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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.

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

2920 Kalmthout
T: 03 605 49 00

De nieuwe

Hé
Knapperd

OPENDEURWEEKEND
ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 MAART

! ZONDAG 19 MAART = VADERDAG !

@KLEDINGWILAN.BE

N I E U W 
Certina DS+ Collectie

Pas de look van je 
horloge aan met 

ontelbare mogel i jkheden

T. 03 633 09 88
info@o-j-h.be 
www.o-j-h.be

 Bredabaan 1003 
2930 Brasschaat

Wordt dit jouw 
eerste Theo bril?

MEESTERLIJK IN BINNEN- EN BUITENVERLICHTING

SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat

info@lichtmeester.com | lichtmeester.com |            artanddesignverlichting

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

tel. 0478 309 805       dave.parys@proximus.be

(rechtover de Post)

Wij gaan voor goud

50
jaar P. Van der Auwera

en maken er
iets moois van!
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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

Krĳ g jĳ  soms verdachte mails of sms’en? Doe je bankzaken 
elektronisch? Surf je wel eens op openbare wifi ? Doe je 
aankopen online? De cybercriminaliteit tiert welig, zowel 
voor particulieren als voor bedrĳ ven en overheden. Nog 
steeds lopen mensen in de val van malafi de online netwer-
ken. Hoop je nooit in de handen te vallen van cybercrimi-
nelen? We helpen je op weg. Beweging.academie lanceert 
een vorming om mensen bewust te maken van deze ge-
varen. In samenwerking met OKRA Brasschaat-Bethanie 
wordt iedereen uitgenodigd de sessie bĳ  te wonen op 
maandag 03 april om 14 uur in Zaal Tĳ l, ‘d Ouwe Kerk, 
Lage Kaart, 644 te Brasschaat, met aanvang om 14 uur. De 
vorming duurt 2 uur, de toegangsprĳ s bedraagt 5 euro, te 
betalen bĳ  de inkom. Info: frans.hofkens@scarlet.be

LAAT JE NIET VANGEN !!!

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel.  03 663 77 07  -  ldc.mthh@brasschaat.be
Do 16/3 om 13u: Samana - Bezigheidsclub
Do 16/3 om 14u: nieuw! - sjoelbakken
Vrĳ  17/3 om 10u15: Op Stap naar Antwerpen. Voormiddag: Thuis 
bĳ  Wannes van de Velde (eur13.50/pp). Vrĳ e lunch. Namiddag 
(14u): het vernieuwde Steen (eur7/pp). Je kan voor elk dagdeel 
apart inschrĳ ven. Korting met museumpas. Meer info in LDC MTHH.
Ma 20/3 om 14u: gezelschapsspellen en smul: Slagroomgebakje 
met Marsepein (op=op!)
Di 21/3 om 14u: bloemschikken - thema Pasen
Do 23/3 om 14u: Vlaamse Muziekquiz. Test je kennis van klassiekers 
en vergeten parels uit onze eigen mooie muziekgeschiedenis. In-
schrĳ ven: eur3/pp. Stel een toffe ploeg van max. 5p. samen.
Ma 27/3 om 14u: BINGO!
Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77, Brasschaat 
Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Tel. 03 650 25 72 - ldc.vesalius@brasschaat.be
Di 14/3 om 13u: naai- en breiatelier ‘Moeders voor Moeders’
Vrĳ  17/3 om 17u30: kaas- en wĳ navond, prĳ s is 15 € per persoon, 
inschrĳ ven en betalen vóór 10/3
Ma 20/3 om 14u: infosessie vroegtĳ dige zorgplanning. Er wordt 
besproken welke zaken je nu al kan regelen en waarom het belang-
rĳ k is om nu al dingen te regelen, gratis; graag vooraf inschrĳ ven
Do 23/3 van 10u tot 12u: Cybercafé. Vragen over smartphone, tablet 
of laptop? Kom naar de 8ste editie van het cybercafé. Met een tas 
koffi e of thee leggen de GIB-leerlingen je graag de werking van je 
toestel uit. Gratis maar schrĳ f zeker in vóór 16/3 zodat we een idee 
krĳ gen van aantal personen.
Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97, Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Ma 13/3 om 13u30: naald en draad
Elke dinsdag- en donderdagnamiddag kunnen we kaarten
Woe 15/3 om 10u: Engelse conversatie - groep A
Woe 15/3 om 14u: needle beading
Vrĳ  17/3 om 11u45: drums alive: 2 groepen samenspel
Vrĳ  17/3 om 13u30: kalligrafi e
Ma 20/3 om 13u30: kantklossen
Woe 22/3 om 10u: Engelse conversatie - groep B
Woe 22/3 om 14u: needle beading
Woe 22/3 om 14u: wandeling Ravenbos en Moretusbos
Do 23/3: uitzonderlĳ k géén lessen pilates
Di 28/3 om 19u: workshop mobiliteit wĳ k Vriesdonk
Voor alle verdere info, kan je steeds terecht in jouw dienstencentrum.

Man zoekt schilder- en 
tuinwerk. 0466/464 299

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

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.

Calpe te huur - prachtig 
appart. 2/4 pers., zeedĳ k, 
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

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

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

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

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

GOLD COMPANY te Antwerpen  koopt: oud goud, 
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen, ju-
welen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges, oude 
pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30 u., za 11-16 
u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24 32. Kontante betaling. 

WWW.GOLDCOMPANY.BE

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Zorgzame dame 55 wil 
graag in het weekend 
overnachting doen voor 
ouderen of pers met be-
perking 0493 146 201

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren, in-
dien u uw wagen wenst 
te verkopen. 

Ook met schade of zon-

baar 7d7 en 24h/24h Tel. 
0476 345 800

We zoeken een dame/
oppas die onze dochters 
afhaalt van school, naar 
huis brengt en er blijft 
totdat we terug zĳ n van 
het werk. 3 à 4 dagen per 
week. 0476 252 074

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

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

Brasschaat-Centr.: Steven De Schepper – Bredabaan 460
 03 / 653 16 00 - FSMA 112180 – O.N. 0841.319.996

Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
 03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736

Donk - Mariaburg: Danis Wouter BV - Kapelsesteenweg 321
  03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0537.220.246

Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
 03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996

Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
 03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211 

Zo simpel kan het zijn.

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

Word ook fan
op argenta.be

Zo simpel kan het zijn.

Ann Ockers

BE 0883.756.508

Ann Ockers
Medische pedicure

aan huis.
€ 26

0495/10.25.65

op 30 maart 2023 speelt men“Afscheid”. Het is een tragiko-
mische voorstelling waarbĳ  het traantje mag, maar waar de 
gelukzalige momenten de bovenhand halen. Beide protago-
nisten weten het publiek danig te entertainen. Geen gezwets 
maar een boeiende verhaallĳ n die recht uit het leven is ge-
grepen. Naarmate je ouder wordt, hoort het woord “afscheid” 
steeds meer bĳ  het leven.  Je neemt afscheid van je jeugd, 
omgeving, vrienden, geliefden, enz. En bĳ  ieder afscheid ga 
je voor een nieuwe start.  Zo vergaat het ook deze twee he-
ren.  Ze ontmoeten mekaar toevallig op een bank.  Ondanks 
hun verschillende achtergronden, hebben ze meer met elkaar 
gemeen dan ze vermoeden. “Afscheid” is komisch, pakkend, 
meeslepend en vooral zeer herkenbaar.  Een pareltje om 
te koesteren! Deze voorstelling is te zien op donderdag 30 
maart 2023: parochiezaal Ons Middelheem, Bredabaan 425,  
Brasschaat. Spelers: Guy De Kort en André Tilleman (beiden 
OKRA-lid). Schrĳ ver: Eddy Van Ginckel. Decor en techniek: 
Karel Jacobs, André Tilleman en Pierre Van Leuven. Deuren 
open: vanaf 13.00 uur. Toog sluit om: 13.50 uur. Voorstelling 
start: om 14.00 uur. Pauze rond: 14.45 uur. Einde voorzien 
rond: 16.00 uur. Prĳ s: 10 euro (programma inbegrepen). Kaar-
ten te bekomen bĳ  OKRA Brasschaat Centrum op dinsdagna-
middag in Ons Middelheem of tel.: 03 651 96 53

OKRA TONEELVOORSTELLING

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

€ 76
VOORDEEL

CRAZY DAYS

adviesprĳ s
275
nu aan

199
Complete C3 Active Powerline
COMPLC3POWP

GELDIG TOT EINDE VOORRAAD

12m

77 dB

4,5 L

OOK IN BRAAMBESROOD 
ZOLANG

DE VOORRAAD STREKT

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

0475/48 44 44
info@HandsOnTime.be

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

65

Ontruimingen van huis, 
app. magazĳ nen, enz. Bel 
Klus&Zo 0499/103 000

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

Verder genieten van het leven.

Welkom bij Salve!

dag v/d
zorg

OPEN DEUR Zon. 19 maart

Van harte welkom van 10u tot 17u

Confidenties in de kapel
met Kati Verstrepen 

Tĳ dens de 11de afl evering van het evenement "Confi den-
ties in de kapel" was Kati Verstrepen te gast.  Zĳ  is advocate 
en voorzitter van de liga voor mensenrechten.  Peter Renard 
(journalist, publicist) peilde naar de redenen van haar be-
zieling. Met geestdrift en emotie illustreerde Kati de gang 
van zaken met betrekking tot de schending van de mensen-
rechten in de wereld, maar confronteerde de opgekomen 
toehoorders ook met situaties in ons eigen land. De overbe-
volking van onze gevangenissen, het gebrek aan voldoende 
opvang voor de vluchtelingen waarbĳ  het voornemen om 
deze mensen van bed, bad en brood te voorzien, niet vol-
ledig ingevuld geraakt. De gesprekken, in de foyer, achteraf 
bewezen dat er veel stof tot nadenken werd aangebracht en 
dat de geleverde confi denties een onderwerp vormden dat 
met een Engelse uitdrukking kan omschreven worden als 
"food for thoughts".

Tuinman zoekt extra 
werk. €15/u veel erv. 
0465/585 259

Gebed aan het H. Hart: 
dat het H. Hart van Jezus 
aanbeden, gezegend en 
geheiligd wordt door heel 
de wereld in de eeuwen 
der eeuwen, amen. Zeg 
dit gebed 6x. p.d. ged. 9 
dgn en uw gebeden wor-
den verhoord, zelfs indien 
dit onmog. lijkt. Vergeet 
niet het H. Hart te danken 
met de belofte dit ber. te 
public. vr. de bekomen 
gunst. Dank. a. H. Hart v. de 
bekomen gunst. D.L.

Ik kan werken: als tuin-
man, meubelmaker, schil-
der. 0485/646 006

Poetsvr. met 20j. ervaring 
zoekt werk. ook strĳ ken. 
0465/780 617

Te koop massieve olmen-
houten salontafel 1m x 
1m. €175. 
0478/237 253

Tuinman. Ook bijles & 
oef. wiskunde/schaken. 
0485/646 006 - 
0485/190 556

Leegmaken van dak tot 
kelder. Vrĳ blĳ vende offer-
te. Tel. 0499/103 000

1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen
BRASSCHAAT

Webshop:

www.framandi.be

framandi_schoenen

J Hay

Falcotto Girls

Giorgio

Hispanitas
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UITNODIGING APERITIEFGESPREK

60e aperitiefgesprek N-VA Brasschaat

Zondag 19 maart 2023 om 11u

Kasteel van Brasschaat

Van Seefhoek tot Singelberg

Fernand Huts (°1950) is een Vlaams ondernemer in hart en nieren. Hij groeide op in 
de Seefhoek, liep middelbaar onderwijs aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen 
en studeerde daarna rechten aan KUL, waar hij ook een jaar praeses was van het KVHV. 
Nadat hij eerst een bedrijfje had opgericht in biologisch gekweekte groenten en fruit, stapte 
hij in 1981 over naar Katoen Natie, waar zijn vader vennoot was. Hij slaagde erin om van de 
KMO over de jaren een multinationale onderneming te maken. Vandaag is hij ook actief als 
kunstverzamelaar, vastgoedinvesteerder en schrijver.
Speciaal voor ons publiek praat Fernand Huts honderduit!
Iedereen is van harte welkom!

NIEUWE DATUM

Zoekt

DEELTIJDS
 AFWASSER

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

Info: 03/651 95 20

 

mu daeng Thai Take away Brasschaat

www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00

Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

Van 25 juni tot 1 juli 2023 Dit jaar reizen we eens met een boot. We stappen op in Bras-
schaat en rĳ den met de bus van Lauwers tot aan onze vertrekhaven in Keulen. Een overzicht 
van de reis hebben jullie allemaal ontvangen via mail of via een brief. Mocht dit niet het 
geval zĳ n, laat het ons dan weten dan bezorgen we er U nog een.We kunnen inschrĳ ven 
tot 13 maart. Dan moet ik het defi nitief aantal doorgeven en wordt iedereen op de hoogte 
gesteld hoe de betalingen moeten gebeuren. Ik hoop van Lauwers nog extra informatie te 
krĳ gen over de uitstappen die in de verschillende steden kunnen doen.
Prĳ s vanaf 10 betalende personen: 875 euro/persoon op basis van beneden kajuit dub-
belgebruik. Toeslag middendek: 75 euro/persoon. Toeslag boven kajuit: 100 euro/persoon
Toeslag singelkajuit: 550 euro/persoon. Met kajuit dubbel gebruikt bedoeld men dat het 2 
aparte bedden zĳ n die naast elkaar staan maar je kan ze ook van elkaar plaatsen. Fooi voor 
het varend personeel is niet verplicht maar volgens het reisagentschap is het gebruikelĳ k 
om 3€ per dag en per persoon te geven. Ook dit bedrag is niet verplicht. Ik hoop van harte 
dat we netals vorig jaar een fi jne groep kunnen vormen. We reizen op de boot uiteraard 
niet alleen, maar het zĳ n geen varende
fl atgebouwen zoals je ze soms in Antwerpen ziet. 

F E M M A  B R A S S C H A A T  C E N T R U M

RIJNCRUISE MET REIZEN LAUWERS 

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

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

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

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

Alle schilderwerken 
binnen en buiten door 
Poolse mannen. 
0496/637 978 - 
0496/084 168



Brasschaatse Film,     Nr. 11,    15-3-2023  6

TE HUUR:
NIEUWE BEDRIJFSUNIT

perfect geschikt voor kleine zelfstandigen
Oppervlakte beneden: 360 m², oppervlakte

verdieping: 300 m². Mogelijkheid tot opsplitsen van de
oppervlaktes, toiletten aanwezig. Automatische poort, 

parkeerstroken voor het pand inbegrepen.
Rechtstreeks via eigenaar.

Gelegen te Kapellen, Essensteenweg 16, Unit 0013.
Interesse? Stuur een mailtje naar

info@t-traders.be of gsm 0478 / 34 52 51

Van woensdag
22 maart 2023 t/m

zondag 26 maart ‘23

Gemeentepark
Hemelweide

Brasschaat

Voorstellingen op: 

"Rock the Circus"
Na een succesvolle tournee met meer dan 150.000 bezoekers in 2022, presenteert Circus
Barones dit jaar een geheel nieuwe show. Artiesten van maar liefst 10 verschillende nationalitei-
ten worden verenigd in een 2 uur durende voorstelling, die geen moment zal  vervelen. 
Spanning & sensatie is verzekerd met de flitsende messen- en kruisboog-act van Harley Quinn en 
de Joker. Onze Zuid-Amerikaanse waaghals Leo Navas vliegt ook dit jaar door de nok van onze 

dieren. Naast onze eigen honden, geiten & katten, brengen we een unieke papegaaien-act van 
het Duo Medini uit Italië. Bontgekleurde ara’s zullen rakelings over het publiek zweven. Ook Miss 

tent. Met veel precisie balanceert de Hongaarse Jennifer Szilágyi op het slappe koord. De cha-

-

“Los Patatos”. Benieuwd naar wat clowns Patat, Patatina & Patoto dit jaar gaan brengen? 
Kortom we brengen meer dan ooit een moderne voorstelling, zonder aan de klassieke waarden 
van het circus te raken. In 2022 investeerden we bovendien in een uitbreiding van onze belich-

-
servaring voor jong en oud. Circus Barones is momenteel het enige traditio-
nele circus dat erkend en ondersteund wordt door het departement Cultuur 

We hebben 10 duo tickets voor tribuneplaatsen voor onze lezers, geldig voor de voorstelling 
van zaterdag 25 maart om 18 uur. 

Stuur een mailtje naar circusbarones.secretariaat2@gmail.com met volledige naam en zeker je 
woonadres. Vermeld zeker dat je het in de Brasschaatse Film gelezen hebt  
duo ticket gewonnen worden op het zelfde woon- en email adres.
Winnaars dienen zich persoonlĳk aan te melden let vertoon van identiteiskaart en email 
op naam die ze van het circus ontvangen.

Voor ticketverkoop zie op www.circusbarones.com

G R AT I S 
naar het circus met de

TUINWERKEN 
RONNY KANORA

Aanleg - Onderhoud 
Renovatie - Snoeiwerken. 

ronny.kanora@telenet.be
0477/306 423

Inkoop oud goud en 
juwelen: Denys & C

www.denys-co.be

Gevraagd: ALLE WA-
GENS jong & oud, met 
of zonder technische con-

Reparaties alle ramen 
& deuren, ook leveren 
v. nieuwe incl. plaatsen

Gezocht: oude polsuur-
werken of zakhorloges, 

goede prijs. Tel. Peter. 

Snoeien en vellen van 
bomen.  Met hoogte-
werker of klimwerk. Ook 
op moeilijk bereikbare 

vrijblijvend eens kijken 

Beste, voor de verkoop 
van jullie voertuig mo-

bellen zowel zeer recente 
wagens als oudere even-
tueel zonder keuring of 

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 ?

Calpe te huur - prachtig 

gr. terr. zeezicht, zonkant, 

Ik  zoek poetswerk 
op dinsdag. Diensten-

Te koop hometrainer 
-

Ik zoek huishoudelijk 
werk. 

Te koop: volledige set 

Putter Odyssey, wood 
Callaway, twee drivers,  

Te koop voll. kleding 
winkelinrichting. Mooie 
glazen, presentatietogen, 
schabben & wanden ev 
vr dressing, hemelwand 
ev vr boekenkast, heren-

Te koop luchtcompres-
sor minimum 100l. In 

Te koop Jaguar xj 12 

van partic wegens ou-

pracht staat, proefrit 

Voor een klus groot en 
klein

Gezocht: poetshulp voor 

ALGEMENE 
KARWEIWERKEN

Bezettingswerk, 
metsel, riool, gy-

proc, kelderdichting, 

kaleien van gevels, 

0473/951 897

Tuin aanleggen, tuin-
huis & oprit plaatsen. Btw 

Te koop: salon 2/3 zit 

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

LP’s, singles ik koop col-
lecties jazz, pop tot klas-
sieke cd’s, strips, boeken, 

verzamelingen. Beste 

Caravan te koop ge-
vraagd: liefst in gde st. 

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 

Slanke vrouw van 50 
jaar actief en sportief 
zoekt een trouwe alleen-
staande vriend. 

Dakherstellen roofing, 
pannen, dakgoten, kar-

Dakwerken alle klei-
ne en grootte herstel-
l i n g e n .  D a k p a n n e n 
schouwen roofing lekk-

-
blijvend voor alle info 

Elektriciteitswerken 
gr. & klein., depannage. 

OPRIT OF PARKING
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

Terras groen en je oprit 
is ook niet te doen. Bel 

Vliegramen, ook herstel-

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

Te koop: wandrek Molte-
ni met 3 glazen leggers 
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TAPIJTEN WASSERIJ TEHERAN

Turnhoutsebaan 302A - Schilde
(Voorheen Piccobello, tegenover de kantoren van Elite Reklaam)

Tel 03-689 35 15

BIO-wasbeurt! 
Veel meer dan alleen een wasbeurt!!!

De door ons gefavoriseerde BIO-
wasbeurt-procedure overleven 
noch lastige huismijten noch 
motten! Daarom een tip als u 
allergisch bent! Alle tapijten worden 
met regenwater gewassen. 

Een procedure waarbij natuurlijke 
wasmiddelen worden gebruikt, 
gebaseerd op een jarenlange 
ervaring en traditie.
U kunt er zeker van zijn dat uw 
tapijten alleen door competent 
vakpersoneel worden behandeld.

Alle tapijten worden GRATIS afgehaald en 
teruggebracht (in een omtrek van 80km) Maak telefonisch uw afspraak

tapijt-
reiniging

vanaf 
€9,90/m2

ALLE SOORTEN 
HERSTELLINGEN!

Wij vervangen Franjes en randen, 
maken op uw wens uw tapijt korter en 

knopen beschadigde plaatsen opnieuw, 
bv: bij gaten door motten, slijtage, 

brand- of waterschade

ACTIEWEEK

EXTRA -20% KORTING 
op herstelling van uw tapijt

40%
korting

op nieuwe 
tapijten

Elite Reklaam

Café Briard

St-Antonius Wijnegem
Turnhoutsebaan Schilde

Open: ma-vr: 10u30 - 18u
za van 10u30 - 16u

Reinigen en verkoop tapijten

VAN DINSDAG 14 T/M
DINSDAG 21 MAART 2023

CINEMA polygoon BRASSCHAAT
Dinsdag 14/3 om 20u: The Drop

Dinsdag 21/3 om 20u: Triangle of Sadness

Tickets fi lm 9 euro; online https://tickets.depolygoon.com/ 
Ook te koop aan de kassa de dag zelf.

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

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…

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

Bredabaan 262, Brasschaat Reserveren: 03 653 48 77

ZANDSTRALEN
LUCHTGOMMEN

TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN

…

CONTACTEER ONS
0475.46.70.60

WWW.AIR-CONCEPT.BE

Kelners m/v
 

 
Brasserie

De Hoge Boom
 Hoogboomsteenw. 94

 2350 Kapellen
0476 924 230

DRINGEND
GEZOCHT

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg, 
onderhoud en 

renovatie van tuinen.

0475/259 545 
of 0472/233 044

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be



De gemeenteraad gaf groen licht 
om een organisator Winterbeleving
in Brasschaat te zoeken. En dit voor 
de komende 5 jaar.

Het gemeentebestuur creëert elk jaar een gezellige 
eindejaarsperiode met sfeerverlichting, versiering, 
kerstshopping en animatie. De voorbije 5 jaar was 
er ook telkens een Winterdorp in het Gemeentepark 
met een ijs- of rolschaatspiste. Dat in combinatie 
met een kermis en/of wintercircus. Ook de 
plaatselijke horeca krijgt er telkens een plekje. 

Het totaalconcept trekt massaal bezoekers aan van 
zowel binnen als buiten Brasschaat. We willen dit 
succes alvast de komende 5 jaar verderzetten en 
uitbreiden naar het kernwinkelgebied. 

Kandidaat organisatoren dienen hun dossier in aan 
het onthaal van het Gemeentehuis (Verhoevenlei 
11) vóór 12 april, 11 uur. Een jury kiest uit de 
inzendingen het beste dossier.

inBrasschaat

Alle info over de activiteiten 
op uitinvlaanderen.be

BVNF BELICHT NATUUR
Fototentoonstelling en AV-reeksen van 
de natuurfotografen van het BVNF.
Zaal Thijs, Azalealaan 5
25-26 maart, 11:00-18:00

CIRCUS BARONES - ROCK THE CIRCUS
Moderne voorstelling zonder aan de 
klassieke waarden te raken.
Hemelweide (Gemeentepark)
24-26 maart

Zoek je een job in Brasschaat als werknemer, zelfstandige, flexi-
jobber of vrijwilliger? Of ben je een Brasschaatse ondernemer/
handelaar/vereniging en zoek je extra werkkrachten voor een 
langdurige of korte tewerkstelling? Gebruik de app My Local Job.  
My Local Job is een gebruiksvriendelijke app en maakt je 
zoektocht naar lokaal werk of werkkrachten heel eenvoudig. Geen 
ellenlange motivatiebrief of cv, maar meteen rechtstreeks contact 
met een potentiële opdrachtgever.  

» Heb je een bedrijf of handelszaak in Brasschaat? Registreer je 
via app.mylocaljob.be/nl/registratie.  

» Ben je op zoek naar werk in Brasschaat? Download de app en 
maak je account aan.

Brasschaat zoekt 
organisator 
winterbeleving 

Ontdek het 
Sprookjespad 

Op zoek naar een sprookjesachtig 
verjaardagsfeestje 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. Samen met een gids 
gaan de kinderen op stap door 
het bos om te eindigen in de 
prachtige Torenpoort. Meer info op 
brasschaat.be/sprookjespad.

Verhuur 18 
parkeerplaatsen

Het lokale bestuur Brasschaat 
verhuurt 18 parkeerplaatsen onder 
de bib aan de Brebadaan 407.
De huurprijs bedraagt maandelijks 
115,78 euro/maand. De plaatsen 
zijn onmiddellijk beschikbaar.

Voor meer informatie, mail naar 
patrimonium@brasschaat.be.

Advies
energetische 
renovatie 

Woon je in wijk Maria-ter-Heide, 
Bethanie, Kaart of Mariaburg? 
En heb je interesse in het 
energetisch renoveren van je 
woning?  Dan is het EnergieK 
wijkloket wellicht iets voor jou.
De adviseurs van het wijkloket 
gaan 5 dagen op pad om al je 
vragen te beantwoorden.

Op basis van het aantal 
aanmeldingen per wijk wordt 
de wijk met het meeste aantal 
geïnteresseerde huishoudens 
gekozen voor het wijkloket.

Meld je voor 24 maart aan op 
brasschaat.be/bevraging-advies-
energetische-renovatie.

Meer info  brasschaat.be (zoek op winterbeleving)

Lokaal werk via My local Job

parkbodeactueel

#sportersbelevenmeer

gratis
Online inschrĳ ven vóór 10 maart
op brasschaat.be/webshop-vrĳ etĳ d
of telefonisch op 03 650 03 30

Wandelingen van 12 km
met verschillende startplaatsen

vrĳ dag om 10:00

start 17 maart - dagcentrum 

Wandelproject 
ism Mikado - OLO Rotonde

In samenwerking met deze partners

Donderdag 16 maart 2023 – 20u00 tot 22u00. Ons Mid-
delheem, Bredabaan 425, Brasschaat.Yves Vandeputte is 
sinds 1988 financieel adviseur voor mensen op zoek naar 
de juiste balans tussen angst, risico, financiële draagkracht 
en comfort. Als echtgenoot van Ann, vader van drie en ge-
passioneerd sporter, schrĳft Yves -twintig jaar na het overlĳ-
den van zĳn dochtertje Shana- een aangrĳpend boek over 
verbĳstering en verbondenheid, vreugde en vertwĳfeling. 
En de machteloosheid die plaats maakte voor moed. Eind 
2020 beëindigde Yves een boek dat je eigenlĳk nooit wilt 
schrĳven, maar dat finaal moest geschreven worden: “Ge-
tekend voor het leven”. Op 6 juni 1999 wordt de ergste 
nachtmerrie van elke ouder werkelĳkheid en staat zĳn ge-
zin plots voor de grootste uitdaging die je je kunt inbeel-
den. Want als je een kind verliest, sterf je een klein beetje 
mee. Toch noemt hĳ het graag een boek met een gouden 
randje. Meer info vind je op onze website www.davids-
fondsbrasschaat.be onder “Activiteiten”.
Deelnameprĳs: In voorverkoop:  € 12;   DF-leden € 8;   <25 
jaar € 4.   (Aan de kassa € 2 extra)
Inschrĳven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of 
bĳ Ria Keysers (T. 03 652 12 86).
Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136 – Davidsfonds 
Brasschaat, met de vermelding “Veerkracht”. Je bent pas 
ingeschreven wanneer je betaald hebt

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

“DE VERBORGEN VEERKRACHT DIE SCHUILT 
IN IEDER VAN ONS” - YVES VANDEPUTTE

ste
un

t s
tar

ten
de

 ha
nd

ela
ar

s

Bredabaan 167
2930 Brasschaat

k naaischool@gmail.com
1 www.naaischool.be

E naai boutique
Q naai_boutique
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Brasschaatse kindergemeenteraad 
debatteert in Vlaams Parlement

Bij hun bezoek aan het 
Vlaamse Parlement voerden 
onze kindergemeenteraads-
leden een waar debat op 
de stoelen van de Vlaamse 
vertegenwoordigers. Viktor 
Heylen, voorzitter van de 
Brasschaatse jeugdraad, 
leidde het geanimeerde de-
bat in goede banen. Wat als 
een rollenspel met 2 tegen-
gestelde meningen startte, 
eindigde in een mooi com-
promisvoorstel. Schepen 
van Jeugd, Adinda Van Ger-
ven was aangenaam verrast 
door de wijsheid, kennis en 
discipline van onze kinderen. 

“Een voorbeeld van debatvoering”, aldus de schepen.
Verder waren de Brasschaatse kinderen onder de indruk van de uitgebreide Vlaamse 
Kunstcollectie in het Vlaams Parlement. ‘The Fallen Astronaut’ van Paul Van Hoeydonck en 

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

TE KOOP: LUXE NIEUWBOUWWONING
BRASSCHAAT - Prins Van Oranjestraat

0475/84.14.31

Deze volledig afgewerkte instapklare nieuwbouw

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

-
ties. Gratis offerte

werk 
als poetsvr., babysit, af-

 

 boodschappen  

aan-

electr. rolstoel 
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U verkoopt uw huis of bouwgrond met potentieel?
PEETERS BOUW KOOPT!
Contacteer ons: INFO@PEETERSBOUW.BE    03 653 11 10

www.peetersbouw.be
BEIDE PROJECTEN EPEIL E20

€ 2.100.000,- excl. kosten
Architect Stéphane Boens

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

  Kasteellei 25, 2930 Brasschaat   Augustijnslei 183, 2930 Brasschaat

60% VERKOCHT

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

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

IMMO ADVISEUR...

Vraag hier je
asbestattest

aan

Verplicht bij iedere
verkoop, schenking of

overdracht van uw
eigendom. Vanaf 1-5-2025

verplicht voor alle gemene
 delen van gebouwen.

 met respect voor uw eigendom

 

Ervaren vastgoedexpert

Waarom kiezen voor ons?

Voor meer informatie
of een offerte

 Valérie Vermaere
 +32 498 16 06 55
 hello@immoadviseur.be

RAGERS
GEZOCHTD

Interesse: Stuur een mailtje naar 
info@brasschaatsefilm.com of bel ons 03/651 83 71

Voor het wekelijks bussen
van de Brasschaatse Film

U bent zelfstandige of zelfstandige in bijberoep.

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

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

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

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

Te huur: 1 slaapk glv app 
te huur met berging en 
tuin te bredabaan 897 
Brass € 720pm, garage € 
90pm. 0472 713 046

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

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

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

Gerrit Van Riet mag zich voortaan de trotse bezitter 
noemen van de Kapitteltrofee. De 57-jarige Bras-
schatenaar zet zich al meer dan 40 jaar belangeloos 
in voor onder meer voetbalclub KFC Brasschaat. 
Het was Frans Van Bergen die Gerrit bĳ  de club 
introduceerde en ervoor zorgde dat er voor Gerrit 
een nieuwe wereld open ging.
Voor de Brasschaatse sportdienst waren er redenen 
genoeg om Gerrit de trofee te overhandigen. “Ik 
ben heel vaak op de club, soms als scheidsrechter 
bĳ  de jeugd, soms als verzorger maar toch vooral 
als supporter. Als ik kan, ga ik zo veel mogelĳ k 
supporteren. Vroeger deed ik dat ook bĳ  de Bras-
schaatse Baseballclub Braves. Die spelen in de zo-
mermaanden en dan is er geen voetbal”, legt Gerrit 
op zĳ n eigen enthousiaste manier uit.
De man heeft ook een groot hart voor KSVB Drie-
hoek. “Ik ga ook daar graag naartoe. Ik ben een 
echte voetbalman. Ik zal me voor de clubs blĳ ven 
inzetten zo lang als ik kan. Als er Brasschaatse clubs 
tegen elkaar spelen, dan ben ik er zeker bĳ . Dat zĳ n 
altĳ d zeer speciale wedstrĳ den. Die mag ik niet mis-
sen. Maar ik zet me ook zeer graag in bĳ  de jeugd-
wedstrĳ den. De scheidsrechter ontvangen, altĳ d 
langs de lĳ n klaar staan om het veld op te lopen als 
er een speler gekwetst is en zo meer. Ik doe het nu 
al meer dan 40 jaar”, gaat Gerrit verder.
De organisatie van deze editie van het Sportgala 
had voor een extraatje gezorgd. Het volledige col-
lege van burgemeester en schepenen werd inge-
schakeld om op een bĳ zonder originele wĳ ze de 
winnaars in elke categorie bekend te maken. Ze 
moesten de fi ets op. Die was verbonden met een 
ballon die ze door te trappen konden doen ontplof-
fen. Uit die ballon kwam dan een kaartje tevoor-
schĳ n met de naam van de winnaar. Schepen voor 
mobiliteit Goele Fonteyn slaagde erin de ballon in 
de kortste tĳ d te doen knallen en won dus. Ze werd 
gevolgd door Carla Pantens, schepen voor onder 
andere cultuur. Sportjournalist Ruben Van Gucht 
leidde de avond in goede banen.

Garvo
Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

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

Bezoek onze toonzaal:

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

WARMTEPOMPEN CONDENSATIEKETELS

Bel vandaag voor een 

0468/116.116  

Uw partner in 
energiezuinige 

verwarming

www.vanoch.be

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

UIT DE HAND TE KOOP
 Eikendreef 58 -  bouwgrond - 

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

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

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

Wĳ  kopen boeken. Tel. 
0473 982 564

Overlast van mollen. 
GSM 0493 122 498

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

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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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

60
JAAR

Kwaliteitsvolle 
grafzerken
op een verticale
en horizontale
fundering

BVBA

Vercauteren en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.

Toonzaal en werkhuis:
de Borrekenslei 136 - 2930 Brasschaat

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

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

Winter op Wielen seizoensfinale 22-23
Zondag 19 maart a.s. vindt tussen 10 en 13u de laatste edi-
tie van het Winter op Wielen-seizoen plaats. Naar jaarlĳkse 
gewoonte gebeurt dit met, aansluitend vanaf 13.30u tot..., 
een muzikaal gebeuren in de Aeroclub (Vliegveld van Bras-
schaat). Onder andere artiesten zoals “Tania zingt” en “Pa-
trick” zullen deze keer voor de sfeer en ambiance zorgen. 
We starten de dag uiteraard met de gekende formule op 
Perron Noord voor bestuurders van voertuigen met een 
minimale leeftĳd van 25 jaar. Voor hen is er ook een aan-
wezigheidstombola tĳdens de after-party, waarbĳ er enkele 
luchtdopen te winnen vallen. De deelnameformulieren zul-
len overhandigd worden bĳ het binnenrĳden.
Nog een leuk weetje!  Op zondag 16 april 2023 organiseren 
Perron Noord en Winter op Wielen de   2e PN - WoW Old-
timerrondrit. Een leuke klassieke bolletje-pĳl rondrit langs 
mooie landelĳke wegen. Ben je in het bezit van een wagen 
van minimum 25 jaar jong en wil je er een leuke tocht mee 
doen? Vergeet dan zeker niet in te schrĳven vóór 5 april.
Meer info over dit evenement: 
https://www.facebook.com/WoWBrasschaat   
https://winteropwielen.wixsite.com/winteropwielen

Centrale verwarming
Ivo De Cock BVBA

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Algemene renovatie van 
A tot Z met hoge kwaliteit 
en lage prĳzen. 
0465/118 730

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 kom uw strijk thuis 
ophalen en terugbren-
gen. 0485 644 993
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OPHALING HUISVUIL MAART

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

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

WACHTDIENSTEN

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

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

op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

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

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969

Zelfstandige thuisverpleging 
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):

0476/467 337

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

Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg

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

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

Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg

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

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

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

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

AA. Brasschaat
078 052 727 of bijeenkomsten Donkerdreef 1

maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.

Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering

Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg, 

Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40

Coda Dagcentrum: 03/432.78.42 Coda Rouwzorg: 03/432.78.43

Dierenarts van dienst 
www.wachtdienst-dierenartsen.be

SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen 
met huisdieren, ophalen overleden dieren  

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

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

Te koop: set 4 Lloyd 
Loom stoelen € 110 af 
te halen 0485 824 050Te 
koop: set 4 Lloyd Loom 
stoelen € 110 af te halen 
0485 824 050

Afloop verstopt of je 
kraan kapot bel nu Klus&-
Zo. 0499/103 000

Gezinsbond Gooreind
Organiseert

2e Handsbeurs
Alles voor baby’s en kids
Zondag 19 maart 2023

Van 14u tot 16u
T Schoolhuis, 

Theo Verellenlaan 88
2990 Gooreind-Wuustwezel
Alle info: 03 230 94 64

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

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

Gezocht tuinman voor 
gras afrĳ den en klein on-
derhoud. Tel. 0474 075 522

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

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

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

Ik zoek werk:  gypr., 
schild., lamin., bezet., 
tuinw. m. erv. €17/u. 
0492/148 886
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VERWARMING | ZONNE-ENERGIE | ONDERHOUD | SCHOUWVEGEN
WARMTEPOMPEN | CONDENSATIEKETELS | DEPANNAGEDIENST
CAMERA-INSPECTIE | SANITAIRE WERKEN | AIRCONDITIONING
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WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW 
RAMEN GEMONTEERD
■ Screens zĳ n kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳ k 
 lichtdoorlatende doeken met doorkĳ k naar buiten. Door de revolutionaire
 doekspanning zĳ n deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXTRA
VOORDELEN

VAN ONZE
SOLAR SCREENS

Screens
op zonne-energie

 zodat bĳ  plaatsing geen 
kap- en breekwerken of 
elektrische bedrading 

vereist zĳ n. Ideaal voor 
bestaande woningen

SOLAR 
SCREENS

7 jaar 
garantie

VOORJAARSACTIE 145 EURO (incl 21% btw) 
EXTRA KORTING PER SCREEN

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 
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


