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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12u. en van 14 tot 18u. - vrij. van 9 tot 12u. - Zat. en zo. gesloten.

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

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

@KLEDINGWILAN.BE

SELECTED  HOMME
NIEUW

www.optiekdebeenhouwer.com
DR. ROOSENSPLEIN 19

ZONNEGLAS-
ACTIE

-50%

OPTIEK DE BEENHOUWER

EINDELOOS GENIETEN VAN EEN NIEUWE BADKAMER?

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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Werft aan voor de zaak
in Brasschaat of Kapellen:

Solliciteren:
emelie@patisseriemanus.be
of neem telefonisch contact op via

0496 128 766

FULL TIME
WINKEL-

MEDEWERKER

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

Op zoek naar een betrouwbare partner voor 
het leveren en plaatsen van uw laadpalen?

Wĳ  zĳ n verdeler van laadpalen van Easee

Zakelĳ k laden?

Premie?

Meer info?

Bredabaan 501 – 2930 Brasschaat – 03 651 81 93
info@orlans.be - www.orlans.be

Vlaanderen liet in mei massaal (een deel van) het gras groeien, en zo zorgden onze tuinen 
voor een hogere nectarscore. Toch staat de biodiversiteit nog erg onder druk, en moeten we 
ons blĳ ven inzetten en de privé-tuinen omvormen van kaal geschoren gazons tot bloemen-
weides. Dat kan als iedereen de voordelen ervan inziet, ook voor zichzelf.
Annick Hollebeke is een ervaren en gepassioneerde herboriste. Ze werkt graag en veel in 
haar eigen tuin en weet veel over kruiden en eetbare planten. Dat past ze ook graag toe 
en deelt het met zoveel mogelĳ k mensen. Dat doet ze als Velt-lesgeefster en binnen de 
organisatie ‘Tuinen van Heden’, een groep mensen die hun kennis en netwerk gebruiken 
ten voordele van de natuur. Dinsdag 14 maart om 20 u in zaal Born, Azalealaan 5 (voorheen 
gemeentepark) – 2930 Brasschaat. Inkom: gratis, iedereen welkom zonder reservatie

V E LT  B R A S S C H A A T

WAT NA ‘MAAI MEI NIET’ … DOOR ANNICK HOLLEBEKE

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

Elektriciteitswerken 
Elekpro,
bouw 7/7 0484/993 359

Te koop gevraagd: 
schilderĳ en, strips, LP’s, 

Poolse mannen doen 
renovatiewerken. 

Wĳ  kopen boeken. 
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Ann Ockers

BE 0883.756.508

Ann Ockers
Medische pedicure

aan huis.
€ 26

0495/10.25.65

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

€ 345
VOORDEEL

adviesprĳ s
744
nu aan

CRAZY DAYS

6,7 L

1200 W

399

Keukenrobot KVL4220S
Met accessoires: K-klopper, ballongarde,...

GELDIG TOT EINDE VOORRAAD

KEUKENWEEGSCHAAL
DS400

T.W.V. € 49 

GRATIS

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 ?

Kelners m/v
Jobstudenten M/V 

 
Brasserie

De Hoge Boom
 Hoogboomsteenw. 94

 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
GEZOCHT

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

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

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

Ik zoek werk poetsen, 
strĳ ken, boodschappen  
doen. 0465/497 357

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

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

Klusman inricht. elek-
tr. garagedeur, rolluik. 
0499/216 561

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

driewieler-tandem. 
NIEUW!

Nieuwprĳs +€ 5.000 
Vraagprĳs: O.T.K

TE KOOP: DRIEWIELER TANDEM

Tel. 0494/505 528

We nodigen u ook graag uit op een dansinitiatie op 
11 maart 2023 van 14u tot 16u30 in zaal ‘Ons 

Middelheem’ Bredabaan 425, 2930 Brasschaat.
Een professioneel danspaar komt wals, 

tango en discoswing aanleren. 
Op voorhand inschrĳven aub (bĳ voorkeur met danspartner) vóór 

10 maart ’23 via e-mail aan mulwerlerner@gmail.com 
Kostprĳs: €10 pp te betalen op rekeningnr. 

BE82 4151 2158 5168 van VVKB Gouw Antwerpen.

DANSINITIATIE 
WALS, TANGO EN DISCOSWING

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Marita De Sterck en Ellen Blencowe, de eerste een 
Brasschaatse inwĳkeling en de tweede een Bras-
schaatse uitwĳkeling hebben beiden een nieuw 
boek uit. Marita De Sterck is niet aan haar proefstuk 
toe. De Mariaburgse heeft haar wĳk in vroegere 
werken al in beeld gebracht. Op 12 maart stelt ze 
haar nieuwe roman “Harde hand” voor in het kas-
teel Hof de Bist aan de Veltwĳcklaan 252 in Ekeren. 
De boekvoorstelling start om 14u. Radiopresenta-
tor Tom De Cock interviewt de auteur.
Marita De Sterck kroop in de huid van een jonge 
vrouw die de emotionele terreur uit haar kindertĳd 
van zich af wil schudden. Ze kruipt daarvoor in het 
oude lĳf van een malafide jager die droomt van een 
verboden trofee. De thema’s dierenmishandeling, 
broodfokkerĳ en jachtmisdrĳven komen aan bod, 
net als natuurbehoud, toch een zeer actueel onder-
werp.
Elle Blencowe heette vroeger Elke Heirman. Ze is 
afkomstig uit Mariaburg en woont  nu in Frankrĳk. 
Ze was nog even gemeenteraadslid voor het toen-
malige sp.a-spirit. Elle schreef een autobiografische 
thriller die zich afspeelt tussen de Lage Kaart en 
Mariaburg station. Het boek kreeg de titel “Duivels-
kind” mee. Elle is de oudste dochter van Mark Heir-
man, intussen al vĳf jaar overleden.
Elle woont op het Franse platteland waar ze ver-
waarloosde en achtergelaten dieren opvangt en 
verzorgt. Met haar boek wil ze iedereen de ogen 
openen voor het verborgen geweld achter de 
mooie deuren van een Brasschaatse woning. Ze be-
handelt onder meer de angst en het onbegrip van 
een kind dat zich ongeliefd voelt door een ouder. In 
dit geval gaat het om de moeder. Esther werd ver-
stoten net na haar geboorte. Ze groeide op in een 
onveilige omgeving. Haar zusje wordt wel geliefd 
en zelfs aanbeden. Haar vader kan er helaas niet al-
tĳd zĳn voor zĳn dochter.
“Duivelskind” wordt uitgegeven door Boeken.cafe.

Jonge vrouw zoekt werk 
als poetsvr., babysit, af-
was. 0465/927 680

Jonge man zoekt werk 
als thuiszorg, afwas, tuin, 
poets. 0467/867 340

Man zoekt schilder- en 
tuinwerk. 0466/464 299

Te koop: stacaravan inst. 
kl. mt inboedel Molen-
zijdse Heide. Richtpr. 
€28.500. 0494/792 487

Overlast van mollen. 
GSM 0493 122 498

Opritten, terrassen. 
Nieuw aanleg en repara-
ties. Gratis offerte
0493/651 522
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Eerste ‘brock-infill’ kunstgrasveld in 
België voor KSVB Driehoek 

Voetbalclub KSVB Driehoek hernieuwt haar kunstgrasveld 
op het A-veld en vervangt meteen ook het natuurgrasveld 
van het B-veld door kunstgras. 
De club kiest daarbĳ  resoluut voor het duurzame materiaal 
Brock-infi ll wat meteen ook het eerste kunstgrasveld in dit 
materiaal in België wordt. Het gemeentebestuur fi nanciert 
gedeeltelĳ k mee. 
De club ontstond in 1970 en het kunstgrasveld van hun A-
veld dateert ondertussen al van 2011. Tĳ d om dit te vernieu-
wen. Brock-infi ll - samengesteld uit schilfers van dennenhout 
- is een duurzaam en 100% biologisch materiaal dat koel 
blĳ ft. Het is veilig in gebruik bĳ  kunstgrasvelden. Het totale 
prĳ skaartje voor de nieuwe kunstgrasvelden bedraagt meer 
dan 625 000 euro waarvan de gemeente ongeveer 1/3 (202 
000 euro) bĳ draagt. 
Voor het overige resterende bedrag (325 000 euro) gaat de 
club een lening aan waarvoor de gemeente ook waarborg 
staat. Zelf legt KSVB Driehoek een kleine 100 000 euro in 
met eigen middelen. 
“Met deze stevige investering wordt een jarenlange droom 
van de club gerealiseerd. Samen met de vele vrĳ willigers, 
trainers, spelers en sponsors kan het bestuur de club nu ver-
der laten groeien en stevig verankeren. Investeren in onze 
sportieve jeugd is de toekomst verzekeren,” aldus schepen 
van Sport Adinda Van Gerven
Dankzĳ  de gemeente kon de club al eerder verschillende 
investeringen doen in haar infrastructuur en kwamen de 
voetbalpleinen in concessie. De gemeente staat ook telkens 
borg bĳ  leningen en geeft technische ondersteuning.

Lentebrunch
 uitnodiging

Inschrijven kan t.e.m. 14/03 door
storting van € 30 op

BE21 6451 5107 4303

19.03.2023 - 10u tot 12u

Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan 11

Met gastspreker

EVA DE BLEEKER

Brasschaat

MARKT
Stille Meeuw organiseert

11 & 12 maart van 10 tot 17 u

inkom: € 2
info@stillemeeuw.be

Scoutlokalen Jobertus
achter politiekantoor (volg parking 1)

Sportendreef  14, 2930 Brasschaat

PUUR SFEER KIJKDAG

Lente & Pasen
 Schrijf je in voor een van de leuke Paasworkshops

 Een lekker glaasje hoort er ook bij!

Opkopen alle auto’s. 
Met of zonder controle, 
benzine diesel veel of 
weinig kilometers. Ook 
voor export. Eerlijke en 
beste prijzen vd streek. 
Geeft u gerust vrĳ blĳ vend 
een belletje of berichtje 
gsm 0491 758 399

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

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

Dakwerken alle klei-
ne en grootte her-
stell ingen.  Dakpan-
nen schouwen roofing 
lekkages etc bel ge-
rust vrijblijvend voor 
alle info 0491 758 399

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

OPRIT OF PARKING
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

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

SPEELPLEIN DE DRIEHOEKJES
V.Z.W.

Leer ons fantastische team kennen
op onze animatorendag!

Wij voorzien een hapje, drankje en
een leuke activiteit.

8 april 2023
11u - 16uVan Hemelrijcklei 81,Brasschaat

19 maart 2023

13u - 17u

Turfaard 1,

Brasschaat

Speelplein De Driehoekjes VZW

www.dedriehoekjes.be info@dedriehoekjes.be

speelpleindedriehoekjes

Bella Travel bestaat 1 jaar
Ons groeiende bedrijf is ontstaan op initiatief van een fervent reiziger
die al vele plaatsen op onze mooie planeet bezocht heeft. Met zijn 
expertise en kennis startte hij zijn eigen reisbureau. Een citytrip naar 
Barcelona, een roadtrip in het westen van de USA of een all-inclusive 
vakantie naar Griekenland? Wij maken uw reis op maat. Begint het te 
kriebelen? Geef dan gerust een seintje.

Volg ons op FACEBOOK

of op INSTAGRAM

TEL: 03/291 31 25   TEL: 03/645 30 65

NIEUWE EDITIE
TROUWDAGEN 10 EN 11 MAART
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om 11 u. Feestelijke brunch in Ons Middelheem
om 14.30 u. Muzikaal optreden in de Hemelhoeve

met de dichter Hans Depelchin
en het muziekensemble Breathe

De Brasschaatse afdeling van het Davidsfonds 
werd in 1928 gesticht.

In de traditie van onze vieringen van 75, 80, 85 en 90 jaar,
op weg naar ons eeuwfeest,

 
vieren we nu ook ons 95-jarig bestaan!

Deze viering is niet alleen voor onze leden; iedereen die 
geïnteresseerd is om bij deze gelegenheid kennis te maken 

met het Davidsfonds en zijn werking in Brasschaat 
is van harte welkom! 

Deelname: € 42 (€ 22 enkel brunch, € 24 enkel optreden).
Alle aanvullende info hierover vind je op onze website

www.davidsfondsbrasschaat.be onder de rubriek “Activiteiten”.  
Inschrijven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

of telefonisch (Ria Keysers – T. 03 652 12 86).

FEEST !
zondag 12 maart 2023

95

Zoekt

DEELTIJDS
 AFWASSER

20u - dinsdag t.e.m. vrijdag 12u - 17u.
Ervaring is een pluspunt - Nederlandstalig

Info: 03/651 95 20

Op zaterdag 11 en zondag 12 maart van 10 tot 17 uur 
organiseert Stille Meeuw (vereniging van oud-scouts en 
oud-gidsen van Brasschaat) in de scoutslokalen Jobertus, 
(Sportendreef 14, ingang Hemelakkers - achter politiebu-
reau) haar jaarlĳ kse rommelmarkt. Iedereen welkom!

ROMMELMARKT

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 en aange-
leverde beelden. 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. (Dit geldt ook 
voor aangeleverde, gratis geplaatste, redactionele stukken) Opname 
van advertenties betekent niet dat de redactie het met de inhoud of 
de strekking ervan in alle opzichten eens is. De redactie behoudt het 
recht teksten te weigeren zonder opgave van reden.
Copyright: niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
toelating van de uitgever. Gebruik van foto’s, tekeningen of ontwer-
pen 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. 
Oplage: 24.000 ex. 

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

Op vraag van de Schotense 
en Brasschaatse secundaire 
scholen schrĳ f je je kind voortaan 
in via een online aanmeldsysteem. 
Het is eenvoudiger en neemt de 
tĳ dsdruk weg. Aanschuiven aan 
schoolpoorten is verleden tĳ d.   

De online tool wijst leerlingen op een objectieve 
manier beschikbare plaatsen toe op basis van een 
algoritme dat zich baseert op je voorkeurscholen, 
en niet op basis van wie eerst registreert. Er is dus 
geen tijdsdruk. Je hebt alle tijd om rustig na te 
denken over de scholen van jouw voorkeur.

Hoe werkt het?

Als Brasschaatse en Schotense leerling van het 
zesde leerjaar kreeg je op school een infobrochure 
mee naar huis:
1. Kies daaruit één of meerdere scholen van jouw 

voorkeur.
2. Surf tussen 27 maart (12:00) en 21 april (12:00) 

naar brasschaat-schoten-so.aanmelden.in en 
meld je aan voor de school of scholen van jouw 
voorkeur.

3. Ten laatste op 15 mei ontvang je een mail met 
daarin de school die aan jou toegewezen is.

4. Schrijf je vanaf 16 mei offi  cieel in bij die school. 
Dat gebeurt altijd op afspraak. De school neemt 
contact met je op. Inschrijven kan tot 12 juni.

inBrasschaat

Alle info over de activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

ENSO, OPENDEURDAG
Kom kennismaken met onze alpaca’s 
en laat je rondleiden in ons Centrum.
ENSO
19 maart, 10:00 - 16:00

VANUIT TALENT KIJKEN NAAR JE KIND
Lezing. Kinderen die hun talenten 
kennen, zijn veerkrachtiger en ervaren 
meer geluksgevoel.
Biboase
16 maart, 20:00

ÃO
Concert. Zuid-Amerikaanse 
gitaarklanken, een ambient-universum 
van pedalen en cassettes, groovy 
percussie en bezwerende zanglijnen.
Theater Hemelhoeve
18 maart, 20:00

DON BOSCO ITALIANO
Geniet à volonté van onze drie 
overheerlijke pasta’s.
Scoutslokaal 23ste Don Bosco
18 maart, 17:00 - 23:00

Hooggeëerd Publiek is de culturele seizoensopener van 
15 september tot 1 oktober 2023. Je bent een kunstenaar of lid van 
een Brasschaatse kunst- of cultuurvereniging en je wil graag je 
artistieke bijdrage leveren aan Hooggeëerd Publiek? Mail vóór 13 
maart je gegevens naar cultuurraad@brasschaat.be. Vermeld kort 
wat je wil doen. 

Meer info  T 03 650 29 30 (tijdens kantooruren)

Aanmeldsysteem 
secundair onderwĳ s 
Brasschaat/Schoten 

Speelplek 
Merellaan 

Op 11 maart opent ontmoetings- en 
speelplek Merellaan. Van 14 tot 
16 uur kan je er een lekker hapje 
eten en meeklinken op de opening.  
Speel de nieuwe tuigen mee in en 
maak mee badges bij de mini-
workshop. UITPAS zorgt voor een 
extra punt op je kaart.

Arrangement 
spoorfi etsen

Met dit arrangement - beschikbaar 
op donderdagen vanaf april 
-  bieden we een leuke daguitstap 
voor families, vrienden, 
verenigingen en bedrijven. 
Combineert spoorfi etsen met een 
lunch, museumbezoek en een 
wandeling in de natuur.

Reserveer jouw donderdag in april, 
mei, juni, september of oktober op 
brasschaat.be/
arrangement-spoorfi etsen

WANDELING MET GIDS
Rond het fort van Brasschaat en de 
antitankgracht.
Fort van Brasschaat
19 maart, 13:00

Meer weten?  
brasschaat-schoten-so.aanmelden.in

MOONBOUND
Als Peter op een magische reis vertrekt 
om zusje Anne te redden, vliegt hij 
naar een mysterieus gebied: de maan.
Theater Hemelhoeve
19 maart, 15:00

HELP! MIJN VROUW WIL OP CRUISE.
De familie Van Geel gaat op 
aandringen van mevrouw Van Geel 
voor de eerste keer op cruise.
De Polygoon
17-19 maart

Hooggeëerd
Publiek

parkbodeactueel
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8 sporters ontvangen trofee van Brasschaatse sportlaureaat 
Op vrĳdag 3 maart 2023 vond de jaarlĳkse sportlaureatenviering van Brasschaat plaats in 
de sporthal van Sportoase. Een jaarlĳks gebeuren waarbĳ het gemeentebestuur talrĳke 
sportieve prestaties van het afgelopen jaar extra in de kĳker zet. 8 winnaars die in 2022 een 
titel op provinciaal, Vlaams, Belgisch of internationaal niveau behaalden werden gehuldigd. 
De avond werd aan mekaar gepraat door niemand minder dan sportjournalist Ruben Van 
Gucht. 
De afgelopen weken kon jĳ ook stemmen op jouw favoriete sportploeg of sporter van het 
jaar. Sporters werden gehuldigd in 8 categorieën:

Punten konden gegeven worden door zowel publiek, pers & media, sportexperten, Bras

van bestuur van de sportraad.
En de winnaar is…
De meest beloftevolle jongerenploeg is KHC Dragons BU14-1
ten zich voor de Europese hockey finale in de categorie voor jongens onder de 14 jaar. De 
finale wordt gespeeld tĳdens het komende paasweekend in Nederland. 
De trofee voor beloftevolle jongere ging naar Helena Heĳens van Acro II Gym (acrobati

De trofee voor de meest verdienstelĳke G-sporter ging 
naar Bart Brands van TTC Brasgata. 
jaar niet minder dan 6 medailles in verschillende com
petities waaronder het Belgisch kampioenschap in 

bramont waar hĳ ook zĳn titel van 2019 kon verlengen. 
De trofee voor coolste sport-
club is voor No Limits Gym-
nastics (ritmische gymnas

tiek). Een club waar jong en oud, alle culturen 
en afkomsten welkom zĳn en waar iedereen 

met plezier naar de training komt. Een club die al ja

vieren.  
Sportploeg van het jaar is Dames interclub 45+ reeks 
tot 40 punten van TC Peerdsbos. 

zier altĳd voorop staat. 

Sportman van het jaar is Andy Feyen van zwemclub Iloka Kapellen. 

Sportvrouw is Lotte De Vet van Athletes for Hope (trailrun, triathlon, duatlon). Behaalde de 

Er werd ook een jaarlĳkse Kapitteltrofee overhandigd aan iemand die zich telkens belan
geloos inzet binnen de vereniging en zich onmisbaar maakt voor de club. Deze trofee ging 
naar Gerrit Van Riet.
mer kan je hem vinden bĳ de Brasschaat Braves. “Een vriendelĳke, behulpzame jongen die 

Er werd ook nog een trofee voor de publiekslieveling uitgereikt, de genomineerde die van 
het publiek de meeste stemmen kreeg.  Deze prĳs ging naar Helena Heĳens van Acro II 
Gym.
“Deze sportieve laureaten zetten Brasschaat op de wereldkaart. Welgemeende felicitaties 

trainers, coaches, clubs, sponsors die iedere dag opnieuw onze sporters aanmoedigen en 

Florent Caers en Paul Depaepe

oen in 1951 roeien ‘vier zonder stuurman’. Paul Depaepe was wielrenner en nam eveneens 
volging op de 

piste. In 1957 werd hĳ wereldkampioen in Rocourt. 
De sportlaureatenviering is een organisatie van het gemeentebestuur, de sportraad en 
vzw Sport plus.

Algemene vergadering van de
gemeentelijke sportraad Brasschaat

De algemene vergadering van de gemeentelĳke sportraad 
Brasschaat heeft plaats op maandag 13 maart 2023 in de ca

Brasschaat. De vergadering start om 20 uur en is openbaar. 
Van 19.30 uur tot 20 uur is er ontvangst en registratie voor
zien.  

werden reeds uitgenodigd. Sportverenigingen die nog niet 
aangesloten zĳn, en meer info wensen over een mogelĳke 
aansluiting, mogen contact opnemen met de sportdienst.
Iedereen die voeling heeft met het  Brasschaatse sportleven 
is van harte welkom op deze vergadering! 
Inlichtingen:
Sportraad Brasschaat, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat,
tel. 03 650 03 30, sport@brasschaat.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…

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

Zaaien van nieuwe ga-
zons en herstellen van 
oude gazons. Gratis of-
ferte 0487/715 534

Vliegramen, ook herstel-
ling. 0499/216 561

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

Alle terrasherstellingen:
Uitslĳpen van slechte voe-
gen van terrassen en her-
opvoegen van terrassen.
Vervangen van tegels die 
stuk zĳn. Vervangen van 
putdeksels. Plaatsen van 
boordstenen enz... Gratis 
offerte.   Van Goubergen 
Bart. 0491 88 35 97.
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Onze Kerk is in beweging. Dat voelt iedereen. Alles hou-
den zoals het is of was, is niet langer een optie. De paro-
chies van Bethanie, Driehoek en Maria-ter-Heide werken al 
een tĳdje samen.  Op voorstel van het team van de pasto-
rale eenheid Heiligen Jacobus & Antonius, waartoe deze 
3 parochies behoren, heeft onze bisschop Johan Bonny 
opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar een 
mogelĳke samenvoeging van de parochies Goddelĳk Kind 
Jezus, Bethanië, St.-Jozef, Driehoek met O.-L.-Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen, Maria-ter-Heide. Voor alle duidelĳkheid: 
een samenvoeging van parochies betekent niet dat vereni-
gingen moeten worden samengevoegd of dat kerkgebou-
wen zouden gesloten worden. Daarover gaat het dus niet, 
wel over de vraag of wĳ op termĳn één sterke parochiege-
meenschap kunnen vormen. 
Op maandag 13 maart 2023 houden we een open over-
legmoment voor alle geïnteresseerden van deze drie pa-
rochies, in de refter van de school Mater Dei in Maria-ter-
Heide (inkom langs de groene poort aan de Kerkedreef,  
aan de parking achter de kerk) om 19.30 uur. U bent bĳ 
deze alvast van harte uitgenodigd om te komen luisteren, 
om je zorgen en bedenkingen te laten klinken, om kennis 
te maken, maar ook om mee te komen nadenken over de 
toekomst en de voordelen die zulk een ééngemaakte pa-
rochie kan bieden.
De bisschop heeft mĳ als begeleider aangeduid en ik kĳk 
er, samen met de leden van het team van de pastorale 
eenheid, naar uit deze boeiende weg met jullie te kunnen 
gaan, in een goeie geest van begrip, respect, verstandhou-
ding en openheid. Mocht u vragen hebben, dan mag u mĳ 
of één van de teamleden contacteren. 
Hopelĳk tot 13 maart e.k. 
Steven De Schamphelaere
Adjunct van de bisschoppelĳk vicaris voor de Kempen
steven.deschamphelaere@bisdomantwerpen.be

OPEN OVERLEG OVER DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIES
 VAN BETHANIE, DRIEHOEK EN MARIA-TER-HEIDE

Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor  Mensenrech-
ten. Daklozen, mensen in armoede, vluchtelingen, mensen 
zonder papieren, economische migranten... Wat zĳn hun 
rechten? Hebben ze plichten? Zĳn er nog grenzen? Waar 
loopt het fout? PETER RENARD (journalist, publicist) praat 
met KATI VERSTREPEN. Leeft ze in de ideale wereld? Hoe 
gaat ze om met tegenkanting? En wat vindt ze van “woke”?
Woensdag 8 maart 2023 om 20.00u in de Sint-Jozefkapel, 
Augustĳnslei 76, Brasschaat. Inkom gratis.

B R A S S C H A A T  2 0 1 2  P R E S E N T E E R T :

CONFIDENTIES IN DE KAPEL
WAT BEZIELT KATI VERSTREPEN?

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 

Op zoek naar een sprookjesachtig verjaardags-
feestje of een unieke schooluitstap voor 
kinderen van 4 tot 7 jaar?
Ontdek het Sprookjespad, een magische wandeling vol verhaaltjes,
liedjes en spelletjes doorheen parkdomein De Mik.

MEER INFO OF 
INSCHRIJVEN?

Samen met een gids gaan 
de kinderen op stap door 
het bos om te eindigen in 
de prachtige Torenpoort. 

Minstens 3 weken op 
voorhand reserveren 

brasschaat.be/sprookjespad

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

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

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

Franse les niv. secun-
dair, guitarles beginners. 
0477/788 101 

Vrouw 70j. zoekt ge-
zonde vriend om nog te 
genieten. 0495/493 336

Te huur: mooi ing. app. 
van 100m² + gar. voll. ok, 
Molenweg 11 Mariaburg 
2e V. met lift. Onm. besch. 
€870 + € 30. Tel. 03/605 
90 01. Enkel voor rustige 
bewoner(s)

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

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

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

Leegmaken van wonin-
gen van kelder tot zol-
der ook aankoop antieke 
meubelen of kleine ver-
huis bel vrĳblĳvend Sven 
0477 670 668 e-mail: 
depotv@outlook.com

Te koop: salon 2/3 zit 
donkergrĳs teflon €200. 
0479/381 137

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

TE HUUR

Moraira Spanje: vakantievilla 
max 6 pers. met privé zwem-
bad, 3 slaapkamers, 2 badk. 
Zeer rustig gelegen, nog vrĳ 

vanaf 16 april-7 juni. 
€ 600 incl. gas, water en elektr. 

Tel. 0499/761 847

Te koop schilderij van 
Cornelis le Mair 1979 
(Ned.) 18x13 zeeschel-
pen. 03/646 75 65

Goedkoop vellen van 
bomen en afvoeren, Gra-
tis offerte. 0487/715 534

Te koop droog gezaagd 
brandhout 2m³ 20-30cm 
€200. 0492263 118

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

Te koop electr. rolstoel 
permobiel C350 €1600. 
0472/629 580

Klokkenspecialist Jan 
Bouten. 03/663 33 73. 
Durent i jd le i  15 MtH 
0479/381 137

Te huur: Brass. C. app. 1e 
V., 2 slpk., zonneterr. gn 
lift, gar. Hofstr. 40, vrĳ. T. 
03/651 77 68
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Doelstellingen energie- en klimaatpact:
op goede weg naar 2030

Brasschaat heeft zich in 2021 - net zoals vele andere ge-
meenten - geëngageerd om samen met haar inwoners te-
gen 2030 de doelstellingen van een lokaal energie- en kli-
maatpact te behalen.
De doelstellingen van het pact zĳn onderverdeeld in 4 werven: 
1. Laten we een boom opzetten: 1 boom en 0,5 meter gevel-
tuin (of haag) bĳkomend per inwoner, 1 extra natuurgroen-
perk van minstens 10m² per 1000 inwoners.
2. Verrĳk je wĳk: 50 collectief georganiseerde energiebespa-
rende renovaties per 1000 wooneenheden en 1 coöperatief/
participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners.
3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar: 1 toegangs-
punt per 1.000 inwoners voor een (koolstofvrĳ) deelsysteem, 
minstens 1 laadpunt per 100 inwoners, 1 extra meter nieuw 
of structureel opgewaardeerd fietspad per inwoner.
4. Water is het nieuwe goud: 1 m² ontharding per inwoner, 
1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, 
buffering en infiltratie per inwoner.
“Vooral in werf 1 en 3 hebben we grote sprongen gemaakt”, 
zegt schepen voor duurzaamheid Goele Fonteyn. “Door de 
behaagacties is immers al 7683 m extra haag aangelegd 
of maar liefst 40 % van de beoogde doelstelling.  Mede 
dankzĳ de 1000-bomenactie konden we eveneens 351 nieu-
we bomen verwelkomen in Brasschaat. Ook in laadpunten is 
er fors geïnvesteerd: met 88 laadpunten zitten we bĳna aan 
een kwart van de doelstelling. Met 9 koolstofvrĳe deelwa-
gens komen we aan 12 % van de doelstelling.”
Op bepaalde cĳfers uit werf 2 en 3 hebben we nog onvol-
doende zicht. Het is nog wachten op Vlaanderen die volop 
bezig is bĳkomende databanken te voorzien en te koppelen. 
Zo hebben we bĳvoorbeeld nog geen idee over de cĳfers 
rond onder andere energetische renovaties. 
“Maar dat we al heel goed bezig zĳn wat betreft nieuwe en 
opgewaardeerde fietspaden weten we uit eigen berekenin-
gen. Daar zitten we ook al aan 43,8 % van de doelstelling”, 
legt Goele uit.
Werk mee aan de doelstellingen. Vanuit het gemeentebe-
stuur werken we naarstig verder aan het nastreven van de 
doelstellingen. 
“Vooral in werf 2 en 4 ligt er nog veel werk op de planken. 
Maar we hebben nog 7 jaar om ze allemaal te halen”, knip-
oogt Goele.
Je kan zelf ook je steentje bĳdragen: waak mee over water, 
tegelwippen of maak van jouw tuin een groene oase. Surf 
naar brasschaat.be/natuurbuur voor inspiratie en hoe je dit 
best aanpakt. Schrĳf je zeker ook in voor de nieuwsbrief van 
de gemeente om op de hoogte te blĳven van onze acties.
Heb jĳ onlangs een boom of haag geplant of grote tuinwer-
ken uitgevoerd? Geef jouw resultaten door op groenblauw-
peil.be en zie zo jouw bĳdrage binnenkort verschĳnen in de 
doelstellingen op lokaalklimaatpact.be!

Brasschaat zoekt organisator voor haar 
nieuwe winterbeleving

 
Het gemeentebestuur zoekt een organisator die de winter-
beleving tĳdens de eindejaarsperiode in haar gemeente op-
nieuw vorm kan geven voor de komende 5 jaar en schrĳft 
daarvoor een bestek uit voor een geraamd bedrag van 57 
000 euro. Tegen eind april 2023 weten we aan wie deze op-
dracht gegund wordt. 
Jaarlĳks creëert het gemeentebestuur in haar gemeente een 
gezellige eindejaarsperiode met sfeerverlichting, versiering, 
kerstshopping en animatie. De voorbĳe 5 jaar was er ook tel-
kens een winterdorp in het Gemeentepark waar een ĳspiste 
of rolschaatspiste werd gebouwd in combinatie met een 
kermis, wintercircus en waar ook de plaatselĳke horeca een 
plekje kreeg. Een aantrekkingspleister waar bezoekers van 
zowel binnen als buiten Brasschaat massaal naar toe trokken. 
We willen deze winterbeleving nu verder doorzetten en uit-
breiden naar het kernwinkelgebied en dit voor komende 5 
jaar tot en met de eindejaarsperiode van 2027-2028. Het 
gemeentebestuur wil daarbĳ terug 1 centraal gebeuren, 
kerstshoppen en muziek in het winkelgebied en een nieuw-
jaarsreceptie voor zowel inwoners als personeel van het ge-
meentebestuur. Dit pakket wordt uitgebreid met een reeks 
nevenactiviteiten die plaatsvinden op verschillende locaties 
en verschillende tĳdstippen. Samenwerkingen met lokale 
handelaars en horeca is belangrĳk. We stellen daarbĳ een 
geraamd budget voorop van 57 000 euro als volgt onder-
verdeeld:

“Met een heuse winterbeleving maken we van Brasschaat 
een gezellige en warme plek om te bezoeken tĳdens de 
eindejaarsdagen. Een warm drankje, een hapje, aangenaam 
shoppen, mooie sfeerverlichting, muziek en leuke activiteiten 
voor jong en oud,…kortom samen maken we mooie herin-
neringen in Brasschaat, stelt schepen voor feestelĳkheden 
Carla Pantens.
Mogelĳke kandidaten kunnen hun dossier indienen aan het 
onthaal van de gemeente (Verhoevenlei 11) en dit tot en met 
12 april vóór 11 uur. Een jury kiest daarna uit de inzendingen 
het beste dossier. Tegen eind april moeten we dan weten wie 
de ‘Winterbeleving in Brasschaat’ zal organiseren. 
Op maandag 13 maart om 10.00 uur vindt een infomoment 
plaats in het gemeentehuis (Verhoevenlei 11) voor alle geïn-
teresseerden.

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 )

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

Zowel bestaande als nieuwe installaties.

www.poortenhersteller.be

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

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

TUINWERKEN 
RONNY KANORA

Aanleg - Onderhoud 
Renovatie - Snoeiwerken. 
Vrĳblĳvende prĳsofferte. 
ronny.kanora@telenet.be

0477/306 423

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

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

Zaterdag 18 maart 2023 
20.00 vijfde Algeme-
ne 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

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

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

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

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

Snoeien en vellen van 
bomen.  Met hoogte-
werker of klimwerk. Ook 
op moeilijk bereikbare 
plaatsen. Graag kom ik 
vrijblijvend eens kijken 
0491 758 399.

Beste, voor de verkoop 
van jullie voertuig mo-
gen jullie mĳ ook eens op 
bellen zowel zeer recente 
wagens als oudere even-
tueel zonder keuring of 
met schade 0479 091 504

Goedkoop verwĳderen 
en afvoeren van coniferen 
en hagen, gratis offerte. 
0487/715 534

Schilder., gypr., lamin., 
all, sorten bezett. schil-
derkl. Gr. Pr. off.
0467/327 615

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

Wĳ zĳn op zoek naar ie-
mand die onze kindjes 
kan ophalen van school/
crèche en dit elke dag 
om 15.00u (woensdag 
om 13.30u) en bij hen 
blĳven tot 18.30u bĳ ons 
thuis (bad geven, eten 
geven,...). Rĳbewĳs. 
0473 760 420

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

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

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

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

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

Brasschaat gevierd als ‘3e sociaalste gemeente’ van Vlaanderen
Brasschaat is door vrĳwilligersplatform Give A Day uitgeroepen tot ‘3de sociaalste gemeente’ 
op meer dan 600 deelnemende organisaties. Tĳdens de week van de vrĳwilliger kwam alge-
meen directeur Bart Wolput persoonlĳk de trofee overhandigen aan het gemeentebestuur. 
Give a Day werkt in heel Vlaanderen – en dus ook in Brasschaat – samen met het lokaal be-
stuur om vrĳwilligers op een slimme manier te koppelen aan vrĳwilligersorganisaties en 
burenhulpvragen. Elk jaar reikt de organisatie ook trofeeën uit aan de organisaties die het 
meest en best inzetten op hun vrĳwilligerswerking.
“Corona zorgde ervoor dat heel wat vrĳwilligers afhaakten. Dus de nood bĳ vrĳwilligersor-
ganisaties is erg groot. Brasschaat en het vrĳwilligerspunt VONAK zetten zeer sterk in op het 
verzamelen en promotie van dat aanbod. Die proactieve aanpak is zeer succesvol en een 
voorbeeld voor andere gemeentes en organisaties”, geeft Bart Wolput aan.
Brons voor Brasschaat
Daarbĳ heeft Brasschaat voor de jongste editie een mooie derde plek veroverd. Hasselt prĳkt 
op de eerste plaats en Herenthout eindigde één positie voor Brasschaat. 
“Vele organisaties in Brasschaat rekenen op de hulp van vrĳwilligers, waaronder onze 3 lo-
kale dienstencentra, wzc Vesalius, Remise, bibliotheek, sociaal huis Kabas en onze vrĳetĳds-
diensten. Uiteraard zĳn we dan ook héél fier op het behalen van deze bronzen medaille 
voor Brasschaat. Dat is dankzĳ de inzet van onze vele vrĳwilligers met een warm hart”, aldus 
schepen voor Sociale Zaken Karina Hans.

Asbestattest nodig
voor de verkoop van uw woning?

Bel ons !

0493 483 291
asbestattestonline@gmail.com

www.asbest-attest.online

Reeds 40 jaar het vertrouwde adres: DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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Beste inwoners, Ook dit jaar met Pasen hebben De Orde 
van de Tempeliers jullie hulp nodig. Vele kinderen zien de 
paasklokken niet tot aan hun deur komen. Deze kinderen 
denken dat ze het niet verdienen om iets van de klokken te 
krĳ gen. Ze denken dat ze stout zĳ n.  Ik hoop van harte dat 
we daar met zĳ n allen iets voor kunnen betekenen. Koop 
massaal een paasei(eren) bĳ  jullie bakker of steek iets in 
het donatiepotje. Deze bakkers zorgen ervoor dat we de 
paaseieren kunnen komen ophalen zodat wĳ  ze bezorgen 
aan het juiste adres . Breng ook bĳ  deze kinderen een lach 
op hun gezicht. Ook zĳ  verdienen een paasei. 
De winkels die meedoen met deze actie zĳ n: Corbello, 
Bakkerĳ  Manus, Bakkerĳ  Vossen, Bakkerĳ  Co-Pains  en Bak-
kerĳ  Smout. Komt u graag tot bĳ  mĳ  om te leveren, dit is 
mogelĳ k. Geef me gerust een belletje 0475 809 206.
Alvast bedankt, Commander Martine

DE ORDE VAN DE TEMPELIERS 
HEEFT JULLIE HULP NODIG

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 MAART

MAANDAG 13 MAART
DINSDAG 14 MAART
WOENSDAG 15 MAART
DONDERDAG 16 MAART
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

MAANDAG 6 MAART
DINSDAG 7 MAART
WOENSDAG 8 MAART
DONDERDAG 9 MAART
VRĲ DAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

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

verlindendak@gmail.com

UW VASTGOED SNEL VERKOPEN?
WIJ KOPEN:

DISCRETE EN SNELLE AFHANDELING!
CORRECTE PRIJS

GEEN EXTRA KOSTEN!

Tel. 0475 841 431

Opruimen van inboe-
dels. Leegmaken van kel-
der tot zolder van huis ap-
partement magazĳ n etc. 
Ook containerparkservice 
ophaling van alle mogelĳ -
ke zaken voor het contai-
nerpark. Opkopen verza-
melingen 0491 758 399

Hulp gezocht voor de 
maandag markt voor 
enkele uurtjes. Als Job-
student of bĳ verdienste 
0493 367 624

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

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

Zoek niet verder
SCHILDERWERKEN 

“DE MARCEL” 
SPECIALITEIT 
appartementen, 
trapzalen, enz. 

Correcte uitvoering 
aan nog 

betaalbare prijzen. 
INLICHTINGEN 

Tel. 0477/696 478
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Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-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

Cobras organiseert grootste G-basket tornooi in Vlaanderen
Met een record van 240 deelnemers mag het G-tornooi, georganiseerd door  BC Cobras 
Schoten-Brasschaat, zich het grootste in Vlaanderen noemen. Voor voorzitter Eddy Neefs 
steeds een uitdaging maar na 13 edities en met een fantastisch team van medewerkers blĳ ft 
de club er zin in hebben. Schepenen Adinda Van Gerven (Brasschaat) en Iefke Henderickx 
(Schoten) waarderen de inzet van basketbalclub Cobras. “Jaar na jaar zien we het aantal deel-
nemers groeien en toch blĳ ft de organisatie enthousiast en picobello verlopen, een dikke 
pluim voor deze club”, aldus de twee dames. 

No Limits Gymnastics succesvol
op provinciale kampioenschappen

Afgelopen weken hebben de turnsters van No Limits Gym-
nastics het Provinciaal Kampioenschap gehad. We mogen 
trots zĳ n op onze kampioenen!
Bĳ  A 11-12j ging Milana Petrov met zilver medaille naar huis.
B 10j: Elyne Verhellen was 1ste en Sofi a Kanash 2de.
B 11-12j: Anastasiia Stepanenko- 1ste, Raniya Iznaurova 
-2de, Alexandra Abadĳ an -3de, Alisa Dergatsjeva -4de, Eva 
Tsymbalyuk -5de.
C 11 jaar- Ayda Gyuler -2de.
B 13 jaar: Yentl Veermeer -1ste, Sofi a Lavska -2de, Isabelle 
Bronsema -3de.
B 14-15 – Kaylee Brack -1ste.
C 14-15j: Evelyne Van Goethem- 1ste, Anastasia Khomiakov 
-2de, Viktoria Smirnova- 3de, Lexi De Jonghe -4de.
C 16+: Celina Verhees 1ste, Jolien Stoffelen -2de.
Profi ciat aan alle turnsters en trainsters!

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

Zuiden van Frankrijk: 
te koop vierkantshoeve 
gelegen tussen Barjac en 
Uzès (gard). Volledig ge-
renoveerd. Hoofdgebouw 
in 2 units + 4 gïtes en 2 
kamers. grote tuin met 
zwembad. Vlaamse eige-
naars: 0033 638 574 700,
www.lemasdestroisanges.com

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

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

Puzzels te koop ver-
schillende merken 5-10 
euro op 11 en 25 maart 
De Aard, 109 Brasschaat 
tussen 13 en 17u.

Te koop coupe Aqua-
rium en karafe Oiseau 
de Paradis van Daum in 
kristal en pâte de verre 
in originele verpakking. 
0484/991 910

Te huur mooi zeer licht 
app. 2e V. m. lift Brass. 
Centr. Brdbn 443: Hall, gr. 
living, nieuwe grote keu-
ken, 2 slk + bureel, badk. 
bad/douche, wc, overdekt 
terras met zicht op groen. 
Vrij, 1of 2 pers., senior, 
geen garage. 0474/409 
223 -  0494/560 007

Als dank voor de beko-
men gunst P.D.

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

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

Terras, tegels, stenen, 
hout, buitenkussens vuil 
of groen? Wij reinigen 
zonder enig risico op 
beschadiging. Hiervoor 
gebruiken we de nieuwe 
reinigingstechnologie 
met water tot 140°C on-
der lage druk. 0472 215 
540

Te huur: appartement 
1e verd. De aard 113 
Brasschaat, 2slpk.groot 
terras, garage, onm.vrĳ , 
€ 900. Tel 0470 313 126

Jonge moto-enthousi-
ast (regio Ekeren-Donk) 
zoekt (gepensioneerde) 
moto-mechanicien die 
paar uurtjes per week 
wil komen schroeven. 
Voornamelĳ k Honda en 
Ducati. Graag even bel-
len, 0474 297 964

éénpersoonsmatras te 
koop z.g.a.n. Vp €150. 
Tel. 0471/075 542

Ik zoek werk alg.  ma-
gazĳ n laden/lossen, tuin-
werk. 0465/113 464

Te koop loods en chalet 
niet in weekend zonne 
grond 8 aren dessel 0478 
536 719

Te huur: 1 slaapk glv app 
te huur met berging en 
tuin te bredabaan 897 
Brass € 720pm, garage € 
90pm. 0472 713 046
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Engel & Völkers Brasschaat
Phone +32 3 658 12 00 · brasschaat@engelvoelkers.com

EV Antwerpen Noord Bvba · Licensee of Engel & Völkers Residential GmbH
Bredabaan 280 · Brasschaat 2930
www.engelvoelkers.com

Wilt u uw eigendom verkopen tegen de best mogelĳke prĳs? 
Laat dat liever niet aan het toeval over, 

maar doe een beroep op de experts van Engel & Völkers.

...HET IS ALTĲD EEN GOED IDEE 
OM UW EIGENDOM 

BĲ ONS TE VERKOPEN.

warmtepompen  

airconditioning

gasketels

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

VERKOOP
SERVICE

ONDERHOUD

Hybride warmtepomp

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 
vrĳblĳvende prĳsofferte!

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


