpesten!

© Quinten Jacobs

© Koen Broos

© Michiel Hendryckx

KOK
FLEXIJOBBERS

zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳrĳmenants.be
Bredabaan 513, 2930 Brasschaat

zoekt

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.

De annonceerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten. 
Boetes en/of sancties die voortvloeien uit onjuiste of onvol-
ledige 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, tekenin-
gen of ontwerpen van advertenties, zelfs doorgespeeld door 
derden, ontslaat de gebruiker geenszins van rechtsvervol-
ging. - Verschijnt elke woensdag gratis ’huis aan huis’ in alle 
wijken van Brasschaat, alsook te Gooreind, te Wuustwezel, 
Kapelsesteenweg.                        Oplage: 24.000 ex. 

Bankrek. BE84 0011 1626 2559 - BTW BE 0421 666 225 - RPR Antwerpen

Calpe te huur:  app. 
2 / 4 p e r s .  z w e m b a d . 
TV-Vlaanderen, wifi, zon-
nekant, 0475 253 635, 
c h r i s . a n t h o n i s s e n @
icloud.com

Te koop fietsdraagrek 
voor auto.  2 fietsen, 
max. draagvermogen 
60kg. Merk: Cyckell. Prĳs 
€325, zo goed als nieuw. 
0487/754 622

Walda Pairon
valentijn
opendeurdagen

Vrĳdag & zaterdag: 3 en 4 - 10 en 11 februari
zondag 12 februari

woensdag 14 februari
Telkens van 12u tot 17u.

Kapellensteenweg 544 - Kalmthout - 0475 268 986
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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

WO.

1/2
10-18 u

DO.

2/2
10-18 u

VR.

3/2
10-18 u

ZA.

4/2
10-15 u

MA.

6/2
10-18 u

DI.

7/2
10-18 u

WO.

8/2
10-18 u

DO.

9/2
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

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN

…

Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS

0475.46.70.60
WWW.AIR-CONCEPT.BE

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

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

I k  z o e k  w e r k  a l s 
poetsvrouw.  m. re-
ferent ies Enkel  ser i -
euze  aanbied ingen. 
0466/423 734

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

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

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

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

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

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

Te koop wegens ver-
huis: grenen meubelen 
eetkamer, tafel met 6 
stoelen, boekenkast, tv-
kast, buffetkast, 2pers. 
bed, salontafel, eiken 
kast, bureau, 1 pers. bed, 
varia. T. 0474/250 815
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1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
BRASSCHAAT

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

Webshop:

www.framandi.be

DENSUPERGeniet nog
van onze

SOL
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0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 -  ldc.mthh@brasschaat.be
Ma 30/1 om 14u: BINGO!
Woe 1/2 om 13u30: Beauty Collection MARGOT. Kom zeker eens 
kĳ ken naar dit accessoire-aanbod (handtassen, sjaals, uurwerken, 
juwelen). Zonder aankoopverplichting.
Do 2/2 om 9u: heropstart workshop beren ‘deurhanger welkom’: 
eur17/stuk. Inschrĳ ven.
Do 2/2 om 14u30: laten we samen Maria Lichtmis vieren, en een 
smakelĳ ke pannenkoek met suiker eten aan eur 1.50/stuk. Op is op!
Do 9+23/2 om 9u30: PC club
Do 9/2 om 13u30: Marktboetiek Hilde - soldenverkoop. Kom gerust 
snuffelen in deze mooie mode aan kleine prĳ sjes; geen aankoop-
verplichting.
Di 14/2 om 9u30: Valentĳ nsontbĳ t! Schrĳ f in vóór 7/2. Eur 11/pp.
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Di 31/1 om 13u30: infosessie Ligo energietips, verplicht inschrĳ ven 
via 03 650 34 34 of kabas@brasschaat.be
Do 2/2 vanaf 10u: Quilting Bee - op deze activiteit is iedereen die 
graag aan patchwork doet welkom. Ieder werkt aan zĳ n eigen werk. 
Er worden ideeën uitgewisseld en je kan van elkaar leren. Opgelet: 
er wordt geen les gegeven.
Do 9/2 om 13u: kantklossen
Do 9/2 om 14u: smulnamiddag met eclair of tompoes, graag re-
serveren vóór 6/2
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Di 31/1 om 13u30: workshop ‘burgerprofi el’
Woe 1/2 om 10u: Engelse conversatie - groep B
Ma 6/2 om 13u30: kantklossen
Di 7/2 om 13u30: workshop ‘bestanden opslaan / We Transfer’
Woe 8/2 om 10u: Engelse conversatie - groep A
Woe 8/2 om 14u: cursus Needle beading (ook op 15/2)
Do 9/2 om 13u30: wandelen naar Ertbrandbos en -fort
Do 9/2 om 14u: BINGO
Vrĳ  10/2 om 13u30: Kalligrafi e
Di 14/2 om 10u: digitaal spreekuur
Di 14/2 om 13u30: workshop ‘WhatsApp’
Vrĳ  17/2 om 13u30: workshop ‘opfrissen GSM’
Voor alle verdere info, kan je steeds terecht in jouw dienstencentrum.

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 

ste
un

t s
tar

ten
de

 ha
nd

ela
ar

s

GASTROBAR MIRLO
ONTDEK EEN NIEUW NIVEAU VAN SMAAK

RESERVEREN GEWENST

TOT MIRLO !

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

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

 
Brasserie

 Hoogboomsteenw. 94
 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND

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

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

Wegens verhuis garage-
verkoop op 4 februari. 
Lage Kaart 121 vanaf 10u. 

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

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.bevers@telenet.
be. Dranken en hapjes 
aan democratische prĳ -
zen! Tot binnenkort.

METAALBEWERKING: 
draaien, frezen, lassen. 
Nieuw & herstel l ing. 
0486/503 194

Gezocht:  winke lbe-
d i e n d e / j o b s t u d e n -
ten voor in s lageri j . 
U re n  b e s p re e k b a a r 
Tel: 03 653 05 38

Te koop gevraagd: aan-
hangwagen, mag werk 
aan zĳ n. Geen geremde. 
0492/263 118

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

Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

Denk samen met 
ons na over de 
mobiliteit in 
jouw wĳ k

Het gemeentebestuur 
vernieuwt haar 
mobiliteitsplan dat 
al dateert van 2010. 
Daarnaast maken we 
voor elke wĳ k een 
wĳ kplan mobiliteit
op. Samen met jou 
zoeken we naar 
oplossingen om de 
verkeersveiligheid en 
-leefb aarheid in heel de 
gemeente en in jouw 
wĳ k te verbeteren.

Een mobiliteitsplan is een 
gemeentelĳ k plan dat vastlegt 
waar we de volgende vĳ f tot 
tien jaar naartoe willen op vlak 
van mobiliteit: waar zitten de 
moeilĳ ke verkeerspunten, hoe 
maken we de schoolomgevingen 
verkeersveiliger, hoe bouwen we 
ons fi etsroutenetwerk uit, welke 
parkeermaatregelen nemen we … 
Die visie willen we samen met jou 
vastleggen in een mobiliteitsplan. 

WERELDMEERDAAGSE
Deze scholenbeurs rond globalisering, 
duurzaamheid en Noord-Zuidthema’s is 
nu ook open voor het brede publiek! Maak 
een reis om de wereld, met onder meer 
een spectaculaire vluchtelingenroute.

Tent over Hemelhoeve (Gemeentepark)
4 en 11 februari, 13:00-18:00

Daarnaast maken we meer 
concrete plannen per wĳ k op. In 
2020 startten we een participa-
tief traject in wĳ k Kaart op om tot 
een wĳ kplan mobiliteit te komen. 
Omdat inwoners de problemen 
op vlak van mobiliteit in hun 
wĳ k het meest ervaren, werden 
ruim honderd burgers vanaf het 
begin betrokken in een workshop. 
Vervolgens werden de voorstellen 
verfĳ nd door een focusgroep, 
samengesteld uit burgers van 
verschillende straten. Een ingreep 
in de ene straat heeft  immers 
impact op een andere. 
De resultaten van de intensieve 
denkoefening passen we 
stapsgewĳ s toe in wĳ k Kaart.

Dezelfde werkwĳ ze willen we nu 
hanteren in alle wĳ ken. Het is een 
zeer arbeidsintensief maar vrucht-
baar traject. We gaan er daarom 
de nodige tĳ d, middelen en 
ervaring voor inzetten. We werken 
samen met een studiebureau met 
de nodige ervaring op vlak van 
mobiliteit.

Startmoment 
mobiliteitsplan en 
workshops

Benieuwd hoe we dit allemaal 
gaan aanpakken? Spring binnen 
wanneer het je past op het start-
moment op 16 februari tussen 
19.30 en 21.30 uur, in het 
Gemeentehuis, Verhoevenlei 11.

NU EVEN WEL
Komedie van Maria Goos. Vier vrouwen 
komen samen. Er is een groot probleem 
dat opgelost moet worden.
Deschuer57, De Romboutweg 14
3, 4, 9, 10 en 11 februari, 20:30-22:00

KLASSIEK IN DE KAPEL - 
RED HERRING - G.F. HÄNDEL - 
SONATES & CANTATES
Het is met zijn Opus 1 dat Händel bij de 
Engelse musici bekendheid verwierf. 
Onder de twaalf ‘solos’ met basso 
continuo bevinden zich de vier bekendste 
blokfluitsonates. Deze sonates behoren 
tot het beste wat er voor blokfluit in 
de barok geschreven werd. Ze zijn een 
intimistische vorm van de opera en de 
vocale tegenhanger van de instrumentale 
sonate.
Sint-Jozefskapel
12 februari, 11:00 Meer info 

brasschaat.be/mobiliteit
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WARMTEPOMPEN CONDENSATIEKETELS

Bel vandaag voor een 

0468/116.116  

Uw partner in 
energiezuinige 

verwarming

www.vanoch.be

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

Unieke solo voor guy keepers
Sinds meerdere jaren organissert Guy een maandelĳ kse 
kaartmiddag bĳ  hem thuis, deze keer op 16 januari 2023. 
Daarbĳ  spelen ze “Rikken”, door vele liefhebbers van de kaart 
gekend. Bĳ  een zoveelste gift (4, 4, 5 kaarten) kreeg hĳ  een 
bĳ zondere reeks in handen. 13 schoppenkaarten werden 
hem toebedeeld. De kans om zulke combinatie te krĳ gen is 
kleiner dan het winnen van de Euromillions! Als Guy’s infor-
matie juist is, is dat 1 kans op 158.753.899.900.
Guy heeft dan solo gespeeld, goed voor 60 punten, een 
soloslim ging niet, omdat de laatste kaart van de gever dan 
troef is. Dus, zeg nooit, nooit, alles kan zelfs in het kaartspel.
Mĳ n 3 getuigen: Nicole Keepers, Eric Van Oversteyns en 
Hugo Luyten. Aan iedereen nog veel kaartgenot!

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

65

TUINENKRISHERREMANS.be

Alle tuinwerken 
van A tot Z: 

aanleg, onderhoud, 
verzorging en 

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

0477 261 353

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be
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BLACKBIRD 

WIJ LEVEREN EN PLAATSEN UW 
RAMEN, DEUREN EN ROLLUIKEN

Glas:

Renovatiewerken:

Vraag uw gratis offerte aan:

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.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

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

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 enthousiaste vrĳ williger, Gert.
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, pa-
pa’s, grootouders, nonkels, tantes,... die zich als vrĳ williger, samen met Gert, 

LUDENTIA BRICK BUILDERS  -  VRIJETIJDSDIENST OLO-ROTONDE VZW

willen inzetten 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 verdwaalde 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, Breda-
baan 399, 2930 Brasschaat.
ludentia@olo-rotonde.be - 03/653 59 97

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

Vanaf het komende schooljaar 2023-2024 
wĳzigt het systeem om je in te schrĳven 
in een secundaire school in Brasschaat of 
Schoten. Op vraag van de secundaire scho-
len in deze gemeenten wordt er voortaan 
met een centraal digitaal aanmeldsysteem 
gewerkt. Dat platform maakt het inschrĳ-
vingsproces een stuk eenvoudiger en neemt 
de tĳdsdruk weg. 
Het is een jaarlĳks nieuwsitem: ouders die 
kamperen aan de schoolpoorten, om hun 
kinderen koste wat kost in te schrĳven in een 
school van hun keuze. Vaak hanteren die 
scholen een ‘wie eerst komt, eerst maalt’-
principe, met dus lange wachtrĳen en frus-
traties tot gevolg. Stel dat je na een week 
kamperen te horen krĳgt dat je net naast een 
plekje grĳpt.
Door gebruik te maken van een centraal 
aanmeldsysteem maken we het inschrĳ-
vingsproces voor iedere leerling eenvoudi-
ger en eerlĳker. De tool wĳst leerlingen op 
een objectieve manier beschikbare plaatsen 
toe en dit op basis van een algoritme dat 
zich baseert op je voorkeurscholen, maar 
niet op basis van wie eerst registreert. Er is 
geen tĳdsdruk. Je hebt dus alle tĳd om rus-
tig na te denken over de scholen van jouw 
voorkeur.
“Voor ouders is het digitaal aanmelden véél 
eenvoudiger en transparanter. Je kan in één 
beweging meteen ook de school of scholen 
van je voorkeur aanduiden. We zĳn dan ook 
heel blĳ dat we dit systeem hebben kunnen 
realiseren in samenwerking met Schoten” 
stelt schepen van Onderwĳs Inez Ven.
Hoe werkt het nu precies?
Iedere Schotense en Brasschaatse leerling 
van het zesde leerjaar krĳgt in de loop van ja-

Gezamenlijk aanmeldsysteem
secundair onderwijs in Brasschaat en Schoten

nuari een uitgebreide infobrochure mee naar 
huis. Kortweg verloopt het aanmelden zo:  
1. Kies één of meerdere scholen van jouw
 voorkeur. 
2. Ga tussen 27 maart 2023 (vanaf 12 uur)
 en 21 april 2023 (12 uur) naar
 brasschaat-schoten-so.aanmelden.in en
 meld je aan voor de school of scholen van
 jouw voorkeur. 
3. Ten laatste op 15 mei 2023 ontvang je
 een e-mail met daarin de school die aan
 jou toegewezen is. 
4. Schrĳf je daarna vanaf 16  mei officieel in
 bĳ die school. Dat gebeurt altĳd op af-
 spraak. De school neemt hiervoor contact
 met je op. Inschrĳven kan tot 12 juni. 
Werkelĳk alle secundaire scholen doen mee: 
Brasschaat

Schoten

Twĳfel je nog welke school het best bĳ jou 
past? Verschillende scholen organiseren 
nog infomomenten of opendeurdagen. Of 
kom langs op de scholenbeurs. 

 Kasteel van Brasschaat, Hemeldreef 1

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

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

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

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

WĲ KOPEN BOEKEN 
0473 982 564

Looking for job, cle-
aning, ironing, hotel, rest., 
ect. 0465/719 464
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Donderdag 2 februari 2023 – 20u00 tot 22u00. Ons Middelheem, Bredabaan 425, 
Brasschaat. Raf Bouckaert is doctor in de Scheikunde (KU Leuven) en sinds 1992 Milieu-
coördinator voor het Vlaams Gewest. Hĳ  was tot 2012 ook Milieucoördinator en Expert 
Gezondheid, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit in een chemisch bedrĳ f in de Haven van Ant-
werpen. Hĳ  is nog steeds Voorzitter van de Stuurgroep milieu en energie bĳ  VOKA. De 
energie- en klimaatthematiek wordt toegelicht met een wetenschappelĳ ke bril: de actuele 
en toekomstige productie- en energiebehoeften en de mogelĳ ke realisatie daarvan met 
o.a. verschillende hernieuwbare technologieën. Hoe zal dit invloed hebben op en een 
uitdaging zĳ n voor het leven van iedereen? Meer info vind je op onze website www.davids-
fondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”. Deelnameprĳ s: In voorverkoop: € 12; DF-leden € 
8; <25 jaar € 4. (Aan de kassa € 2 extra) Inschrĳ ven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.
be of bĳ  Ria Keysers (T. 03 652 12 86). Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136 – Da-
vidsfonds Brasschaat, met de vermelding “Energie en klimaat”. 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

LEZING: ENERGIE EN KLIMAAT, 
EEN UITDAGING VOOR IEDEREEN – RAF BOUCKAERT

Volg bĳ  ons de combinatiecursus Eerste hulp-Helper, dit 
kan vanaf 16 jaar. De cursus is gratis, er wordt een hand-
boek aan een voordelige prĳ s aangeboden. We zoeken 
niet enkel mensen die in hun privé iets willen opsteken. We 
zoeken mensen die mee met ons onze dienst Vorming wil-
len vervolledigen.  Onze Hulpdienst heeft eveneens nood 
aan nieuw bloed. Je leert hoe je moet reageren in een 
noodsituatie, reanimeren en hoe je gepast eerste hulp kan 
verlenen bĳ  o.a. beroerte, bloedingen stelpen, verslikking, 
onderkoeling, epilepsie, diabetes, …  Je leert zoveel meer 
verschillende aandoeningen en letsels verzorgen. We trai-
nen je vaardigheden door je eerst theorie te geven en dan 
praktische situaties te simuleren.  Deze cursus combineert 
de basiscursus Eerste hulp met de vervolgcursus Helper. 
Na deze cursus kan je het praktĳ kexamen afl eggen. Als 
je slaagt krĳ g je een brevet “Eerste hulp-Helper”. Dit kan 
de start zĳ n van een vrĳ willigers functie in onze dienst 
Vorming als lesgever of simulant, maar ook in onze Hulp-
dienst.  Meer info hierover via pr@brasschaat.rodekruis.be.
De cursus gaat door op donderdagavonden van 19 tot 
22u15 in het Rode Kruis lokaal aan de Mortel 16 te Bras-
schaat op volgende dagen 2,9,16,23 en 30 maart; 20,27 
april; 4,11 mei en examen op 25 mei. Wil je je inschrĳ ven 
of wil je meer informatie : stuur een mailtje naar vorming@
brasschaat.rodekruis.be. Tot op de cursus! 
Verantwoordelĳ ke Vorming: Els Vangeel  -  Adjunct Verant-
woordelĳ ke Vorming: Annemie Blomme

R O D E  K R U I S  B R A S S C H A A T.

NIEUWE CURSUS “EERSTE HULP/HELPER”

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

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

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…

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud pa-
piergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. 
www.goldcompany.be

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

Vacature: Verantw. Pro-
jectontwikkeling is ge-
specialiseerd in energe-
tische totaal renovaties. 
Wĳ  zĳ n op zoek naar een 
allrounder in bĳ v. lood-
gieterij, sanitair, elek-
triciteit. Goed loon en 
firmawagen, plus gsm. 
0475 569 706

Wĳ  kopen boeken 
0473 982 564

Elektriciteitswerken 
Elekpro, onderh. ge-
bouw 7/7 0484/993 359

Verzamelaar geeft goe-
de prijs voor uw LP’s, 
strips, speelgoed met 
verpakking, design, zeef-
drukken en kunstboeken. 
0473 828 830

Dame zoekt werk als 
poetsvrouw en strĳ kster. 
Een hele dag. Ik werk 
grondig en zelfstandig. 
GSM 0466 203 061

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Pool-
se mannen. 0496/637 
978 - 0496/084 168

Ervaren gemotiveer-
de tuinier, zoekt nieuw 
cliënteel, voor regel-
matig onderhoud en/of 
aanplanting van tuinen.
(omgeving Brasschaat) 
Werkzaam met eigen ma-
terieel en eventueel met 
meenam van tuinafval. 
GSM 0476 582 757

Vader en zoon doen 
schilderwerk en giet-
vloeren. Neem vrĳ blĳ vend 
contact 0473 990 003

BEZOEK ONZE
WEBSITE



Brasschaatse Film,     Nr. 5,    1-2-2023  13

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).

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 )

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:

BEUK/LAURIER HAGEN
EN ALLE TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE

GEOPEND ELKE WOENSDAG
13-17u

ZATERDAG
8.30u-14.30u

Info en prijzen zie 
www.tuinenhaagplanten.be

Tel. 0473 370 280

EPC nodig?

info@veiligbouwenbvba.be
GSM 0476/452 043

Tiffany hobbyist stopt; 
te koop: glas + materiaal 
+ boeken + mallen + toe-
stellen + allerlei. p.o.t.k. 
Tel. 03/651 90 52

Geli jkvloer  app TE 
HUUR 2 slpk, garage Hei-
slagsebaan 0475 833 620

Te huur: Brass. C.rustig  
app. 1e V. , 2 slpk., zonne-
terr. gn lift, gar. hofstr. 40 
vrĳ. T. 03/651 77 68

Heilige Clarabedankt, 
het werkt echt. Y.M.

Leegmaken van wonin-
gen van kelder tot zol-
der ook aankoop antieke 
meubelen bel vrijblij-
vend Sven: 0477 670 668 
E-mail: depotv@outlook.
com

Gratis opruimen van in-
boedels. Bel vrĳblĳvend 
0478 536 719

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

Te koop: 2x vitrinekas-
ten in Grenen, leder 
salon 2+1zit, 2 keuken-
tafels + 8 stoelen ma-
tras 1,40m op 2m 2x lat-
tenbodem 0.70 op 2m. 
p.o.t.k. 0483/100 740

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

Ik zoek werk, fabriek, ho-
reca, computer, schoon-
maak, chauffeur, prog. 
van weegsch. (syst. anal.) 
0477/351 767



Brasschaatse Film,     Nr. 5,    1-2-2023  14

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:

GEZOCHT: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, 
ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN

30 JANUARI
31 JANUARI

1 FEBRUARI
2 FEBRUARI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

6 FEBRUARI
7 FEBRUARI

8 FEBRUARI
9 FEBRUARI

GEEN OPHALING
GEEN OPHALING

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  

Kunnen bomen met elkaar communiceren? Hebben ze een 
geheugen en een sociaal leven? Boswachter en bestsel-
lerauteur Peter Wohlleben geeft een kĳ k in de verborgen 
wereld van de bossen. Zĳ n portret wordt door regisseur 
Jörg Adoph gecombineerd tot een adembenemende do-
cumentaire van bomen in actie. Kom kĳ ken en genieten.
Wanneer: 7 februari 2023, 20 u
Locatie: CC De Polygoon, Kapellei 15 – 2930 Brasschaat
Inkom: 8 € aan de kassa of online via 
https://tickets.depolygoon.com

D I N S D A G  7  F E B R U A R I  2 0 2 3 ,  2 0  U  -  V E LT  B R A S S C H A A T

FILMAVOND: THE HIDDEN LIFE OF TREES 
VAN PETER WOHLLEBEN
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Woensdag 18 januari 2023, omstreeks 14 uur, rĳdt een ano-
nieme patrouille van de politiezone Brasschaat op de Prins 
Kavellei. Door het halfopen venster van het voertuig merken 
de inspecteurs een sterke wietgeur op. Ze besluiten over 
te gaan tot de controle van de persoon die vlakbĳ staat.
Deze persoon blĳkt 100 gram hasj op zak te hebben en 
geeft zelf aan vrĳ te zĳn onder voorwaarden. Hĳ staat ge-
kend voor eerdere drugfeiten en wordt overgebracht naar 
het politiecommissariaat. Bĳ een huiszoeking in het Ant-
werpse worden nog eens 22 XTC-pillen gevonden.
De drugs werden in beslag genomen. De verdachte werd 
aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst.

ANONIEME PATROUILLE KLIST DRUGDEALER

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 31/1 om 20u: Revoir Paris (2022)

Dinsdag 7/2 om 20u: The Hidden Life of Trees (2020)

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

Gezellige foyer open vanaf 19u.
Cinema Polygoon, Kapellei 15, Maria-ter-Heide.

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

T. 0494 429 439
info@riolering-service.be
www.riolering-service.be

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

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

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

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

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

Ik doe alle kleine tuin-
werken,  grasmaaien, 
opkuisen blad, onder-
houd tuin (eventueel 
op vaste basis of een-
malig), snoeien , verti-
cuteren van gazons je 
kan mij contacteren op 
tuinpuzzelaar@hotmail.
com of 0476 466 216

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

African woman looking 
for a man. Whatssapp 
237 679 254 578

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

Poolse mannen doen 
renovatiewerken. Gy-
proc, betegelen, parket, 
schilderen, afbraakwerk. 
NL-talig, gratis prĳsofferte 
& referenties. 0496/637 
978 of 0496/084 168

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

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... Kortom, 
hebt u iets leuk in de aan-
bieding: 0487 365 100

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
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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

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

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

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

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


