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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

0496 255 949

Showroom: 
Bredabaan 792 - Brasschaat

interieurcreaties door GERT CASSIMON

WIE KEUKEN 
DENKT

DENKT CASCAN

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

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd

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

@KLEDINGWILAN.BE

SELECTED  HOMME
nu in de winkel

NIEUW

Kwaliteit zonder zorgen

Renoveren op ruim 1 week

   03 680 19 50  +50 jaar ervaring Eén vaste contactpersoon

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

UW BADKAMER LATEN OPMETEN  
DOOR ONZE RENOVATIE-EXPERT?

OPTIEK DE BEENHOUWER
DR. ROOSENSPLEIN 19

2930 BRASSCHAAT
03 651 84 45

www.optiekdebeenhouwer.com
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11.11.11 Brasschaat organiseert een pasta-maal op za-
terdag 11 maart in het Drieheem (Rerum Novarumlei 47, 
Brasschaat). Je kan kiezen tussen spaghetti Bolognese, 
spaghetti met tomaten-groentesaus en pasta pesto. Je kan 
komen eten vanaf 17u. Volwassenen betalen 18 euro, kin-
deren tussen 6 en 12 jaar 12 euro en voor kinderen onder 
de 6 jaar is het gratis. In deze prĳs zit ook nog een lekker 
dessertje. Je kan inschrĳven op volgend mailadres: anne-
debacker@telenet.be. Je inschrĳving is pas definitief na 
overschrĳving van het te betalen bedrag op volgend reke-
ningnummer: BE78 9799 7303 4586. Als je niet kan komen 
eten, dan kan je op dit rekeningnummer ook een vrĳe bĳ-
drage storten. Inschrĳven dient te gebeuren voor 1 maart.
We hopen jullie te zien op 11 maart!!

PASTA-MAAL 11.11.11 BRASSCHAAT

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

Concordia Pronkt met Udo
Harmonie Concordia Gooreind vierde in 2006 haar 100e 
verjaardag. Als afsluiter van dat feestjaar organiseerden we 
een ‘Concordia Pronkt’ concert. Het was voor iedereen een 
groot en onvergetelĳk succes, met Raymond van het Groene-
woud. Daarom herhaalden we intussen al vĳf keer deze suc-
cesformule (in 2010, 2012, 2014, 2016 en 2018) en bezorg-
den iedereen steeds een bruisende, muzikale avond. Met 
‘Concordia Pronkt’ streven we naar een balans tussen pop-
muziek en meer klassieke harmoniewerken. De lichte num-
mers worden vertolkt met een professionele rockband en 
indrukwekkende zangtalenten, en het hele gebeuren wordt 
afgewerkt met een professionele geluids- en lichtshow.
In 2020 keken we vol enthousiasme uit naar de zevende 
editie van deze succesformule, maar helaas kon deze toen 
niet doorgaan wegens de pandemie. Maar in 2023 kunnen 
we vol trots melden dat Concordia Pronkt weer kan door-
gaan, weliswaar in een vernieuwd jasje. 
Deze editie zal plaatsvinden in De Heuvelhal te Essen. En 
we doen dat niet één, maar twee keer! Op 11 maart om 
20u en op 12 maart om 14u. tickets@concordiagooreind.be
www.concordiagooreind.be

KOK
FLEXIJOBBERS

zaterdag & zondag

WINKELBEDIENDE
Full-time

SOLLICITEREN:
03/653 46 26

info@slagerĳrĳmenants.be
Bredabaan 513, 2930 Brasschaat

zoekt

Eet je graag lekker, vers, natuur-
lijk, seizoensgebonden en gezond? 
Liefst ook van dichtbij? Graag met 
zo weinig mogelijk of zonder ver-
pakking? Met een eerlijke prijs 
voor de producent? Dan moet je 
bij Lekker.Brasschaat zijn. Je kan 
bij ons biogroenten, -fruit, zuivel, 
vlees, vis, granola, … kopen. We-
kelijks kan je online bestellen en 
op woensdagavond afhalen in het 
Toverbos op de Lage Kaart.
Om te bestellen:

 Breng tassen of een bak mee om je boodschap-
 pen in over te laden.
Meer info?
lekker.brasschaat@gmail.com

Lekker.Brasschaat
lekker en gezond eten van dichtbij

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

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u  TOT…

Te huur: ruim apparte-
ment Brasschaat: Augus-
tĳnslei 222, 2e verd, liv. 
op parket met open keu-
ken (met ingeb toest.), 
berging, badk met bad, 
2 terrassen, ondergr gar, 
huurprĳs: € 865 + € 85. 
Tel 0477 788 916

Te huur:  app Calpe. 
Nieuw gerenoveerd, 
2/4pp. www.emilescora-
zon.be 0491 077 694 Wifi, 
TV Vlaanderen.

Te koop: Weber smokey 
rookoven 47 cm - zwart - 
prima staat - 249,- euro 
gsm 0475 395 311

Te koop: Kettler heren-
fiets - prima staat - 199,- 
euro gsm 0475 395 311

Schilder-behanger voor 
gevels, plafonds, muren 
en deuren enz. Maak ge-
bruik van Sikkens, Sigma 
en Trimetal. gsm 0479 28 
49 79 btw: 0889 211 965

Te koop glv app. Brass. 
Centr. Leopoldslei 29. 
3 rme slks., liv., kkn,2 
berg., gar., tuin, kelder. 
0475/260 852

Twee bouwvakkers zĳn 
op zoek naar opdrachten. 
Wĳ zĳn gespecialiseerd 
in badkamer renovatie, 
roofing plat dakken, par-
ketvloerwerken, tegel-
werken, gyproc en nog 
meer. Goede referenties. 
0485 913 944

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

 
Brasserie

De Hoge Boom
 Hoogboomsteenw. 94

 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
GEZOCHT

Opzoek naar een han-
delspand met veel visi-
biteit en mogelĳkheden? 
Dit pand werd recent 
volledig gerenoveerd 
en bevind zich op de 
Kapelsesteenweg 354 
te Brasschaat. Interesse? 
Aarzel niet 
info@neonvastgoed.be

Gratis opruimen van in-
boedels. Bel vrĳblĳvend 
0478 536 719
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Ook een frisse 
look in 2023?

Bredabaan 469 Brasschaat | 03 430 62 72 | 0487 620 801
Openingsuren Di t/m za 9-18u., Do. avondservice: open van 9u-20u. 

maandag en zondag gesloten.

AAAACCCCTTIIEEEEEEEE!!!!!!!Tot einde meihonderd stuksextensions voor€€€ 3333399900000000,,,,,-------

Wassen + kleuring van uitgroei:  € 35

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

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

 BTW incl. per toestel) 

Individueel uitmuntend.
Als duo onklopbaar.

De extraKlasse wasmachine en droogautomaat. 
Met prestatiegerichte en intelligente toptechno-
logieën. siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

extraklasse

Siemens Home Appliances

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.

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Te huur: vakantie Heist/
zee mod. app. 1 slaapk. 
0486/142 015

Dakherstellen roofing, 
pannen, dakgoten, kar-
wei. 0489/717 125

FEMMA 
Brasschaat Centrum

CURSUS BLOEMSCHIKKEN  
Data : 21/3 en 25/4. De lessen 
gaan door  in “Ons Middel-
heem”  om 19.30u tot 22.30u
Prĳ s per les : 14 € leden – 17 € 
niet leden Inschrĳ ven bĳ  José 
Stessels-Driesen, Prins Kavellei 
104, tel : 03/651 47 28
CURSUS NAAISALON & BREI-
CAFÉ Data : 2/3—23/3 en 20/4
De lessen gaan zoals steeds 
door in de Emmaüs zaal van 
Ons Middelheem van 19u30 
tot 22u. Prijs per les: leden 
7€ - niet leden 9€. Inschrĳ vin-
gen bij: Frieda Bresseleers, 
Hofstraat 48, Gsm: 0484 27 
69 94. (naad) Christel Claes , 
Bredestraat 40, Gsm : 0496 69 
38 39. (breien)

Tuin aanleggen, tuin-
huis & oprit plaatsen. Btw 
aanw. 0465/993 577

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

Ik zoek werk: tuinwerk, 
schilderen, afwassen. 
0466/336 364

Babysit zoekt extra 
werk. Alle dagen vanaf 
19u. Veel erv. Eng., Sp., 
Russ. 0477/392 797

Te koop: glas + materiaal 
+ boeken + mallen + toe-
stellen + allerlei. P.o.t.k. 
Tel.  03/651 90 52
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De familie meldt met droefheid het overlĳ den van

mevrouw

Adrienne Van Dessel
weduwe van Rik Augustĳ ns

Geboren te Sint Truiden op 10 maart 1940 en
van ons heengegaan te Brasschaat op 13 februari 2023.

Het afscheid van Adrienne heeft plaatsgevonden op 
dinsdag 21 februari 2023 te Brasschaat.

Rouwadres: Familie van Adrienne Van Dessel
 p/a Christophe Bruyneel Uitvaartzorg
 Kapelsesteenweg 639 - 2180 Ekeren-Mariaburg

 U kan ook online een bericht overmaken aan de familie
 via www.christophebruyneel.be/rouwberichten

Sint-Michielscollege
Brasschaat lagere school

U zoekt:
gedegen onderwijs
een gedreven team
een open, groene omgeving
veel sportfaciliteiten
een gezonde discipline
een uitgewerkte zorgondersteuning
voltijds onderwijs voor
hoogbegaafde kinderen

Interesse? Meer info

SPIRITUELE BEURS OP 25 FEBRUARI VAN 11U TOT 18U IN ZAAL BORN
Azalealaan 1 te Brasschaat (Hemelhoeve)

Je vind er mediums, kaartlegsters, kaartleggers, astrologie, reiki,
klankschalen, bachbloesems, healing, relax massage, contact met engelen, 

contact met overledenen, foto readings, verkoopstanden,...

www.ilsehouben.com

De inkom is gratis

Bedankt en tot binnenkort,
Groetjes, Ilse Houben

GRATIS
stoelmassage of healing van 10 min.

en wierook naar keuze
bij een consult bij Ilse Houben.

O
N

B

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

Te koop klassiek relax-
zetel beige/roze. € 150. 
0475/260 852

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

Alle terrasherstellingen:
Uitslĳ pen van slechte voe-
gen van terrassen en her-
opvoegen van terrassen.
Vervangen van tegels die 
stuk zĳ n. Vervangen van 
putdeksels. Plaatsen van 
boordstenen enz... Gratis 
offerte.   Van Goubergen 
Bart. 0491 88 35 97.

Huishoudhulp v. oude-
ren zoekt extra werk op 
do. Spr. Eng., Sp, Eng. 
0477/392 797

Fietsdraagrek voor auto. 
2 fi etsen, mag draagver-
mogen 60kg. Merk Cyc-
kell. € prĳ s 325. Zo goed 
als nieuw. 0487/754 622

Te koop 2m³ droog ge-
zaagd brandhout. 20-30 
cm. €200. 0492 263 118

Gitaar vr beginners 
Franse les niv. secundair. 
Gsm 0477/788 101

Asbest verwĳ deren, iso-
latie dak + afwerken. Btw 
aanw. 0465/993 577

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

Te koop: oorlogsboeken 
40-45. Goede st. 65 st. 
€50. 0492/263 118

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

Te koop: klassiek lederen 
salon bruin. 2 zit + 2x 1sit. 
prĳ s o.v.t.k. Tel. 03/663 71 
87 - 0486/499 578 

Ik zoek werk poetsen 
klusjes, fabriek, magazĳ n. 
0467/822 603

TUINWERKEN 
RONNY KANORA

Aanleg - Onderhoud 
Renovatie - Snoeiwerken. 
Vrĳ blĳ vende prĳ sofferte. 
ronny.kanora@telenet.be

0477/306 423



Brasschaatse Film,     Nr. 8,    22-2-2023  5

14 februari… De dag van de geliefden.

Voor N-VA Brasschaat een uitstekend moment om de
Brasschatenaren te danken voor alle samenwerking,
burgerzin en dienstbaarheid.

Een stevige delegatie van het lokale bestuur trok door 
de verschillende wijken en deelde 1000 Valentijns-
pakketjes uit. Het lekkers met de boodschap
‘N-VA heeft een hart voor Brasschaat’, werd zeer
gewaardeerd door de passanten.

N-VA Brasschaat verwent haar inwoners

NIEUW-VLAAMSE ALIANTIE

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:



Prins Kavellei 98  2930 Brasschaat
03 651 55 71  info@tabrasschaat.be

Klaar voor
ee   beloftevolle toekomst?

kom eens kennismaken

INFO AVOND
2 maart 2023 · 19.30 uur

alle info op

tabrasschaat.be
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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

Drugdealer geklist tijdens controleactie
In de nacht van 11 op 12 februari organiseerde de politiezone Brasschaat een proactieve con-
troleactie tegen drugs en de overlast die hiermee gepaard gaat. Bĳ deze controle werd een 
dealer onderschept. De politie merkte de man en zĳn voertuig een eerste keer op aan een 
tankstation op de Bredabaan, omstreeks 20u20. Later op de avond, omstreeks 21u20 spotte 
de patrouille hem opnieuw, dit keer te voet, op de Miksebaan. De man gedroeg zich ver-
dacht, waarop de politie besloot hem te controleren. Op de grond, in zĳn directe nabĳheid, 
werd 170 euro gevonden en de sleutel van het voertuig waarmee hĳ eerder was opgemerkt. 

De doorzoeking 
van het voertuig, 
met een drugs-
hond van de 
federale politie, 
leverde 50 dosis-
sen cocaïne en 
1.120 euro op, 
verstopt achter 
de radio. De man, 
afkomstig uit 
Mechelen, werd 
gearresteerd en 
zaterdag voorge-
leid voor de on-
derzoeksrechter.

Maakt communiceren
met je buren leuk
en gemakkelijk!

Hoplr is een online platform dat buren dichter bij 
elkaar brengt. Of je nu iemand zoekt die je kan 
helpen met een karweitje, je kat niet naar huis is 
gekomen of je gewoon je buren wil leren kennen.

Download de app of ga naar www.hoplr.com.
Brasschaat werd opgedeeld in 6 wijken.

Wanneer je je voor de eerste keer aanmeldt,
kom je op basis van je adres automatisch in de 
juiste groep terecht. Het gemeentebestuur heeft 
geen inkijk in de online buurt, maar maakt wel 
gebruik van Hoplr om relevante info vlot tot bij 

de inwoners te krijgen.

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478

ZOEKT NOG KLANTEN
bedrĳf & particulier
opgeleid personeel

dienstencheques
geen wachtlĳst

03/349 43 30
info@optop.be

WWW.OPTOP.BE

Te koop schuifdeurkast l 
280 x 220 x 60, witte es, 3 
delen, 10 leggers, hang-
rail. €350. 0475/260 852

Te huur: Brass. C.rustig  
app. 1e V. , 2 slpk., zonne-
terr. gn lift, gar. hofstr. 40 
vrĳ. T. 03/651 77 68
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inBrasschaat Alle info over deze activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

COMEDY TRY-OUT
SERGEJ LOPOUNSCHANSKI 
Als eerste generatie migrant uit Rusland 
combineert Sergej rake observaties over het 
Vlaamse leven met een kindse speelsheid.

Jeugdhuis HobNob
3 maart, 20:00

Sportgala: wie 
neemt de trofee 
mee naar huis?

Op vrĳ dag 3 maart 
2023 vieren we 
onze Brasschaatse 
sportlaureaten.

In verschillende categorieën 
zetten we sporters en sportclubs 
- die in 2022 een uitzonderlĳ ke 
sportprestatie neerzetten - in de 
bloemetjes. 
Die categorieën zĳ n:
» Sportman van het jaar
» Sportvrouw van het jaar
» Beloft evolle jongere van het jaar
» Sportploeg van het jaar
» Jeugdsportploeg van het jaar
» G-sporter van het jaar
» Coolste sportclub van het jaar
» Kapitteltrofee van het jaar

KLASSIEK IN DE KAPEL - LORE BINON 
EN KEIKO SHICHIJO - LA RUE CHAGRIN
Liederen uit de Parijse Avant-Garde. Héérlijk 
puur 1920! Korte stukken met speelse 
jazzinvloeden, variété…

Sint-Jozefskapel
5 maart, 11:00

Afgelopen weken kon er gestemd 
worden en die stemmen kwamen 
massaal binnen! Op 3 maart ma-
ken we de winnaars bekend. 
Geniet mee van de show en 
ontdek welke sportievelingen de 
felbegeerde trofeeën mee naar 
huis mogen nemen. 
Niemand minder dan sportjour-
nalist Ruben Van Gucht praat de 
avond aan elkaar.

We starten om 20 uur in sporthal 
Sportoase.



Nu open in Brasschaat

BoekenVoordeel | Bredabaan 329 | Brasschaat

Het grootste en
voordeligste assortiment

aan boeken, hobby,
spel & puzzel,

Kijk voor ons volledige aanbod op
boekenvoordeel.be

Mis onze speciale openigsaanbiedingen niet!

Kom snel bi j ons ki jken.
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Denk samen met ons na 
over de mobiliteit in jouw wĳk

Ontdek het op brasschaat.be/
mobiliteit/mobiliteitsplan

Workshops
telkens om 19.30 uur

 Vriesdonk
 28 maart, Antverpia

 Mariaburg
 17 april, Antverpia

 Maria-ter-Heide
 4 mei, GIBO Heide

 Bethanie
 11 mei, D’Oude Kerk

 Centrum
 23 mei, Gemeentehuis

 Driehoek
 8 juni, Drieheem
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Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT
Zegt de naam Willy Jorssen u iets? Misschien niet direct, maar hĳ is 
wel de stamvader van BMW Jorssen en zorgde ervoor dat er van-
daag in de ruime regio massaal veel wagens van dat merk rondrĳ-
den. De man was een ondernemer zoals er niet veel meer zĳn. In 
1962 begon hĳ op zĳn eentje een garage en die groeide uit tot een 
bedrĳf met meer dan 400 werknemers met onder meer een ves-
tiging aan de Kapelsesteenweg op de grens Brasschaat-Schoten-
Ekeren-Merksem. 
Die kleine garage waarmee Willy in 1962 begon, lag aan de Jules 
Moretuslei in Wilrĳk. Later verhuisde hĳ naar de Boomsesteenweg. 
In die beginperiode verkocht Jorssen Isetta’s en BMW’s 700. 
Schoonzoon Jan Adriaenssens nam in 1992 de zaak over. Willy ging 
met pensioen, hĳ was toen 58 jaar oud. Maar hĳ kon zĳn zaak toch 
niet helemaal loslaten. Geregeld kwam hĳ nog langs om te zien hoe 
het ermee ging. “Maar hĳ kwam niet om te schoonmoederen”. Ik 
heb wel zeer veel van hem geleerd. Verkooppraatjes had hĳ niet 
nodig. Met een kwinkslag bereikte hĳ zeer veel. Willy wist van aan-
pakken. De Nike-slogan “Just do it” is perfect op hem van toepas-
sing. Als je van iets droomt, moet je er gewoon voor gaan”, zegt Jan 
Adriaenssens.
Volgens Jan Adriaenssens was Willy een echte familieman, niet met-
een een Bourgondiër. Verre reizen waren hem vreemd, wel ging hĳ 
zeer graag naar Spanje. Daar lag zowat zĳn tweede thuis. Hĳ maakte 
veel uitstapjes met familie en vrienden.
Willy Jorssen overleed heel onverwacht. Hĳ zou een eenvoudige 
operatie aan de lies ondergaan, maar dat liep grondig mis. De uit-
vaart vond plaats in de imposante Onze-Lieve-Vrouwe-van-Lourdes-
basiliek in Edegem. Onnodig te zeggen dat deze grote kerk hele-
maal was volgelopen ter ere van Willy. Kinderen en kleinkinderen 
legden mooie getuigenissen af. Zo bleek dat hĳ er moeite mee had 
het stuur af te geven als hĳ naar Spanje reed. In de verschillende 
BMW-garages zal er nog lang over hem gepraat worden.

Antecho High Pressure Technics is op zoek naar de volgende medewerkers: 
Antecho High Pressure Technics is een onderneming die al 25 jaar gespeciali-
seerd is in hogedruk en ultra hogedruk technieken. Wij verkopen, verhuren, 

met een aantal gerenommeerde fabrikanten in binnen en buitenland.
Antecho is een familiale KMO met unieke producten in een uitgesproken

Technieker 
Uw werkzaamheden worden afwisselend zelfstandig of in teamverband uitge-

door heel België. Wij onderhouden, repareren en testen hogedruk installa-
-

heid wordt gewerkt. U bent uitermate dienstverlenend en probleemoplossend
ingesteld.
Wij zorgen voor een degelijke productopleiding in eigen huis en bij onze part-
ners. U komt terecht in een dynamische omgeving met afwisselend werk. 

Admin/inside sales

een enthousiast team met een uitgesproken dienstverlenende omgeving wilt 
werken.  

mail op kristof.janssens@antecho.be

HIGH PRESSURE
TECHNICS

Dé specialist in verkoop, verhuur, onderhoud en 

hogedruk apparatuur!

Winterconcert met kaas en wijn door Kon. 
Harmonie De Jonge Scheuten uit Wuustwezel
Bent u liefhebber van een daverend concert, gespeeld door 
een groep geweldig enthousiaste muzikanten, dan mag 
je zeker het concertweekend van Kon Harmonie De Jonge 
Scheuten uit Wuustwezel niet missen. De harmonie zit in de 
laatste rechte lĳn naar hun jaarlĳkse winterconcert op vrĳ-
dag 3 en zaterdag 4 maart, telkens om 20u., en zondag 5 
maart om 15u.
Het herfstconcert in oktober 2022 stond in het teken van 
het afscheid van dirigent Raf Van Looveren. Na dit concert 
ging het bestuur op zoek naar een nieuwe duizendpoot op 
het gebied van muziek. Die hebben zĳ gevonden in Dries 
Laureyssens. Vanaf 1 januari 2023 zorgt hĳ ervoor dat onze 
muzikanten klaargestoomd worden om een schitterend con-
cert te spelen.
Tĳdens of na het concert is er tevens gelegenheid om van 
een lekkere kaasschotel te genieten. Voor een kleine schotel 
betaalt u € 15, voor een grote € 19. Of heeft u liever een 
heerlĳk verse koude schotel met vlees en vis? Dat kan ook 
voor  € 19. Geniet  je liever van tapas? Een bord voor 1 pers.
kost € 19, voor 2 pers. € 34. In deze prĳzen is telkens de in-
kom inbegrepen.  Alleen komen luisteren is ook mogelĳk. U 
betaalt dan € 10.  Speciaal voor deze gelegenheid hebben 
wĳ voor u een kaart samengesteld met uitgelezen wĳnen, 
ideaal om uw eten te begeleiden.  Een lekker biertje of iets 
anders van uw keuze is uiteraard ook voorhanden.   
Plaats: Chalet De Jonge Scheuten, Trefpunt 1, Wuustwezel. 
Reserveren kan op reservaties@dejongescheuten.be of op 
tel. 03/669.96.89.
Wĳ hopen u te mogen verwelkomen in dit muziekweekend.

Zoek werk als huishoud-
hulp NL-talig, heb erva-
ring. 0484/946 565

Op zoek naar poetsvr. m. 
dienstench.? Bel “EENTJE 
MEER”. 0488/408 408 720

Zaterdag 18 maart 
2023 20.00 vijfde Al-
gemene Quiz MB, zaal 
Douw Kerk Lage Kaart 
244 Brasschaat, inkom 
24€ max 6 personen / 
ploeg , inschrijven via 
mail naar martin.bevers@
telenet.be tot Quizzens

Maatkasten-vakman-
schap aan een eerlijke 
prĳs! Ik kom graag langs 
voor een vrijblijvende 
offerte: 
0494 115 825

Opritten, terrassen. 
Nieuw aanleg en repara-
ties. Gratis offerte
0493/651 522

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

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

WĲ KOPEN BOEKEN 
0473 982 564

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

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

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

Overlast van mollen. 
GSM 0493 122 498

Jonge vrouw zkt werk, 
schoonmaak, babysit, 
strĳken. 0491/365 850

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

Te koop gevraagd: post-
zegelverzamel ingen, 
munten, strips. Hoogste 
prijs en contante beta-
ling. T. 0475 622 978
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Asbestattest nodig
voor de verkoop van uw woning?

Bel ons !

0493 483 291
asbestattestonline@gmail.com

www.asbest-attest.online

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

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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 3
€ 6
€ 9

€ 12
€ 15

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
WUUSTWEZEL: Eikendreef 58 -  bouwgrond - 
1.728m² ( 25 x 69 )

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

Wĳ ontdekken de Nepalese keuken. Je leert naast het be-
reiden van het voedsel ook de culturele en maatschappe-
lĳke gewoonten van Nepal kennen. We bereiden enkele 
typische Nepalese gerechten. 
Start op woensdag 15 maart 2023 om 19u30 stipt in het 
Drieheem, Rerum Novarumlei 47. Verplicht inschrĳven voor  
6 maart 2023 bĳ Vic De Schepper  (vicdeschepper@tele-
net.be of 03 651 99 31). Betaling enkel na akkoord van Vic. 
(Het aantal deelnemers is beperkt).  Voor de kostprĳs moet 
je het niet laten: 15 euro, les, ingrediënten en documenta-
tie inbegrepen. (niet KWB-leden betalen 22 euro) te stor-
ten op BE 92 7895 5101 8723 van KWB St Jozef Brasschaat 
Driehoek Vermelding:  koken Nepal + aantal personen

OPEN KOOKAVOND (M/V/X): THEMA NEPAL
W O E N S D A G  1 5  M A A R T  2 0 2 3  O M  1 9 U 3 0

Te koop: bed 2p. met 
nachtk. witte es €150. 
0475/260 852

Renovatie & elektri-
citeitsprojecten. Btw 
aanw. 0465/993 577

NAREKA 
wandelingen maart

Deze wandelingen, onder 
leiding van een natuurgids, 
duren 2 à 3 uur. Inschrĳven is 
niet nodig, deelname is gratis 
en iedereen is welkom!
Zo 5 maart - Grenspark: Vlaams 
natuurreservaat de Kalmthout-
se Heide - 10u - parking De 
Vroente Putsesteenweg 129, 
2920 Kalmthout. Thema: Prille 
lentekriebels. Gids: Willy De 
Reydt
Zo 19 maart - Grenspark: Ra-
venhof-Moretusbos, 10u - 
Kasteel Ravenhof, Oud Broek 
4, 2940 Stabroek. Thema: De 
natuur wordt wakker. Gids: 
Ann Ibens
Za 25 maart°- De Maatjes - 
10u - Kerk Nieuwmoer, hoek 
Kerkstraat/Wuustwezelsteen-
weg, 2920 Kalmthout. Thema: 
Vogels. Gids: Marike de Haan
° wandeling in samenwerking 
met IVN

Te koop: autostaanplaats 
Oude Baan 55 Brasschaat 
+- 5m/5m 0475 489 812

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

Man zoekt werk. Reno-
vatie & restauratie. Binnen 
& buiten. 
0485/257 772

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

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

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

Algemene renovatie-
werken, totaal badk. re-
novatie, bezetten, gypr. 
werk, vloeren, aanleg 
terrassen, sanitair & ver-
warmingswerken, tege-
len. 0486/150 474
www.bear-renovations.be

Opmaak EPC-attest: 
energie-epc@telenet.be 
of 0475/606 404

bijles Frans (véél er-
var ing)  t /m 16 jaar. 
0486/553 687
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11.11.11 Brasschaat organiseert een pasta-maal op za-
terdag 11 maart in het Drieheem (Rerum Novarumlei 47, 
Brasschaat). Je kan kiezen tussen spaghetti Bolognese, 
spaghetti met tomaten-groentesaus en pasta pesto. Je kan 
komen eten vanaf 17u. Volwassenen betalen 18 euro, kin-
deren tussen 6 en 12 jaar 12 euro en voor kinderen onder 
de 6 jaar is het gratis. In deze prĳs zit ook nog een lekker 
dessertje. Je kan inschrĳven op volgend mailadres: anne-
debacker@telenet.be. Je inschrĳving is pas definitief na 
overschrĳving van het te betalen bedrag op volgend reke-
ningnummer: BE78 9799 7303 4586. Als je niet kan komen 
eten, dan kan je op dit rekeningnummer ook een vrĳe bĳ-
drage storten. Inschrĳven dient te gebeuren voor 1 maart.
We hopen jullie te zien op 11 maart!!

PASTA-MAAL 11.11.11 BRASSCHAAT

Vzw Samundra organiseert “Bal Nepal”
voor het goede doel

Samundra is een Antwerpse vzw die zich sinds enkele jaren 
inzet voor kwetsbare mensen in Nepal. Ze ondersteunen 
de lokale NGO ‘Samundra Nepal’ die projecten organiseert 
binnen de gezondheidszorg en welzĳn.  Het actieterrein is 
Baiteswor, een afgelegen gebied op een dag rĳden van de 
hoofdstad Kathmandu.
“5 jaar geleden begonnen we als vzw vanuit de goesting en 
behoefte een duurzame bĳdrage te leveren aan de NGO in 
Nepal.” vertelt Sprokkel Wouters van Samundra.  “We konden 
door de goede samenwerking met de mensen ter plaatse 
steeds beter inschatten waar de noden lagen en op welke 
manier we hen het best konden ondersteunen.  En die weg 
van duurzame ontwikkelingshulp zĳn we steeds verder gaan 
uitdiepen.”
De kracht van Samundra is dat ze de vinger aan de pols hou-
den.  Zo financieren zĳ vanuit België een projectcoördinator, 
die de ogen en oren van de werking is ter plaatse.  “Sinds 
Ramesh een jaar geleden gestart is zien we niet enkel het 
aantal projecten stĳgen.  Vooral het feit dat de lokale ge-
meenschap, de overheid en ook andere actoren actief be-
trokken worden, zien wĳ als de grootste troef.”  aldus Sprok-
kel.  “Elk project wordt eerst uitvoerig besproken.  Er is een 
duidelĳk financieel plan, we bekĳken welke impact het heeft 
en calculeren ook altĳd een exit strategie in.”  
De vzw stelt dat duurzaam helpen, hulp overbodig maakt.  
Nepal in the lead dus.  Dankzĳ bewust in te zetten op duur-
zame ondersteuning – zowel financieel als inhoudelĳk / coa-
chend – hebben ze een grote impact op het leven van vele 
duizenden mensen in de Nepalese bergen.  Het maakt de 
NGO daar sterker en op termĳn dus ook zelfstandiger.  “Hoe 
mooi zou het zĳn als we over een aantal jaar niet meer no-
dig zĳn om de mensen daar te helpen, maar ze een eigen 
systeem hebben op poten gezet met eventuele steun van 
verschillende lokale partners.”
Om de steun te kunnen blĳven bieden is er natuurlĳk ook 
geld nodig.  “We kunnen reeds jaren rekenen op middelen 
van vele schenkers en mensen die voor ons projecten opzet-
ten.  Ook de stad en provincie komen met geld over de brug, 
wat ons alleen maar meer stimuleert om verder te gaan.”  
Voor het eerst organiseert Samundra zelf een benefiet.  “We 
hebben een waar dansfeest in elkaar gestoken waar ieder-
een kan komen feesten voor het goede doel.  Een echte win 
– win dus!” lacht Sprokkel.  
Niemand minder dan icoon Buscemi komt live een set spe-
len.  Geflankeerd door 2 muzikanten krĳgt hĳ iedereen aan 
het dansen.  Sara Surimi, het project van conservatoriumstu-
denten Sten en Dries, brengt iedereen eerst op de juiste tem-
peratuur.  DJ Sputnik sluit de avond af.
BAL NEPAL - Zaterdag 18 maart 2023 - Akerzaal Ekeren
www.samundra.be/benefiet

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

verlindendak@gmail.com

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,

Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie

Ontstoppingen

UW VASTGOED SNEL VERKOPEN?
WIJ KOPEN:

DISCRETE EN SNELLE AFHANDELING!
CORRECTE PRIJS

GEEN EXTRA KOSTEN!

Tel. 0475 841 431

Doe een beroep op
Luc Hendrickx en zijn team:

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

0476 609 925

SCHILDER
NODIG ? ZANDSTRALEN

LUCHTGOMMEN
TRAPPEN - MEUBELEN

DEUREN
…

Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS

0475.46.70.60
WWW.AIR-CONCEPT.BE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reparaties alle ramen 
& deuren, ook leveren 
v. nieuwe incl. plaatsen 
alu, pvc, hout. Gratis off. 
0493/651 522

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

Te koop eetk. dressoir 
vitrinek. salont. salon 
3-zit, 2x1-zit. Perf. st. € 
1100. 0475 260 852

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

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

Ik zoek poetswerk, strĳ-
ken & wassen. Serieuze 
aanvragen. 0467/802 235

Zuiden van Frankrijk: 
te koop vierkantshoeve 
gelegen tussen Barjac 
en Uzès (gard). Volledig 
gerenoveerd. Hoofdge-
bouw in 2 units + 4 gïtes 
en 2 kamers. grote tuin 
met zwembad. Vlaamse 
eigenaars: 00 33 638 
574 700,
www.lemasdestroisanges.com

OPRIT OF PARKING
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

Algemene renovatie-
werken, schilderen, te-
gels, gypr. 
0487/946 565
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Laurent Liessens Notaris, opvolger Chris Celis ere-notaris, 
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-liessens.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website: 

www. notaris-liessens.be

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

AA. Brasschaat
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 FEBRUARI/MAART

MAANDAG 27 FEBRUARI
DINSDAG 28 FEBRUARI
WOENSDAG 1 MAART
DONDERDAG 2 MAART
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 20 FEBRUARI
DINSDAG 21 FEBRUARI
WOENSDAG 22 FEBRUARI
DONDERDAG 23 FEBRUARI
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING 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

Schittering in Kinepolis   
De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert op 
zaterdag 25 februari 2023 van 12u tot 18u en zondag 26 fe-
bruari 2023 van 10u tot 17u30 haar Internationale minera-
len-, edelstenen- en fossielenbeurs IMRA 2023. Het gebeu-
ren vindt plaats in het ‘Event Center’ van KINEPOLIS – (Zaal 
Hollywood) – Groenendaallaan 394 – ANTWERPEN. Bereik-
baar met tramlĳ n 6.
Door zĳ n grote verscheidenheid aan mineralen, fossielen, 
edelstenen, sieraden, kunstvoorwerpen, instrumenten, ge-
reedschap en vakliteratuur is deze beurs beslist de moeite 
waard. IMRA 2023 zet de deuren niet alleen open voor speci-
alisten ter zake. Iedereen die beroepshalve of vanuit liefheb-
berĳ  met deze tak van de natuurwetenschappen te maken 
heeft, voelt zich erdoor aangetrokken.
Ook de toevallige bezoeker raakt ongetwĳ feld geboeid door 
die wondere wereld van mineralen, door de pracht aan kleu-
ren en kristalvormen... Ook juwelen met mineralen en fossie-
len schitteren in al hun pracht.
Tĳ dens de beurs kan men ook nu weer gratis zĳ n edelstenen 
op hun echtheid laten onderzoeken (voor zover men aan de 
vraag kan voldoen). Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan 
de wedstrĳ d om een mooi mineraal te winnen. In het cafeta-
ria zĳ n broodjes en drank verkrĳ gbaar. Inkom 5€ per persoon 
– kinderen tot 12 jaar gratis. Gratis parking. 
Wie meer inlichtingen wenst over deze beurs kan hiervoor 
best contact opnemen met Suzy Hofmans, tel.03/569 01 75 
of 0496-14 65 03 of per E-mail:suzy.hofmans@telenet.be
info@acam.be  website: www.acam.be

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

Herstellingen en  eigen 
ontwerpen: Juwelier Denys 
& C .  Bredabaan 246, 
2930 Brasschaat. 03/430 
20 83, www.denys-co.be

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

Te huur: SPANJE. Murcia. 
Dorp San Cayetano. Huis 
voor 4 personen, 2 slpkm, 
2 badk. Groot zwembad + 
kinderbad. 10 min rĳ den 
van strand San Javier. 
Nog vrĳ  half juni / juli / 
aug / half sept. Info: Van 
Doninck: 
+32 468 210 252
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Zondag 26 februari. Wandeling in het Klein Schietveld met 
als thema “Wie komt er al uit winterslaap?”  Om de kou te 
overleven slapen  sommige dieren zodat ze energie kun-
nen sparen omdat er voor hen geen geschikt voesel te vin-
den is  in deze periode. Naast de echte winterslapers zĳ n 
er ook vele dieren die wel actief blĳ ven maar het gewoon 
wat kalmer aan doen. Andere zĳ n pas in hun nopjes na de 
eerste nachtvorst.... Afspraak om 14:00 uur aan Den Toren 
van het vliegveld, Licht vliegwezenlaan, Brasschaat.

WANDEL GRATIS MEE MET 
EEN VMPA NATUURGIDS!

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

01 maart    verwarmen
08 maart   snelle energiebesparing
15 maart    warm water
22 maart   muur- en raamisolatie
29 maart   zonnepanelen

Infosessies in Brasschaat
Gemeentehuis, Verhoevenlei 11 | 19:30

De sessies zijn gratis. 
Inschrijven is verpllicht en doe je door de QR code hiernaast te scannen. 

Of surf naar https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/energiefitsessies 

Te koop:  damesfiets. 
03/651 77 77

Honden oppas: zoekt u 
een hondenoppas voor 
je hondje? Ik ga er 2 maal 
per dag mee wandelen. 
Heb ook grote tuin, kan 
zowel voor 1 dag of lan-
gere periode als u op reis 
gaat; Info: 0479/625 242. 
Te Schoten/Koningshof

Te koop: 3 oude wĳ nen 
Medoc 1983 chateau tour 
prinac / 1982 Côtes de 
bourg chateau Rouselle / 
1981 Côtes de bergerac 
(deels kapot etiket) € 150 
in 1 koop. 0484/562 982

Ik zoek huishoudelijk 
werk. Sandra. 0466 354 
599 - 0488 252 973

BEZOEK ONZE
WEBSITE

Volg ons ook
op Facebook

Brasschaatse Bib blijft groeien
Met een gestage groei in leden en mooie cĳ fers van ont-
leende items kan de Bibliotheek Brasschaat een fraai rap-
port presenteren voor 2022. Zo passeerden er maar liefst 
222.160 items de bib-deuren en steeg het ledenaantal 
met een dikke 2,5%. Vooral de jonge lezers scoren goed, 
en e-boeken kennen een opmars.
“Eind 2022 telde de bib 8.668 leden, in 2021 waren dat 
er nog 8.433. Daarnaast leenden er nog heel wat jonge-
ren materialen uit via meer dan 400 klaslidmaatschappen”, 
zegt diensthoofd Annelies Laureys. “In totaal is momenteel 
meer dan 20% van de Brasschaatse bevolking lid van de 
bib. Hiermee komen we terug op cĳ fers van voor de coron-
acrisis, die voor een terugval zorgde in ons ledenaantal.”
“2022 was een goed jaar voor de Openbare Bibliotheek 
Brasschaat. We kenden zowel een stĳ ging in het aantal 
leden als in het aantal ontleningen”, aldus Carla Pantens, 
bevoegd schepen. En er werd ook duidelĳ k meer geleend 
in de bib dan de jaren voordien. Meer dan 222.000 materi-
alen gingen mee met hun tĳ delĳ ke eigenaar, meer dan de 
helft daarvan werd uitgeleend door jongeren. Daarnaast 
leende de Bib in 2022 ook bĳ na 4.200 e-boeken uit. Ook 
daar is een groei, want in 2021 waren dat er nog ca. 3.200.

Lidmaatschappen 2022
 2021 2022
Kinder en jeugdjury 36 57
Jeugd 1860 1932
Jongere 790 835
Jongvolwassene 1909 2014
Volwassene 2156 2164
Senior 1209 1384
Leerkracht 463 262
Kansenpas 10 20
TOTAAL 8433 8668

Uitleencĳ fers 2019 – 2022
 2019 2020 2021 2022
jeugd non-fi ctie 17.639 11.339 13.764 13.304 
jeugd fi ctie 76.640 55.489 68.501 72.205 
jeugd strips              35.249 28.485 35.321 32.868 
volw. strips 8.954 6.926 7.103 7.949 
volw. non-fi ctie 33.957 20.973 22.184 25.236
volw. fi ctie 49.161 42.976 49.062 48.360 
dvd 8.268 5.244 8.388 7.959 
cd 20.062 11.676 8.657 9.811 
tĳ dschriften 4.675 3.891 5.109 4.468 
TOTAAL 254.605 186.999 218.089 222.160
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Engel & Völkers Antwerpen Noord kantoren Brasschaat, Kalmthout en Schilde
kantoor Brasschaat: Tel. 03-658 12 00  Bredabaan 280  2930 Brasschaat

brasschaat@engelvoelkers.com  www.engelvoelkers.com/antwerpen

Dit zĳ n slechts enkele panden die 
wĳ  recentelĳ k hebben verkocht.

Wĳ  beschikken over een groot klantenbestand dat op zoek is naar gelĳ kaardige panden.
Bent u van plan uw eigendom te verkopen aarzel dan niet ons vrĳ blĳ vend te contacteren 

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

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 
vrĳ blĳ vende prĳ sofferte!

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

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

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

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


