Q Led TV QE55Q70
138cm Full Array Q Led
4K Smart TV
€ 1.299

€ P9=9O9P
O

Bredabaan 358 - Brasschaat - Tel. 03/651 83 71
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRPLQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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Bredabaan 1075 - Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 37 33 - www.teletechnics.be

GRATIS
SCHATTING
Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant
Nieuwe openingsuren:

Uw
stoffenwinkel !

Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 10u-18u
Zaterdag: 10u-17u
U kan ook altijd bellen voor
een afspraak: 03/ 636 43 90
Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

.DSHOVHVWHHQZHJ|0DULDEXUJ%UDVVFKDDW
GLWRWYULMYDQX]DWX

03/636 43 90
GRATIS PARKING 100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe collectie kostuums!

-2
20%
% KOR
RTIN
NG
Actie t.e.m. 29/02/2020

Wij maken er
iets moois van!
Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

P. Van der Auwera
Augustijnslei 10 • Tel. 03/652 17 77 (rechtover de Post)ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

Uni

!

eren

and

Vla
ek in

Opening nieuw salon

met extra aandacht en diensten voor chemopatiënten op 4 februari.

,  - -

   / Ê

"

 Ê *  /  " Ê U Ê 7 7 7 ° - * " " ,

°

Meer informatie binnenin de krant.

2SWLHN'H%HHQKRXZHU
Dokter Roosensplein 19
2930 Brasschaat
Tel 03 651 84 45
*HVSHFLDOLVHHUGLQ
PXOWLIRFDOHEULOOHQJOD]HQ

Bredabaan 456 - 2930 Brasschaat
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Gebit
gebroken?

Met garantie

Klaar terwijl U wacht

Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

Kaart 324
EVANGELISCHE KERK LageBrasschaat

Eredienst

elke zondag om 10 uur.

Inl.: 03/295 33 42 - 03/651 64 16 - 03/651 37 78

Slagerij De Deken

Klimaatverandering, wat kunnen we zelf doen
lezing door Eddy Janssen

zoekt

Fulltime winkelbediende

Dinsdag 11 februari - Velt Brasschaat. Klimaatsceptici ten spijt is er dank zij het IPCC wetenschappelijke consensus over de klimaatproblematiek en de urgentie van een adequate aanpak. De uitdaging is snoeihard: tegen
2050 naar een nul-uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2) en daar zo snel mogelijk mee beginnen. Het pad
is redelijk duidelijk: de uitstoot halveren tegen 2030, nog eens halveren tegen 2040 en opnieuw tegen 2050.
De resterende uitstoot capteren. Dat dit grote veranderingen en kosten met zich zal meebrengen staat buiten
kijf, maar het zou veel erger zijn wanneer we verder doen zoals we bezig zijn. Trouwens, een uitgave die men
terugverdient noemt men geen kost maar een investering. Klimaatverandering is een veel omvattend probleem
waar al veel over gezegd en geschreven is, en toch zien we dat interessante maatregelen over het hoofd worden
JH]LHQWHUZLMOZHGXUHPDDWUHJHOHQWUH௺HQGLHZHLQLJRSOHYHUHQ'HOHLGUDDGYDQGHDYRQGLVGXVPHHULQ]LFKW
EUHQJHQRRNLQZDWZH]HOINXQQHQGRHQ.RUWH¿OPSMHV]XOOHQKHWYHUKDDOYHUGXLGHOLMNHQ,HGHUHHQZHONRP]DDO
‘Emino’, Verhoevenlei 50, 2930 Brasschaat Aanvang 20 u. Toegang gratis

Vriendelijke en verzorgde uitstraling,
teamplayer, klantgericht.
Woens-, zon- en feestdagen vrijaf

Afspraak voor sollicitatie:

0477 469 972

Wij zoeken:

VERZEKERINGEN
PRODUCTIEBEHEERDER
Functieomschrijving
-H EHKHHUW HHQ YHU]HNHULQJVSRUWHIHXLOOH PDDNW RႇHUWHV HQ FRQWDFWHHUW
EHVWDDQGHNODQWHQVDPHQPHWHHQWHDPWRႇHFROOHJD V
3UR¿HO
Minstens 2 jaar ervaring in de verzekeringssector als productie bediende
$EDFKHORUGLSORPDZHQVHOLMN
Job gerelateerde competenties
• Verzekeringscontracten of clausules opstellen op basis van te dekken
 ULVLFR VRIJHEHXUWHQLVVHQ RQJHYDO HQYRRUDNNRRUGEH]RUJHQ
 2SPDNHQYDQRႇHUWHVELMYHUVFKLOOHQGHYHU]HNHUDDUV
• De klant informeren over de afhandeling van zijn dossier en hem adviseren over te ondernemen stappen
• De vervaldagtermijnen van contracten controleren en betalingsverzoeken versturen
• Een minnelijke schikking of bemiddeling voorstellen of de geschillenprocedure opstarten
 'H YUDDJ YDQ YHU]HNHUGHQ RI GHUGHQ DQDO\VHUHQ VFKDGHPHOGLQJ
 SHQVLRHQYHUHႇHQLQJ HQHHQDDQJHSDVWHGLHQVWYHUOHQLQJYRRUVWHOOHQ
Persoonsgebonden competenties
• Contactvaardig zijn • Resultaatgerichtheid
• Commercieel zijn
Aanbod
)LMQHZHUNRPVWDQGLJKHGHQFRUUHFWHYHUORQLQJ
Plaats tewerkstelling
ZAKENKANTOOR MAGERMAN
Augustijnslei 205 2930 BRASSCHAAT
Contract
• Vaste Job • Contract van onbepaalde duur
• Deeltijds - Ongeveer 20-28 u/week • Dagwerk
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Zakenkantoor Magerman bvba
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Waar en hoe solliciteren?
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Ontdek onze originele
Valentijnscadeaus

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT

Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

COMMUNIE
CREATIEVE communie- en family-fofoshoot op locatie

os

hot
P
p
a
e

Ch

GENIET

hoots

Bredabaan 225 - Brasschaat

VELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

24/7 shopplezier op onze webshop

Open woe - za: 10u-18u

in b rasschaat

Van de Wiellei 33 • 2930 Brasschaat • 03-651 41 78 • www.klik-graphics.be
ma-di-woe: 9-12 en van 13u30 tot 18 uur • donderdag tot 19u30 uur • vr & zat: op afspraak

Zoekt u een loodgieter?
Bel Koen 03/663 60 79.
Ook voor kleinigheden

Te huur: app. 2e verd.
Pastorijstraat 14 brasschaat, 1 slpk - garage, €
600, vrij, tel. 0470/313 126



Buitengevel-isolatie in
crepi, badkamerrenovatie.
0475/942 729

TO GixO
er
staafm

€ 159


Dakherstellingen, vernieuwen, isolatie, dakgoten. 0489/717 125


Gevraagd: Alle wagens,
jong/oud, ongeacht welke
staat (schade, ...) Erkend
autobedrijf!
Tel. 0476/749 178



Bijles wiskunde, fysica,
alle niv., jaren erv., @huis.
0474/976 466



Verkoop of verhuurklaar
zetten.*UDWLVRႇHUWH%HO
0499/103 000



Kapster komt aan huis
G.S.M 0497 736 371



ALLEEN? VALENTIJN
KOMT ERAAN ...
B-loved RelatieBureau
vind jouw ideale
partner.
Bel voor afspraak
in je buurt

Bredabaan 1007 - Tel. 03/663 57 25
Brasschaat - 2930 Maria-ter-Heide

+32 474 263 751
www.b-loved.com

Pensioensparen
bij Argenta.
Een slim idee.
Pensioensparen? Bij Argenta natuurlijk!
9
Het rendement van de pensioenspaarformules van Argenta
hoort bij de beste op de markt1.
9
Heb je al een pensioenspaarfonds bij een andere bank?
Dan kun je gratis overstappen naar Argenta2.
Start vandaag met pensioensparen. Zo kun je later voluit van je
pensioen genieten dankzij het extra spaarpotje dat je opbouwde.
En geniet je nu al een mogelijk belastingvoordeel.
Meer weten?
Maak een afspraak met je Argenta-kantoorhouder. Of ga
naar www.argenta.be/actie/starten-met-pensioensparen
1. Totaalresultaten van de verschillende pensioenspaarproducten over de afgelopen vijf jaren (bron: Spaargids, 25/9/19).
2. Heb je al een pensioenspaarfonds bij een andere bank? Je kunt het belegde bedrag kosteloos meenemen naar
Argenta. Als je bank uitstapkosten aanrekent, betalen wij ze terug. Vraag naar de voorwaarden bij je kantoorhouder. Als je het volledige bedrag overdraagt, heeft dat geen fiscale gevolgen voor jou.
v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht | Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
Tel.: 03 285 51 11 | E-mail: info@argenta.be | argenta.be | RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
ON 0404.453.574. v.u.: Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel in 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, ON-nummer 0404.456.148, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen en toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder
het nummer 858 voor de takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26.

Brasschaat-Centr.: Versavel- Van hees bvba - Bredabaan 460
03/653.16.00 - fsma 48580 - O.N. 0.476.108.761
Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736
Ekeren-Donk: Ludo Picard bvba - Kapelsesteenweg 321
03/645.52.60 - fsma 112893 - O.N. 0.544.495.741
Mariaburg: Wouter Danis - Kapelsesteenweg 348
03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0.841.943.073
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. 0.687.426.924
Zie ook www.argenta.be
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Patisserie Charlotte

Dankbetuiging

Patisserie x Tea-Room x Traiteur x Godiva Chocolade

Wij danken iedereen voor het medeleven na het
overlijden van onze lieve echtgenote,
zorgzame moeder en trotse grootmoeder

Simonne Mouwen
Winkelcentrum Patio Donk
Donksesteenweg 246
zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u
za: 9u - 17u
Tel. 03/645 05 12

Uw aanwezigheid, medeleven, brieven en bloemen
hebben ons goed gedaan

www.patisseriecharlotte.be

Toni
Ronny en Gerlinde
Vinnie en Dennis

Te koop: HO GDPHV¿HWV
&URVVFLW\ ]ZDUW PW 
EZM  3ULMV ¼




Afloop verstopt RI MH
NUDDQ NDSRW %HO QX .OXV
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Modieuze dameskleding
PWEORXVHURNNHQYHV
WHQ¼j



Ervaren poetsdame
1 H G   W D O L J  Q L H W  U R N H U
]RHNWQRJZHUNYUHONHH
GRQGHUGDJ RI ]DWHUGDJ
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SVB Driehoek

7 februari
19:30 Merksem - Vaders
8 februari
09:00 U9A - K. Gooreind VV B 2
09:00 U9B - SK sGrav.-Sch. C 1
09:00 U8B - SK sGrav.-Sch. C 1
09:00 O.S.S.M.I. A 2 - U13A
09:00 O.S.S.M.I. B 1 - U12B
09:30 FC Merksem A 1 - U7A
09:30 O.S.S.M.I. 1 - U7B
10:30 Exc. Mariab. B 2 - U12A
10:40 O.S.S.M.I. B 1 - U13B
11:30 K. Brecht SK B 2 - U8A
11:30 U10A - K. Gooreind VV 2
11:30 U11A - KSK Ekeren D. B 2
11:30 U11B - KSV Wildert B 1
11:30 U10B - SK sGrav.-Sch. B 1
12:15 SK sGrav.-Sch. B 2-1 - U15B
12:30 K. Gooreind VV 1 - U15A
13:00 K Ternesse VV A - U6B
13:00 St. Lenaarts 1 - U21
13:30 Horendonk FC - U6A
14:00 U17A- Kon. RapidA.C.A3-2
14:00 U11C - O.S.S.M.I. 1
16:00 U17B - O.L.S.E. 2-1
9 februari
10:00 Dames - V.K. Valaarhof
10:30 V.C. O.L.S.E. - Res. B
12:15 Res. A - V.K. Valaarhof A
14:30 F.C. Racing Kiel B - Res. C
15:00 1ste pl. - V.K. Valaarhof



Alle renovatiewerken,
WHJHOVODPLQDDWDIEUDDN
ZHUN J\SURF *UDWLV RI
IHUWH6SUHHNW1HGHUODQGV
0DULR
0DULR



Last van ratten of ander
ongedierte:EHO




Ik zoek werk DOV SRHWV
YURXZ RRN ]DWHUGDJ HQ
]RQGDJ



Te koop: JHVORWHQUHPRU
NHQ GLYHUV  
=DQGYOLHWH[IDOLQJ

Brasschaatse Film,

Nr. 6,

5-2-2020

5

GEZOCHT

ACCOUNTANT
AMAN
PRANA

M/V

full-time

Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. ‘Voeding als medicijn’, ‘Red de zee’, ‘Doe niet op
je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle to cradle’ kringloopproces staan hoog in het vaandel.
Etiketten en lijm zijn composteerbaar. Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen de
beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.

SERENE LEVENSKRACHT

JOUW TAKEN
- Dagdagelijkse opvolging van de
leveranciersboekhouding
- Boeken van aankoopfacturen
- Voorbereiden betalingen leveranciers
- Behandelen inkomende post en telefoons
- Transport koerierdiensten behartigen
- Boekingen bank
- Administratieve ondersteuning IFS certificatie

JOUW PROFIEL
- Minimum bachelor boekhouding
- Goede kennis Excel
- Ervaring met Winbooks is een pluspunt
- Zeer ordelijk en gestructureerd kunnen werken
- Ervaring in een gelijkaardige functie
- Je bent een duizendpoot, sociaal en behulpzaam

WIJ BIEDEN
Een aangename werksfeer met 3 mensen op de
boekhouding en flexibele werkuren.
We investeren in opleidingen.

CONTACT
Mail je CV met motivatiebrief en foto naar
Chantal.Voets@noble-house.tk
Tel: 03 620 27 10

Hair Design

10%
KORTING
n*
op alle tarieve

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap
meubels - deuren
door zandstralen,
gommen, logen.
Contacteer
Air-Concept 0475/467 060
*UDWLVRႇHUWHRIEHVWHN
info@air-concept.be

MY VIP TRANSPORT
uw luchthaven-vervoer van brasschaat

Zaventem € 65
Charleroi € 125
Eindhoven € 115

info@my-vip-transport.be

0485 831 764

HUIS LIPPENS
)LHWVHQ%URP¿HWVHQ0RWR¶V$OOHKHUVWHOOLQJHQ'HSDQQDJH

Hoogboomsteenweg 37 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 651 48 54

B-bullet 500Wh

Bredabaan 306
2930 Brasschaat
0470 57 69 20
0488 04 04 04
Openingsuren: ma. 9 tot 18.30u - di. gesloten
woe t/m zat. 9 tot 18.30u - zo. 11 tot 17u.

Knippen heren

normaal € 15*

*Actie geldig t/m 29/2/2020 en niet cumuleerbaar met andere acties

ANDERE
TRAJECTEN
OP AANVRAAG

Extra batterij:
300Wh: €400
400Wh: €600
500Wh: €700

Hair Design 2
2HairDesign

nu
€

10

B2B lease formule: €75/mnd
RW (16%) na 36 mnd: €449

€ 3.399
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Rijbewijs met L ???

Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

L

6

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS
OVERKAPPINGEN • CARPORTS

NIEUWE TOONZAAL 300M²

SPORTGALA, STEM OP JE
FAVORIETE LAUREAAT!

GRATIS
MOTOR

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

Kom langs in onze
showroom en ontdek
ons mooie gamma aan
zonwering van het
kwalitatieve merk
Verano
info.dekeyser@gmail.com
Bredabaan 410, Brasschaat
Open van ma t/m vrij van 9 tot 12u en van 13 tot 17u
Zaterdag van 10 tot 15u

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

De jaarlijkse sportlaureatenviering krijgt in 2020 een nieuw concept. Het sportgala gaat door op vrijdag 13 maart in Sporthal
Sportoase om 20 uur (deuren open om 19.30 uur). De inkom
is gratis. De presentator van deze eerste vernieuwde editie is
niemand minder dan Ruben Van Gucht.
Er worden 8 categorieën gehuldigd: sportman, sportvrouw, beloftevolle jongere, sportploeg, beloftevolle sportploeg, G-sporter, coolste sportclub, kapittel (voor persoon die zich belangeloos inzet voor competitie- en recreatiesport).
Via een online stemming op onze website (www.brasschaat.
be) kan het publiek zijn stem uitbrengen. De publieksstemming
telt mee voor 20% van het eindresultaat. Verder zullen ook nog
4 andere categorieën hun stem uitbrengen waaronder pers &
media, sport-experten, de Brasschaatse sportclubs en het college van burgemeester en schepenen. Iedere categorie is goed
voor 20% van het eindresultaat. De winnaars worden bekend
gemaakt tijdens het sportgala. Let op: je kan slechts 1 stem
uitbrengen per categorie.
De sportlaureaat met de meeste stemmen van het publiek,
wordt verkozen tot Publiekslieveling 2019. Deze trofee wordt
jaarlijks uitgereikt, maar éénzelfde persoon kan
deze titel maar om de 5 jaar toegewezen krijgen.
Stem jij ook mee? De stemming loopt tot 15/2.
Meer info: Sportdienst Brasschaat | Verhoevenlei 11
03 650 03 30 | sport@brasschaat.be
www.brasschaat.be

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Europese
Goudstandaard
Goud & zilver = Baren & munten
Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:
MET TERUGKOOPGARANTIE tot 130% OF MEER!
Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

KFC Brasschaat
vrijdag 7 februari 2020
20h00: Prov. Res. - Kfc Broechem
zaterdag 8 februari 2020
09h30: U7 geel - Fc Seja
09h30: U7 blauw - Sk s’Grav. Sch.
09h30: U12 - K Kalmthout Sk
09h30: U10 blauw - Olym. Pir. D.
10h00: Zandvl. Sport - U13 Stef
10h00: Alb. FC Sch. - U13 Reggy
11h00: U8 blauw - K Nwmr Fc
11h00: U8 geel - FC Brot. UtdAntw.
12h15: Wit R. Antw. - U10 geel
12h30: U9 blauw - K Achterbr. VV
12h30: U9 geel - K Gooreind VV
13h00: KSV Wildert - Gew. U15
12h30: U8 c - K St Job Fc
15h00: U17 - SK Nieuw Stabroek
15h00: Olym. Essen - Gew. Res.


Toneelkring Pikant
voert op:

“Als dat maar goed komt!”
een blijspel van Ivo Maes, in
een regie van Ronald Janssens ten voordele van het
Rode Kruis, afd. Brasschaat.
op vrijdag 14 en zaterdag 15
februari 2020 telkens om 20u.
Gemeenschapscentrum De
Polygoon - Kapellei 15 - 2930
Brasschaat (MTH) Kaarten aan
€9,00 - Genummerde plaatsen
- Reservaties: 03 652 12 44 /
0485 66 54 03 - Rek.nr.: BE26
7775 9725 3429 Korte inhoud:
Leon vertikt het al heel zijn leven mee te helpen in ‘t huishouden. Magda, zijn vrouw, is meid
voor alle werk. Totdat ze op een
dag een reis wint. Anny, de bemoeizieke buurvrouw, overhaalt
haar te vertrekken. Leon en zijn
zoon, Jaak, al even onbeholpen als zijn vader, vallen van
de ene miserie in de andere.
Als Julleke Verstrepen, Leon’s
vriend-duivenmelker, dan nog
met verkeerd uitdraaiende tips
voor de dag komt, is de chaos
compleet. Ten einde raad besluiten ze in het geheim een
tijdelijk huishoudhulpje te nemen. Als dat maar goed komt!


Te huur: Brass. C. mooi
mod. app. 1e V gar. Hofstraat 40. T. 03/651 77 68

Ik zoek poetswerk.
0486/965 330

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar
voor alle liefde die wij van hem mochten ontvangen,
geven wij u kennis van het plotse heengaan van

de Heer

Willy Bosmans
Gewezen kantoordirecteur CERA
Geboren te Brasschaat op 14 november 1940
en er overleden op 29 januari 2020.

weduwnaar van Mevrouw

Denise Pelkmans
Dit melden u:
Johan en Kristel Nachtergaele-Bosmans
Wim en Marjan Bosmans-Vanhuele
zijn kinderen
Charlotte Nachtergaele
Pieter Nachtergaele en Yasmine Jacobs
Sarah Bosmans
Margot Bosmans
Julie Bosmans *
Emilie Bosmans
zijn kleinkinderen
zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
zijn neven, nichten, achterneven en achternichten.
U wordt vriendelijk uitgenodigd
de kerkelijke afscheidsplechtigheid bij te wonen
op woensdag 5 februari 2020 om 11u,
in de Sint-Antoniuskerk, Armand Reusensplein te
Brasschaat-Centrum.Samenkomst en gelegenheid
tot groeten in de kerk vanaf 10.30u.
Aansluitend heeft de teraardebestelling plaats
in het familiegraf op de begraafplaats van
Brasschaat-Centrum, gelegen aan de Miksebaan.
Er is gelegenheid tot een laatste groet aan Willy
op dinsdag 4 februari 2020 van 19u tot 20u,
in Uitvaartcentrum Quirijnen I Sereni,
Augustijnslei 58 te Brasschaat.
Condoleren:
www.condoleances.be/willybosmans
Quirijnen



03 650 15 15
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Te huur app.2de verd
Lage Kaart 332b Brasschaat, volledig gerenoveerd,1 slpk, inger.
keuken, badkamer inloopdouche, garage €
685 tel 0470 313 126

ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken
familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht



Alle graafwerken met minigraafmachine, greppels,
voor nutsvoorziening, uitdoen hagen en struiken.
0474/204 607

huurrecht - bouwzaken - aannemingen
verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand



MYRIAM VAN HONSTE

Vr o u w z o e k t w e r k ,
schoonmaak, strijk,
hhhulp, babysit. 0489/972
058

T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be


Te huur: Ondergrondse
parkeerplaats omg. Lage
Kaart, Magdalenalei.
0475/897 634


GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32
GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Ik zoek huishoudelijk
werk, strijken, poetsen,...
0465/101 764

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

AL[LSILKYPQM

 OLYZ[VќLYPUN
• maatwerk

 NVYKPQULU
• stores
• IPUULUaVU^LYPUN

vakmanschap sinds 1960

Filip Meyvis

 [HWPQ[UHHYTHH[
Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22

www.HERFIL.be

Te huur: zonnig appart.
2e verd., 2 grote slaapkamers, berging, volledig
gerenoveerde badk. met
inloopdouche, hall, nieuw
ingerichte keuken met alle
toestellen koken inductie,
2 terr., ondergrondse autostaanplaats, € 850, wc
apart. 0497 537 864



Twijfel zeker niet om
ons te contacteren,indien
u uw wagen wenste te
verkopen. *Snelle en correcte afhandeling *Ook
met schade of zonder
keuring *Contante betaling *Steeds bereikbaar
(7d7 en 24h/24h) Tel.
0476/34.58.00

1969 - 2019
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Lingerie An
is ook
milieubewust
Doe mee met onze
spaaractie voor een
luxe shopping tas



Elektriciteitswerken
groot & klein, depannage, onderhoud, herstelling, verlichting B-elektr.
0498/289 024

DAKHUUS LEERT JE ANDERS OMGAAN MET
STRESS DOOR MINDFULNESS TRAINING

Met mindfulness oefen je je aandacht en krijg je inzicht. Je piekert minder, je emotionele intelligentie neemt
toe en je maakt bewustere keuzes. Mindfulness is een rechttoe-rechtaan cursus om minder stress te ervaren
en veel meer uit het leven te halen. De cursus van 8 lessen start op dinsdagavond 10 maart. Wil je meer info
andere voorjaarscursussen? Neem een kijkje op www.dakhuus.org , bel 03/633 1 696 of mail naar info@dakhuus.org. Spring gerust binnen op de Bredabaan 696 in Brasschaat (ma-do 13.30-16.30u; woe 17-18.30u).

Bredabaan 180 • Brasschaat
03 651 49 71 • www.lingeriean.be
like us on
info@lingeriean.be
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Te koop wieg propere
PDWUDVPDWUDV[
babyhekje, 5 skibroeken,
print Ricoh mpc3002 scan.
Tel. 0495/530 960

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg
Een warme en persoonlijke begeleiding.

Onafhankelijk begrafenisondernemer.
Meer dan 14 jaar ervaring.
Eigen Funerarium
te Mariaburg.


Dringend: Eerlijke sponWDQH IOH[LEOH PRGHEH
wuste dame, niet onder
35j voor kledingzaak, 2d/
week. Bellen tijdens kantooruren. 0479/429 074

60 jarige man zoekt lieve
vriendin. 0472/641 207


Goedkoop verwijderen
van bomen, hagen, coniferen. Gratis offerte.
0487/715 534

Uitvaart informatie op
onze website.



T. 03 336 14 33 - christophebruyneel.be
Winkel: Dorpsplein 30 - Kapellen
Funerarium: Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

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.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRPLQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP)D[
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: 24.300 ex.

Te huur app.3de verd.
Bredabaan 426 Brasschaat, onm. vrij, 740€
lift+water inb., grote living,
keuken,badk. Slaapk.
dressing of bureel, balkon
achter, tel 0470/313126



Alle bestratingen MarOX[ EHWRQNOLQNHUV YDQDI
 HX Pð *UDWLV RႇHUWH
0487/715 534

Man zoekt werk, schild.,
tuin, afbraak, magazijnwerk. 0465/429 139

Meubelmakerij
Schrijnwerkerij



Goedkoop verwijderen
van coniferen, laurier en
afvoeren. Gratis offerte.
0487/715 534

Te koop: Driezit, stof donNHUEUXLQ]LMNDQWHQUHOD[WY
6DPXQJÀDWVFUHHQFP
scherm. 0479/308 805



Te koop: 2de H. aanhangwagen 3mL op 1m65 br,
banden, lichten in orde.
Reservewiel + frontwiel
€325. 0486/245 784



Te koop gevraagd: 2de
H. aanhangwagen, mag
werk aan zijn. Geen geremde. 0492/263 118



Grondwerken met minigraver, omspitten van
tuinen. Gratis offerte.
0487/715 534

Haagdorens
Renovatiewerken
Interieurinrichting

Het Innemen 76
2930 Brasschaat
Tel. 03/651 41 88
GSM 0475/655 782
Mooi licht app. te koop.
Bovenste verd. zeer ruime
slpk met prachtig uitzicht
over Antwerpen, nieuwe
keuken, badk. met regendouche, aparte wask. &
lift., 2 ruime terras + elektr.
zonnewering. Nieuwdr.
119, Merksem + autostnplts. vkpr. € 235.000. Tel.
0486/268 570



Teknik Bouw Tegelwerken. T. 0488/583 490.
NDGLUDPDF#KRWPDLOFRP

KFC BRASSCHAAT
ZOEKT BENJAMINTJES

KFC Brasschaat zoekt Benjamintjes om te leren voetballen, ben je geboren in 2014 of 2015 en
4,5 jaar oud? Kom het dan proberen. Elke woensdag vanaf 13u15 tot 14u30 op het kunstgrasveld
B terrein in het gemeentepark van de gemeente Brasschaat nabij de Hemelhoeve en basketbalvelden. Inlichtingen: kfcbrasschaat@gmail.com of Frans Van Bergen: 0477/575 411

Annulatie Seniorenfeest
op 4 en 6 februari 2020
wegens sluiting van de Ruiterhal.
Op vertoon van uw kaart(en) wordt uw inkomgeld terugbetaald.
Ons secretariaat is elke dag open van 9u tot 12u
en ook op dinsdagnamiddag van 14u tot 16u.
Remise - Graaf Reusensdreef 1 - 2930 Brasschaat - Tel: 03.651.24.87
Met dank voor uw begrip!

Brasschaatse Film,

Nr. 6,

5-2-2020

9

Eenentwintigste Guldensporenquiz
Op vrijdag 6 maart 2020 kan je deelnemen aan de Eenentwintigste
Guldensporenquiz.
De quiz gaat door in zaal Born, Azalealaan 5 (Gemeentepark 8)
te Brasschaat, om 20u, deuren vanaf 19u30, gepresenteerd door
quizleider Alex Van Giel. Naast de thema’s actualiteit, personen,
geschiedenis, wetenschap,… is er ook een themaronde ‘Vlaamse
Beweging’.
Deelnemen doe je in ploegen van maximum 6 personen, per ploeg
betaal je 20 euro.
Inschrijven kan bij:
Frederik Pieters - frederik.pieters@telenet.be - 0486-09 08 81
Guldensporen Brasschaat - e-post: frederik.pieters@telenet.be - Bankrekening: 734-0197460-74
KLANKEN VAN VRIJHEID

Een luister- kijk- en doefeest n.a.v. Internationale Vrouwendag.
Zondag 8 maart van 14u tot 18u. In zaal Born, naast Hemelhoeve. Inkom volwassenen 6€. Kinderen gratis. Met dans,
vertellingen, tekenen... Org. Echt Gebeurd vzw - Madeleine
Nieuwlaat. Reserveren mag, moet niet.

Koopavond
Valentijn
donderdag 13 februari
tot 20 uur

Degene die ik liefheb verlaat ik,
om degene die ik liefhad terug te vinden.

Greta ‘Greetje’ Verbist

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³

Stichtster n.v. Veduko
Geboren te Kontich op 25 december 1940
en overleden te Brasschaat op 22 januari 2020

weduwe van André van Marsenille
Dit melden u bedroefd,
maar dankbaar voor de vele herinneringen:
Chris en Natalie van Marsenille-Reynens
haar zoon en schoondochter
de families Verbist-van Marsenille
Het afscheid heeft plaatsgevonden
in strikte familiekring.
Condoleren: Sionkloosterlaan 43 - 2930 Brasschaat
www.condoleances.be/greetjeverbist
Quirijnen



03 650 15 15

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS
WWW.TOPSTORAGE.BE | +32 3 651 30 30
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Uniek salon in
Vlaanderen geopend
door Top Hair & Care
in Brasschaat.
Chemopatiënten vinden er de juiste
zorg en producten, afgetoetst aan
hun noden en wensen. Dat kan
gaan van speciale gezichtsbehandelingen met aangepaste producten, deugddoende massages tot het passen en kopen van pruiken, voor ieders budget. Workshops
beantwoorden allerlei vragen die vrouwen kunnen hebben wanneer ze een chemobehandeling volgen, gaan
volgen, of gevolgd hebben.
“Bij ons vinden patiënten alles verzameld op één plek”,
zegt Nadia Roziers. Zij is al twintig jaar eigenares van het
kapsalon Top Hair en kreeg recent het pand naast het
kapsalon in handen. Ze besliste haar grote droom waar te
maken. “Ik wil al lang meer betekenen voor vrouwen die
een chemobehandeling moeten ondergaan. Ik kwam
vaak met hen in contact omdat ik in het kapsalon ook
pruiken verkoop. Dikwijls moeten ze van het ene adres
naar het andere gaan om allerlei dingen te regelen en
aan te kopen. Hier is alles beschikbaar, in alle discretie.”
Een korte opleiding in het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven, op de dienst oncologische zorgen, heeft er toe bijgedragen dat alles in een stroomversnelling kwam. “Mijn
professioneel opgeleid team staat onze klanten met raad
en daad bij en helpt hen graag bij het tekenen van wenkbrauwen, het aanbrengen van make-up of het bijknippen
van een pruik. Tatoeëren van tepels en wegwerken van
littekens behoort op termijn ook tot de mogelijkheden.”
Het initiatief wordt ondersteund door Think Pink, de vzw
die meer aandacht vraagt voor borstkanker. “Ik ben zelf
ook kankerpatiënt en een ziekenhuis is niet voor iedereen
de juiste omgeving voor dit soort zorg. Daarnaast is het
fijn dat alles kan op één plaats in een huiselijke sfeer. We
brengen al zo veel tijd door in ziekenhuizen”, zegt Heidi
Vansevenant, voorzitter en oprichtster van de organisatie.
“Dit is een zeer mooi initiatief.”
Bovendien worden gynaecologen, plastische chirurgen
en ziekenhuizen in de regio aangeschreven om elke
dame de beste zorgen te kunnen bieden. “Een vrouw opnieuw zelfvertrouwen geven tijdens die moeilijke periode
is iets dat me nauw aan het hart ligt. Deze zaak starten is
een droom die in vervulling gaat”, besluit Nadia.
Nadia stelt haar nieuwe salon, en het volledige aanbod,
graag aan u voor vanaf dinsdag 4 februari.

Bredabaan 456 - 2930 Brasschaat
TUINEN
KRISHERRMANS.be
Tuinaanleg en tuinonderhoud; Snoeien en vellen
van bomen; Stronken
uitfrezen; vrijmaken van
bouwpercelen; Aanleg
gazons; Aanleg kunstgras;
Werkt ook met onderhoudscontracten; Proper
maken van opritten.

0477 261 353

Zetelgarnierderij

KEMPENAERS J.
Herbekleden van
zetels, stoelen,
kussens, enz.
Kapelstraat 29-31
Overbroek-Brecht
Tel. 03/313 84 09
www.zetelgarnierderijkempenaers.be

Gezocht: Slagerij Pieters zoekt jobstudenten,
om ons team op zaterdag te komen versterken.
Ervaring niet nodig. tel:
03/653.05.38



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…

De glazenwasser bvba



Bent u op zoek naar een professionele
glazenwasser die stipt en volgens planning,
verzorgd werk uitvoert voor een correcte
prijs... dan bent u bij ons aan het juiste adres.



Vraag ons gratis en volledig vrijblijvend
prijsopgave voor het wassen van uw glas.

Ik zoek werk, strijken
poetsen, inpak, restaurant, ect. 0465/730 519
Professionele schoonmaak thuis of op bedrijven.
0466/365 093 Vanessa
Te huur/te koop app.
Spanje Oropesa Del Mar
2 slk, 2 badk., liv., kkn,
terras, gar., lift, zwemb.
0473/730 224



EPC/Elektr. keuring,
energie-epc@telenet.be
of 0475/606 404

TEL. 03-666.22.04
www.de-glazenwasser.be


Schilderwerken Buyens
Jonas 0472/816 708



Voor een klus groot of
klein moet je bij Klus & Zo
zijn. 0499/103 000



Leegmaken van kelder
tot zolder ook magazijnen, garages, kantoren
ophalen van inboedels
ook aankoop antiek. Eindelijk opgeruimd bel 0477
67 06 68



Bijlessen Duits aangeboden. Gsm 0476 483 530



Te huur: Brass. C. klein
glv. app. 1 slk., terr. alsook
app. 1e V. lift, 2 slk. Donksest. 14. Inl. 03/651 77 68



@ rap moet gaan bel:
Klus & Zo. 0499/103 000



Te huur: Gr. app. (160m²)
in Centr. Brassch. Bredabaan 241. Instapkl. app.
met 3 slpks aan oud gemeenteh. Grote liv. en
hal op parket, alle 3 slpks
achteraan met lam., 2
slpks 16m² en 1 slpk 10m².
Geïnst. kkn met toest. Gr.
terr. achteraan, lift, rolluiken achteraan, geluidsw.
glas. Gar. inbegr. in huurpr. Geen huisdieren. €975/
mnd. Info en bezicht. vrij
03 633 16 59

RAMEN EN
DEUREN
0485 923 005

www.candlelightbar.be
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Olesiewicz Pawel
• Energie besparende
ramen en deuren
• Akoestische rolluiken
• Binnendeuren volgens
project
• Branddeuren
• Kleine renovatiewerken
Eigen plaatsingdienst
GRATIS OFFERTE
deceuninck.pawel.olasiewicz@gmail.com

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT
Zowat iedere Brasschatenaar is ooit over de stenen brug
achter het kasteel in het gemeentepark gewandeld, geﬁetst of gejogd. Wellicht heeft niemand er ooit bĳ stilgestaan dat deze brug dringend aan renovatie toe is.
Het gemeentebestuur maakt daar dan ook dit jaar werk
van. Er is betonrot vastgesteld en er is waterinsĳpeling. De brug wordt in volledig nieuw materiaal terug
opgetrokken. De oude historische elementen worden
behouden. De kostprĳs voor deze renovatie bedraagt
245.000 euro. Voor deze werken kan het gemeentebestuur wellicht rekenen op subsidies van de overheid.
Wie het bruggetje oversteekt in de richting van het kasteel, ziet aan de rechterkant een heuvel. Dat is een voormalige ĳskelder van graaf Reusens, toenmalig eigenaar
van het kasteel. We lezen in artikels van heemkundige
Ward Van Osta dat elk kasteel een dergelĳke ĳskelder
had. De diameter was bovenaan altĳd groter dan onderaan. De ĳskelder aan de stenen brug moet zo een
zes tot zeven meter diep zĳn geweest. In de winter werd
er ĳs uit de vĳver gehaald en bewaard in de ĳskelder
voor later gebruik in de keuken. Bĳ ziekte werd het ĳs
ook gebruikt voor ĳscompressen.
Wie op de stenen brug staat en in de richting van de
Miksebaan kĳkt, ziet niet veel water meer. In het verleden liep de vĳver onder de brug door in de richting
van de Miksebaan. Het water gaf aansluiting op de hofgracht.
In datzelfde gemeentepark, tussen de obelisk en de
smeedĳzeren poort, steken heel wat stenen redelĳk
hoog boven het wegdek uit. Dat was al lange tĳd een
doorn in het oog van Rikus Stel, de man die in het park
altĳd een oogje in het zeil houdt. Rikus vond er niet beter op dan een aantal stenen eigenhandig los te wrikken
en netjes aan de zĳkant te leggen. Dit initiatief zorgt er
wel voor dat het vooral voor de ﬁetsers comfortabeler
wordt.
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Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

QQQQQQQQQQQQ
GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, 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
QQQQQQQQQQQQ
Klokkenspecialist J.
Bouten. 03/663 33 73.
Durentijdlei 15 MtH



Poolse mannen doen
renovatiewerken: bezettign, gyproc, betegelen, parket, schilderen,
afbraakwerk. Nederlandstalig. Gratis prijsofferte.
Referenties. Tel. 0496/084
168 of 0496/637 978
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14 FEBRUARI
Valentijnsdag

by

BLOEMEN
VOOR DE
LIEFSTE
RESERVEER JE
VALENTIJN KADOBOX
T.E.M. 09.02
OP OH’GREEN.BE

497299
werkelijke
waarde


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


99

KLOKKENATELIER
Hands On Time
Restauratie & Herstelling

Antieke klokken

BINNENKORT OH’GREEN !

Walter Van Gastel by Oh’Green Ekeren
Kapelsesteenweg 511, 2180 Ekeren

*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU

LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

AARSCHOT | EKEREN | GOUVY | HOGNOUL | LOUVAIN-LA-NEUVE
NANINNE | NINOVE | OLEN | SAINT-GEORGES
SINT-KATELIJNE-WAVER | TOURNAI | ZWIJNDRECHT

www.HandsOnTime.be

ohgreen.be

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Te huur: gerenov. app.
Centr Brassch. BB 209.
4V. lift, nwe kkn + bdkr, inloopdouche, 1 slpk, terras.
€ 685. T. 03/652 17 12



Dame geeft computer-,
tablet-, smartphoneles
aan huis, alle merken,
cloud, social media.
0479/872 410

Ontruimingen van huis,
app., magazijnen, enz. Bel
Klus & Zo 0499/103000

Te koop gevraagd: Oude
Berkel Snijmachine.
0496/533 827

Te huur: Gerenov. app.
1V. Bredabaan 209, brass.
Centr. Lift, nwe kkn + bdkr,
inloopdouche, berging,
2 slpks terras. € 750. T.
03/652 17 12


Bezetten, tegelen, afbraak, schild., tuinwerk,
betonneren. 0483/720 562


Kliefservice - stronken frezen E-mail: kliefservice@
log-ic.be Tel:0475/703.254



Opruimen van inboedels,
alles leeg van kelder tot
zolder. Ook losse stukken.
Bel ons tel. : 0473 88 39 38
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parkbodeactueel
Brasschaat deelt
elektrische wagens

Brasschaat s
met plog

Brasschaat sprong in 2017 mee op de kar van het
autodelen. In samenwerking met Partago stelt
Brasschaat momenteel al drie 100% elektrische
wagens ter beschikking van de Brasschatenaren.
Dat aantal willen we nog vergroten.

Zo zetten we extra in op duurzame
mobiliteit en maken we elektrisch
rĳden beschikbaar voor iedereen. Hoe
je het ook draait of keert, elk voertuig
heeft een impact op ons milieu.
Om die impact zo klein mogelĳk te
houden, is het slim om te kĳken naar
elektrische voertuigen. Studies tonen
aan dat elektrische wagens momenteel
de meest milieuvriendelĳke optie zĳn.
Elektrisch rĳden zorgt voor minder
CO2-uitstoot, een betere luchtkwaliteit
en minder geluidsoverlast. Bovendien
kan je genieten van een vrĳstelling van
belasting op inverkeerstelling en de
jaarlĳkse verkeersbelasting.

Waar vind ik
een laadpaal?
Het succes van elektrisch rĳden
hangt in grote mate af van de
beschikbaarheid van laadpalen.
Ondertussen zĳn er in Brasschaat al
19 openbare laadpalen geplaatst en in
2020 zullen er nog bĳkomen.
Je vindt nu al in elke wĳk minstens één
laadpaal terug.
Via milieuvriendelĳkevoertuigen.be
vind je binnenkort alle laadpalen in
Brasschaat terug.

Het succes van elektrisch rĳden hangt in grote mate af van
de beschikbaarheid van laadpalen.
Je kan zelf ook kosteloos een publieke
laadpaal in je woonomgeving
aanvragen. Als je beschikt over een
100% elektrische wagen en je hebt zelf
geen garage of oprit, kan je beroep
doen op Fluvius om een laadpaal te
plaatsen in de buurt van je woning.
Via www.brasschaat.be vind je
daarover alle informatie terug.Gebruik
de zoekterm ‘laadpaal’.

Meer weten?
www.partago.be/brasschaat

Maakt communiceren met
je buren leuk en gemakkelĳk!

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

Download de app of ga naar www.hoplr.com.
Brasschaat werd opgedeeld in 6 wĳken.
Wanneer je je voor de eerste keer aanmeldt,
kom je op basis van je adres automatisch in de juis
groep terecht. Het gemeentebestuur heeft geen ink
in de online buurt, maar maakt wel gebruik van Ho
om relevante info vlot tot bĳ de inwoners te krĳge
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Brasschaat pakt zwerfvuil digitaal
aan! Via de app WePlog kan
iedereen eenvoudig zwerfvuil
ruimen of ploggen.Ontdek
welke straten in jouw buurt al
schoongemaakt (geplogd) werden.
In Brasschaat zijn enkele zwerfvuilvrijwilligers
spontaan met de app van start gegaan toen zij via
Facebook de voordelen leerden kennen. De laatste
zes weken slaagden ze er in om met slechts een
vijftal gebruikers een groene score te bereiken van
20%. Dat wil zeggen dat 1 straat op 5 geruimd werd
in die periode!
Nu de gemeente samenwerkt met WePlog kan
ze via de app het dashboard gebruiken, de

Smul en steun!

ĳ
pen
n of

Ook dit jaar stuurt Brasschaat een team,
een volledig damesteam deze keer, de
baan op om te fietsen ten voordele van
BikeAid en Kom op tegen Kanker.

ste
kĳk
plr
n.

Om dit bĳzondere wielerteam te sponsoren organiseren de
dames samen met niemand minder dan Jeroen Meus een
eetfestĳn op 15 februari. Op het menu lekkere spaghetti
of een stoofpotje van Jeroen. Om de appetĳt op te drĳven
kan je vooraf vrĳblĳvend deelnemen aan een wandeling
door het Peerdsbos.
Steun BikeAid en Kom op tegen Kanker en schrĳf je via
dedamesenjeroen@gmail.com én voor 8 februari in voor
het eetfestĳn, met vermelding van aantal deelnemers en
de gewenste formule:
formule A
formule B
formule C
formule D

= wandeling (15u) en stoofpotje (17u)
= wandeling (15u) en spaghetti (17u)
= wandeling (17u) en stoofpotje (19u)
= wandeling (17u) en spaghetti (19u)

= €16
= €14
= €16
= €14

parameters aanpassen en zo een slim en efficiënt
zwerfvuilbeleid monitoren en bijsturen.
De app is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en
houdt anoniem data bij over elke plogbeurt.
Alle gebruikers zien via een kleurcode waar
er in hun buurt recent geplogd werd en welke
straten nog een opruimbeurt moeten krijgen.
Een leuk extraatje is dat je als gebruiker kan zien
hoeveel kilometer je al geplogd hebt. Met de app
ontstaat een groeiende community die zelf actie
ondernemen tegen zwerfvuil.

Voor ploggers is de app volledig gratis.
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TE HUUR
assistentie
woningen
Brasschaat

de
Kaveltafel
GEZAMELIJK GENIETEN
ZONDAGTAFELEN
Voor een 3-gangen menu, lichte lunch, snack
of goede babbel met een drankje kan je
dagelijks bij de Kaveltafel terecht.
Op zondag is het extra genieten met een
culinair menu. Onze chefs volgen dan het
recept voor een geslaagde zondag.

ELKE DAG EEN FEEST

Waar het leven écht begint

Kiezen voor Prins Kavelhof is kiezen voor
jezelf en een actief buurtleven. Je kan er
JGGTNĎM XGKNKI GP \GNHUVCPFKI YQPGP OGV
QQI QR FG VQGMQOUV 2TKPU -CXGNJQH DKGFV
GGP IG\GNNKIG ITQGPG QOIGXKPI OGV VCN XCP
UQEKCNG QPVURCPPKPIUOQIGNĎMJGFGP \QFCV LG
NGXGPUNCPIMCPIGPKGVGP1P\GYQQPCUUKUVGPV
JGGHVQQIXQQTYKGLĎDGPVGPYCVJGVDGUVG
DĎ LQW RCUV 2TKPU -CXGNJQH YCCT JGV NGXGP
ÅEJVDGIKPV
8CP*GOGNTĎEMNGK$TCUUEJCCV

info@prinskavelhof.be y t. 03 340 18 75 y www.prinskavelhof.be



7KH&RXQWU\&OXE²%UDVVFKDDW2SHQ*ROI
0LNVHEDDQ²%UDVVFKDDW


9ULMGDJIHEUXDUL


Bij de Kaveltafel houden we er van om u af en
toe culinair te verrassen. Zo organiseren we op
tijd en stond een lekkere (na)middag.
Heb je zelf iets te vieren? In de aansluitende
feestzaal kan je terecht voor al je activiteiten,
van jubileum- tot lente- of verjaardagsfeest.

Gratis aperitief
Geniet op vertoon van deze bon van een
gratis aperitief bij jouw zondagsmenu.
Geldig t.e.m. 30/06/2020

Naam: .......................................................

OPENINGSUREN
Dagelijks: 11u00 - 17u30
Zaterdag en maandag gesloten
Van Hemelrijcklei 82
2930 Brasschaat

Adres: .......................................................
kaveltafel@meeza.be • t. 0493 89 14 44 • www.prinskavelhof.be

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

9DOHQWLMQVPHQX


(QNHOHVPDDNPDNHUWMHV


.QROVHOGHUURRPVRHSPHWHHQSDUIXP
YDQJHURRNWHIRUHO


)ODQYDQJHURRNWH]DOP
PHWHUZWHQFUqPH


6NUHLILOHWPHWHHQUR]HSHSHUVDXV
YHUJH]HOGYDQ
SDVWDMRQJHSUHLHQJULM]HJDUQDDOWMHV
RI
6XSUqPHYDQSDUHOKRHQ´)LQH&KDPSDJQHµ
PHWMRQJHZRUWHOWMHVZLWORRI
ERVFKDPSLJQRQVHQNURNHWMHV

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
uitvoeren van dakisolatie
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW



&XSLGR·VYHUUDVVLQJ


*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW



03 326 46 93 - 0474 988 690

5HVHUYDWLHVRSRI

GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

3ULMV½SHUVRRQH[FOXVLHIGUDQNHQ
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03 225 50 00 info@goetstouwers.be

Brasschaat Lage Kaart 382

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG)

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT

VAN DE WIELLEI 123
Zeer gunstig gelegen halfopen bebouwing met 4
slaapkamers, losstaande garage en tuin. Verzorgde en goed onderhouden woning. Aangename
ligging tussen Centrum en ‘Brasschaat-Kaart’.
EPC: 692

KORTESTRAAT 9/GLV
Verzorgd en goed onderhouden gelijkvloersappartement met 2 slaapkamers, achtertuin met
zwembad, ruime bergruimte en garage. Alle
hedendaags comfort aanwezig. Aangename
ligging te ‘Brasschaat- Kaart’ nabij winkels, scholen
en openbaar vervoer. Mogelijk magazijnruimte bij
te kopen mits meerprijs. EPC: 371

BREDABAAN 1081
Leuke gezinswoning met 2 slaapkamers en tuin in
Centrum van Maria-ter-Heide. Goed onderhouden
eigendom, mooi aangelegde tuin met achteruitgang naar Brechtsebaan. Alle hedendaags
comfort aanwezig. EPC: 355

€ 299.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 249.000

BRASSCHAAT

BRECHT

BRECHT

GASPELDOORNLAAN 22-24/1STE
Zéér gunstig en rustig gelegen appartement
op de 1ste verdieping van een kleinschaliggoed
onderhouden appartementsgebouw. Aangename
ligging op kleine afstand van het Centrum, Winkels
en scholen in de directe nabijheid. INSTAPKLAAR!
EPC: 274

KLIMOPDREEF 13
Recente OBB (2010) met 3 slaapkamers, inpandige
garage en aangelegde tuin. Verzorgd eigendom,
netjes onderhouden, instapklaar en voorzien van
alle hedendaags comfort. Zeer rustig gelegen in
een mooie landelijke woonomgeving op kleine
afstand van centrum Sin-Job-in-’t-Goor. Gunstig
EPC! EPC: 145

VARENSTRAAT 11
Op te frissen open bebouwing op een rustige
locatie in Brecht (Sint-Lenaarts). Op het gelijkvloers
is een grote leefruimte, keuken, achterkamer en
veranda. De tuin heeft een goede onderhoudsbeurt
nodig. EPC: 515

(VG)

€ 265.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 315.000

€ 398.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 300.000

EKEREN

KAPELLEN

MERKSEM

LEO BAEKELANDSTRAAT 41
Verzorgde en goed onderhouden gezinswoning
met 3 mogelijk 4 slaapkamers, inpandige garage
en tuin. Dit op een leuke kindvriendelijke locatie met
goede verbindingen naar centrum en autosnelweg. Winkels, scholen en openbaar vervoer in de
directe nabijheid. Ideale starterswoning! EPC: 237

SINT MAURITIUSLAAN 4
Prachtig afgewerkte HO bebouwing gelegen in een
rustige woonwijk en doodlopende straat. Beschikt
over een leefruimte met luxe-keuken van 85 m², 3
ruime slpks waarvan 1 met dressing, 2 badkamers,
garage met wasplaats en mooi aangelegde tuin.
Bouwjaar 2008. Gevelbreedte van 7 meter. Unieke
kans! EPC: 101

ZUSTERS VAN ONZE LIEVE VROUWSTRAAT 29
In een zeer rustige buurt gelegen, te moderniseren
grote woning met 4 slaapkamers (mogelijk 5),
living, 2 keukens, 2 badkamers, 3x toilet, bureel,
inpandige garage, kelder en ruime tuin. Geschikt
als kangoeroewoning. EPC: 313

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 275.000

€ 559.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 345.000

SCHOTEN

SCHOTEN

SCHOTEN

LEO VAN HULLEBUSCHSTRAAT 213/215
Gezellige en karaktervolle gezinswoning met 3
slaapkamers, ruime binnenkoer of tuin en groot
magazijn. Alle hedendaags comfort aanwezig met
behoud van het oorspronkelijke karakter. Ideaal
voor ‘kleine zelfstandige’. EPC: 571

VORDENSTEINSTRAAT 138
Verzorgde en goed onderhouden gezinswoning
met 3 slaapkamers, ruime inpandige garage en
tuin. Gunstig gelegen aan dorpsrand met scholen,
openbaar vervoer en winkels in de directe omgeving. INSTAPKLAAR. EPC: 299

AUGUST JONCKERSSTRAAT 78
Nabij het centrum gelegen woning met 2 slaapkamers, living, keuken, badkamer, veranda, tuin,
wasplaats en stookplaats. Met kelder. Tuin is
mogelijk uit te breiden met garage (mits stuk grond
naast de woning bij te huren € 300 op jaarbasis).
Openbaar vervoer in de nabijheid. EPC: 497

€ 387.500

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 340.000

(VG-WG-GDV-GVKR-VV)

€ 249.000

Bestratingen Omega
bvba

Aanleggen sierbestrating - Arduin - Dolomiet
Herleggen van terrassen, opritten, parkings
*UDWLVSULMVRႇHUWH

www.omega-bestratingen.be
0476/611 625 - 03/664 01 27

TE HUUR

Kalmthoutsesteenweg 193 - Wuustwezel

MAGAZIJN 1 : 350M²
MAGAZIJN 2 : 525M²
OF SAMEN : 875M²
Voor info bel 03 270 01 01

VIERGESLACHT
De uit Brasschaat afkomstige, trotse mama
Oona Lommers, stelt u
graag haar zoontje Don
voor. Hij is het sluitstuk
van een viergeslacht
langs papa Sam Teysen
zijn kant. Opa is Walter
Teysen en overgrootvader Charles Teysen.
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App te huur. Grote wnk
mr, kkn met toestellen,
EGNPU  VONPUV EDONRQ
VWYHUGLHS¼¼
*VP

Problemen met uw
verwarming, gas of
mazout?
Wij geven u een
SERVICE 24/24, 7 OP 7
HQJUDWLVSULMVRႇHUWH
Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren
KINDERACTIVITEITEN IN DE
KROKUSVAKANTIE



Goedkoop snoeien en
vellen van bomen, verwij
deren van coniferen en
ODXULHU7HO



Droog brandhout thuis
gebracht per klein hoe
YHHOKHLG


Moto te koop gevraagd
'LUN 


Te huur: JHUHQRY DSS
&HQWU %UDVVFK %% 
9 OLIW QZH NNQ  EGNU
LQORRSGRXFKHVOSNWHU
UDV¼7
QQQQQQQQQQQQ

Oprit of parking
in klinkers
0DUWHQV%HVWUDWLQJHQEYED

Kurt 0495 571 383
QQQQQQQQQQQQ
Noorderlicht
Regionaal Praatcafé
Dementie
ALZHEIMER Versus
DEMENTIE

'LYDQXWRWX/HJR'LJLWDO6WRU\WHOOLQJYRRUMDDU
%RXZPHW/HJRMHHLJHQERRPKXWNDPHU]RDOVLQGHERHNHQUHHNV
³'H:DDQ]LQQLJH%RRPKXW´
'R  YDQ X WRW X %HHERWV YRRU  MDDU .OHXWHUV
leren met de Beebots (robotbijtjes) de eerste logische stappen van
SURJUDPPHUHQ
Gratis deelname, iedereen welkom! Inschrijven verplicht want het
DDQWDOSODDWVHQLVEHSHUNW7HO±LQIRELE#EUDVVFKDDW
EH /RFDWLH %LEOLRWKHHN %UDVVFKDDW %UHGDEDDQ   %UDV
VFKDDW0HHULQIREUDVVFKDDWELEOLRWKHHNEH

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,
gevelbezetting, opstijgend vocht.
GSM 0495/51 77 14
Gratis prijsofferte Tel. 03/653 21 56

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Is er een verschil? Wat is het
verschil? Wat kunnen we nog
bijleren van Nadia Hainaut een
dementie-expert bij Expertise
Centrum Dementie Orion? Hoe
ervaart een mantelzorger dementie in de praktijk? Luister
naar een persoonlijke getuigenis! Welkom op dinsdag 11 februari om 19.30 u. Brasschaat,
Dienstencentrum VESALIUS.
Prins Kavellei 77. Iedereen
welkom, gratis, ook de parking,
zonder inschrijven. Eenvoudige
toegang tot vesalius via ingang
en parking klina augustijnslei.
De persoon met dementie is
welkom en kan opgevangen
worden in dagcentrum vesalius
mits reservatie bij tine augustijns 03/650 25 71



Gratis brandhout GEZOCHT: eik , beuk , spar,




DRINGEND:3ODDWVYRRU
SDUWWLPHHQWKRXVLDVWHOLQ
JHQEHVSDULQJVDGYLVHXUV
9HUGLHQVWH ¼  ¼
ZHHN ,QWUHVVH" +HLGL 




Wij zijn op zoek naar een
HUYDUHQ1/RI(1*VSUH
NHQGH RSSDV QDQQ\ GLH
]RRQWMHRIGDJHQZHHN
YDQ 6W/XGJDUGLV PHW GH
auto ophaalt, naar huis
EUHQJW WRW 
*UDDJXZFYQDDUQLFROH
GHZHHUG#JPDLOFRP

ENERGIELAAN 10D
2950 KAPELLEN
KMO-ZONE BOSDUIN

TEL. 03/651 30 41
0477/ 382 726
FAX: 03/652 16 36
info@ultrax.be
www.ultrax.be

DAK - GEVEL - ISOLATIE
Bredabaan 596
2930 Brasschaat

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

DARMOISE R.
raymond.darmoise@telenet.be

 Waterdicht maken van kelders, waterputten,
beerputten en gevels, ook in kleur
 Renovatiewerken
 Karweiwerken
 Rioleringswerken
 Platte daken,...

35 jaar ervaring. Zelfwerkende patroon.
10 jaar garantie

03/652 07 79
potgrondfabrikant • compost •
molmmest • champignonmest •
boomschors • turf •
stalmest •

zwarte grond •
bigbags • bielzen •
dolomiet • ....

I

0497/71 19 79
www.meeussen.be
Molenheiken 42
2960 Brecht
T. 03 313 84 31
ĂĬĂůĞŶΘůĞǀĞƌĞŶ
elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn



Kleur, een passie...
Goordijk 29
Gsm 0496 426 823
johan@vanderzijp.be

2930 Brasschaat
Fax 03 653 39 85
www.vanderzijp.be

Vakantiehuur: villa in De
+DDQ 5XLPHNDPHUYU
 SHUV PHW DSDUWH EDGN
:&PLFURJROINRHONRI
 VWXGLRLQEHQHGHQYHUG
met zitbad en gebruik van
WXLQRI DSSPHWVOSN
 PLQ YDQ VWUDQG ,QO


Seth’s Welding Service
Algemene las- en constructiewerken.
Trappen - Leuningen - Inox design.
Seth Van der Velde
Goordijk 10 - Brasschaat
tel. 03 290 72 03
gsm 0473 26 93 41
swslaswerken@gmail.com - www.s-w-s.be
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AUTOVERZEKERING

Bent u een goede bestuurder?

Oef!

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

UW VASTGOED, ONZE ZORG !
TE HUUR:
Brasschaat, De Zwaan 4
HOB 4 slpk gar tuin
EPC 220 kWh/m²

2 maanden gratis op uw autoverzekering
+ 2 maanden gratis op uw DVV Assistance

TE HUUR:
TE KOOP:
Brasschaat, Rerum Novarumlei 10 Brasschaat, Augustijnslei 42 GLV
centraal gel commerc. ruimte opp 50 m²

Profiteer nu van ons uitzonderlijk tarief voor goede chauffeurs.
Tijdelijk aanbod van 01/01 tem 31/03/2020.

Glvl app 2 slpk gar

Kijk op dvv.be/auto of kom langs in ons kantoor. Wij helpen u graag.

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:299 kWh/m²

MATRIX NV
maanden

€ 1590/mnd

€ 700/mnd

€ 295.000

TE KOOP:
Kalmthout, Jos Tilborghsstraat 55

TE KOOP:
Brasschaat, Lage Kaart 208

TE KOOP:
Gooreind, Oude Baan 2

Te renov OB 4 slpk tuin

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,WG,EPC 981 kWh/m²

EW 3 slpk tuin

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:323 kWh/m²

AUTO

DVV ASSISTANCE

HOB 2 slpk tuin

Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC 494 kWh/m²

GRATIS*

Bredabaan 661
2930 BRASSCHAAT
03 650 10 20
www.matrixnv.be
40187 cA - RPR ANTWERPEN 0460.648.941

*

€ 275.000,-

€ 365.000

€ 269.000

Bredabaan 661 - 2930 Brasschaat - Tel. 03-651 36 15
www.immomatrix.be - info@immomatrix.be

D&D Interieurs
Schrijnwerkerij(binnenafwerking) - binnendeuren
Maatwerk/kasten, keukens - Laminaat/vloeren - Gyproc
Lage Kaart 633 - 2930 Brasschaat
GSM: 0475/608 674 - Tel. 03/297 11 83
Facebook & Instagram: D&D Interieurs
E-mail: dend.interieurs@telenet.be

Te huur: Gerenov. app.
1V. Bredabaan 209, brass.
Centr. Lift, nwe kkn + bdkr,
inloopdouche, berging, 2
slpks terras. € 750.
T. 03/652 17 12

Te koop droog brandhout
eik, beuk. Thuis gebracht.
0484/600 866



Verzamelaar koopt oude
munten en bankbiljetten.
0475/342 118



Swiss military uurwerken
Voor hem en haar
Juwelier Denys & Cy
Bredabaan 246, Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be



Te koop gevraagd: schilderijen, spullen v. zolder,
enz. 03/663 65 70

Alle grote en kleine
graafwerken
Brasschaat
Leveren van zwarte
grond, aanvulgrond.
Afbraakwerken.
Spitten van tuinen.
Uitgraven van opritten
en funderingen.
Bouwrijp maken van
terreinen.
Ontbossingswerken.

0475/522 146
T/F 03/663 46 65
afbraakengrondwerken.be
e-mail; info@areg.be



Zaaien van nieuwe gazons. *UDWLVRႇHUWH
715 534

2 maanden gratis + 10 betalend op de eerste jaarpremie van een nieuwe autoverzekering als u intekent tussen 01/01 en 31/03/2020 inbegrepen. Dit
aanbod is tijdelijk en geldig op alle waarborgen van een nieuwe autoverzekering op voorwaarde dat geen van de bestuurders de voorbije 5 jaar een
ongeval gehad heeft. Aanbod geldig mits aanvaarding van het risico.
Vraag een offerte en raadpleeg de algemene voorwaarden van dit product (het eigen risico, de gedekte goederen,de limieten van de dekking,
enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/auto/algemenevoorwaarden. De bijzondere en algemene
voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een
duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar. Voor klachten kan u zich eerst richten tot de klachtendienst van DVV, Karel Rogierplein 11, 1210
Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.be). Indien u niet tevreden bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen,
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as). DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming
toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.- NL 01/2020

Vergadering gemeentelijke sportraad Brasschaat

De algemene vergadering van
de gemeentelijke sportraad
Brasschaat heeft plaats op
maandag. 17 februari 2020 in
het GIB (Gemeentelijk Instituut
Brasschaat), Door Verstraetelei
50, te 2930 Brasschaat. De
vergadering start om 19.30 uur
en is openbaar. Alle sportverenigingen die aangesloten zijn
bij de sportraad 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
Mail: sport@brasschaat.be

Gepensioneerde aannemer bouw doet nog
klusjes zoals kleine verbouwingen, metsel -en
betonwerken, terrassen,
rioleringswerken ea Tel
0494/160 412


Gedipl. pedicure & manicure komt aan huis. Agnieszka. 0484/949 951

Medische pedicure. Dames en heren, verwen
uzelf v. 1 uur. Pedicure 1
pers. €45, 2 pers. €80 a.
huis met voetmassage,
evt. vernis. Ingegr. nagels,
eksterogen, lak, kalknagels. Manicure € 25. Ervaring, enkel op afspraak,
evt. weekend. 0496/908
029, Eva Strijbos

Paul Hewitt uurwerken
Juwelier Denys & Cy
Bredabaan 246, Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be
QQQQQQQQQQQQ
Renovatiewerken van A
tot Z schilderwerk binnen
& buiten badkamer, gyproc,
parket, terras, ramen, isolatie. Gsm 0484/100 359
QQQQQQQQQQQQ
Ik zoek werk, poetsen &
strijken, Joy 0470/700 969

Snoeien en vellen van
bomen alsook tuinonderhoud aan betaalbare prijzen, bel ons vandaag nog
en wij komen langs voor
een vrijblijvende prijsofferte. 0492 127 343

CELIS Chris Notaris, opvolgster Roevens Joseph ere-notaris,
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-celis-brasschaat.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www.notaris-celis-brasschaat.be
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Wesley Reestman
UW SCHILDERBEHANG- &
GYPROCSPECIALIST
Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75 | 0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

PROJECT KAART

INFOMOMENT OP ZONDAG 9 FEBRUARI

Te k o o p g e v r a a g d :
Postzegelverzamelingen/munten/strips/alles
van kuifje, hoogste prijs
en contante betaling.
Tel. 0475/622 978

Alle opruimwerk, ophalen
oud ijzer, enz. Schilderwerk
en tuinwerk. 0485/942
674 - 0485/849 187

Bejaardenoppas + gezelschapsdame nodig bij
u thuis? Gepensioneerd
verpleegster helpt u. ( veel
ervaring) Tel. 03/454 14
62 - 0479/554 267

18

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

QQQQQQQQQQQQ

Op 16 december 2019 gaf het college van burgemeester en schepenen na een lange concurrentiedialoog goedkeuring aan de gunning van Project Kaart aan team Open Kaart. Het gemeentebestuur
wenst dit project op een informatiemoment op 9 februari voor te stellen aan alle geïnteresseerden.
Hoe zal het infomoment eruit zien?
Buurt, leerkrachten, ouders, verenigingen … iedereen is doorlopend
welkom tussen 10 en 13u. Er wordt een ontbijtje aangeboden. Aan
de hand van infopanelen wordt het project toegelicht. De presentatie
benadert het vanuit de verzuchtingen die er waren in de buurt en
in de scholen en laten zien hoe het projectteam op al die grote en
kleine bekommernissen een positief antwoord heeft kunnen geven.
Door middel van visualisaties op tablets maakt men het project heel
concreet. Voor de kinderen is uiteraard de nodige animatie en ook
een geanimeerde rondleiding voorzien door de verschillende scholen met toekomstbeelden. Voor elk wat wils dus.
Het infomoment zal bij goed weer doorgaan op de speelplaats van
Gilo de Kaart en bij slecht weer in de refter.
Hierbij alvast een tipje van spreekwoordelijke de sluier:
• Er komen 2 prachtige schoolgebouwen met ruime en moderne
lokalen waar leerkrachten kunnen lesgeven volgens de nieuwste
methodes en met voldoende groen en speelruimtes om te ravotten
en op te groeien.
• Het bos aan de Middelkaart blijft behouden en zal als een belangrijke schakel fungeren tussen de andere gebouwen. Het bos zal na
de schooluren toegankelijk zijn voor iedereen.
• De oude zaal Berkenhof wordt vervangen door Berkenhof 2.0,
een polyvalente ruimte met podium waar zowel leerlingen van beide
scholen, buurt, cultuur- en wijkverenigingen als gemeentebestuur
veel plezier aan zullen beleven.
• Met het woongedeelte richten men zich op een mix van jong en
oud en stimuleren we levenslang wonen. Men kiest ook voor woontypologieën zoals cohousing, kangoeroewonen en zorgwonen.
• De buurtbewoners zullen in het project zeker hun gading vinden
op gebied van wonen, cultuur, groenvoorziening, vrijetijdsbeleving
en sportactiviteiten. En er zal ook ruimte zijn voor een kinderopvang.
• De site wordt een toonbeeld van duurzaamheid doordat we werken met een warmtenet gevoed door onze eigen biomassa, door
zonnepanelen en regenwaterrecuperatie. Aan de rand van de site
worden laadpalen en elektrische deelauto’s voorzien.
Het gemeentebestuur hoopt dat dit project, dat netoverschrijdend,
duurzaam en innovatief is, een voorbeeld mag worden voor heel
wat andere steden en gemeenten.

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

Hofdreef 95
2990 Loenhout
Gsm 0497 45 89 26
verhuizingenbeco@telenet.be
www.verhuizingenbeco.be

Algemene
schilderwerken
Behangwerken
Specialiteit:
hoogglanslak.
Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
QQQQQQQQQQQQ
KINDEROPPAS BRASSCHAAT: voor 3 weekdagen. 2 kinderen ophalen
aan school (15u45) en
nadien thuisopvang tot +/19u. Dynamische, lieve en
kindvriendelijke opvang;
over eigen vervoer beschikkend (0477/325 978)



Een vakkundig schilder-behanger voor uw
gevels, plafonds, muren
en deuren enz. Werk met
Sikkens en Sigma , kwaliteitsverven tegen een
superprijs. gsm: 0479 28
49 79 email: danny.weyckmans@telenet.be btw:
BE 0889 211 965

Nelen Woondecoratie bvba
Residentiële schilderen behangwerken
zelfwerkend patroon

Tel. 03/653 29 60

TE KOOP

REE
DS
50%
VER
KO
CHT



Last van mollen in je
tuin? Wij helpen je : 0471
103 121



Gezocht: klusjesman
brassch 1 dag/week GSM
+31 651 438 814



Conciërge gezocht M/V
voor groot domein regio
Vriesdonk Brasschaat.
Gratis inwoonst, goede
verloning. Graag enkel
serieuze reacties via:
0495/997.084



Terras groen en je oprit is
ook niet te doen. Bel Klus
& Zo. 0499/103 000


www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863

Approaching
Nature:
schoonheidssalon
te
Brasschaat met natuurlijke huidverzorging van
Rainpharma
gediplomeerd schoonheidsspecialiste Sanne Voor een
afspraak bel: 0478 735
227 of online www.approachingnature.be

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
Gooreind – Mezennestje 10

Nog 3 duplexappartementen van min. 140m² met ruime
zuidgerichte zonneterassen. Kwaliteitsvolle afwerking
voorzien, keuze nog mogelijk. Garages en/of carports.
*HPHHQVFKDSSHOLMNH¿HWVHQDIYDOEHUJLQJ
Prijzen vanaf 281.500 euro exclusief kosten

03/292.50.50
info@batimmo-vastgoed.be
www.batimmo-vastgoed.be

Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be
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BRASSCHAAT
ONLINE TE KOOP VIA BIDDIT:

GUNSTIG GELEGEN WONING

PROJECT DE AARD 19

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN

Van de Wiellei 200
Brasschaat

Ind.: Kelder. GLV: garage, ink., eetr.,
kk., leefr., wc, wasr., grote tuin met
tuinhuis. 1eV: 3 slpks, badk. KI 951.
EPC 775. Vg, Wg, Vkr, Gmo, Gvv.
Bezoek: elke woe & zat
van 16u-18u vanaf zat 18/01 tem zat 15/02.
Online verkoop via: biddit.be - ref. 166980
Start biedingen: 10 februari 2020 om 13:00u.
Einde biedingen: 18 februari 2020 om 13:00u.
Bieden vanaf: 120.000 EUR
Bodverhoging: 1.000 EUR
Kantoor van Notaris

P. GEERAERTS

Kapelsesteenweg 340 • BRASSCHAAT • Tel. 03 605 00 00
www.notarisgeeraerts.be • kantoor@notarisgeeraerts.be

Niels Van Beeck
Algemene Schilderwerken
0496/34.79.85

NVB Algemene Schilderwerken

ramen & deuren

Vraag vrijblijvend offerte!
Kernenergiestraat 55
2610 Wilrijk | T 03 830 22 29
info@groven-ramen.be

rijf
miliebed
40 jaar fa
ductie
eigen pro naservice
de
uitsteken
www.groven-ramen.be

VERLAAGDE PRIJS

Koopavond
Valentijn
donderdag 13 februari
tot 20 uur
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OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

BVBA

Vercauteren
en Zoon
reeds vier generaties vakmanschap.
1DWXXUOHLHQ(WHUQLW5RR¿QJ*ROISODWHQ3DQQHQ
Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen
9HOX[GDNUDPHQ*UDWLVSULMVRႇHUWH

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

GLAS MVH bvba
Michel Van Herck

Alle glasherstellingen
Dubbel glas
in bestaande ramen
Spiegels
*OD]HQGHXUHQ
Zelfwerkend patroon
Meer dan 25 j. ervaring
GSM 0486/03 89 74
Tel. 03/542 43 84
Fax. 03/542 21 28
E-mail: glas-MVH@skynet.be

BOXEN EN MAGAZIJNEN

ook voor KMO tot 100 m²
vanaf 35€/maand.
Maandelijks opzegbaar.
Korte/lange termijn.
Boxen met toegang
9 - 23 u. - 7/7
WWW.HUUR1BOX.BE
.5,-*6%$$102576(/

INFO: 0496/70.80.80


LP’s 45t, ik koop uw collecties jazz, pop, ect. Ook
cd’s, strips, boeken, pickups. Beste prijs.
0475/376 496

Alle schilderwerken binQHQHQEXLWHQGRRU3RROVH
mannen. Tel. 0496/084
168 of 0496/637 978

Vrouw zoekt werk, rest.
babysit, gezelsch. en hulp
ouderen. 0465/618 411



Women looking for a job,
cleaning, ironing, babysit.
0484/287 224



Te h u u r :  * R R U H L Q G
d a k a p p . k k n , b d k r. ,
slpk, terr., gar. € 660.
03/336 63 55



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

Ik koop: alles van NinWHQGR 6HJD 3OD\VWDWLRQ
Evenals oude strips, cd’s,
dvd/bluray, allerhande
multimedia, leuke curiosa, oud speelgoed, enz.
Kortom, hebt u iets leuk in
GH DDQELHGLQJ *HHI PH
een seintje: 0487 365 100



Dak herstel./vernieuwen, karweien, isolatie.
0489/717 125



erkende professionele plaatser van

TE HUUR
MARIABURG

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe
hardsteen - graniet - witte
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloeren, deur- en raamomlijstingen, sierschouwen, tabletten,
trappen, keuken- en badkameraanrechten.

Deuromlijsting

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.

Dienstencentra Brasschaat
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be
ma 3/2 : alcoholvrije proevertjes - doorlopend
'LRPXXUNRUWH¿HWVWRFKW
Di 4+11+18+25/2 om 13.30 uur : Engelse conversatie. Nog enkele plaatsen vrij.
Do 6/2 om 9.30 uur : workshop beren ‘Staande Beer’
Do 6+20/2 om 9.30 uur : PC club
Di 11/2 om 9.30 : wandelen - Herentals
Do 13/2 om 14.30 uur : Antwerps Barok-ensemble. Laat je ‘betoveren’ door deze
‘oude klanken’. Koop nog snel je kaartje ! (5 eur)
Ma 17/2 om 14 uur : SMUL - tompoes
Di 18/2 om 14 uur : bloemschikken - thema ‘voorjaar’
:RHRPXXU¿OPµ3ULGHDQG3UHMXGLFH¶
Vrij 21/2 om 9.30 uur : zentangle
Ma 24/2 om 14 uur : BINGO, ook voor de kinderen
Di 25/2 om 9.30 : wandelen
Di 25/2 om 10 uur : boekvouwen
Di 25/2 om 14 uur : kinderatelier ‘knutselen met vilt’
Woe 26/2 om 9 uur : centrumraad
Woe 26/2 om 10 uur : boekvouwen voor kinderen
Woe 26/2 om 13.30 uur : Kletspot - thema ‘vriendschap’
Do 27/2 om 14 uur : carnaval met zanger Dany
Vrij 28/2 om 9.30 uur : mandala

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be
0DRPXXU¿ORVR¿VFKSUDDWMH
Ma 3/2 om 15.00 uur: bierproeverij alcoholvrije bieren (tot 16 uur)
Za 8/2 om 14 uur : voordracht Diabetesliga ‘wettelijke voorzieningen voor diabetes’.
Graag op voorhand inschrijven bij Marc Meeus (T 0468 195 095 of marc.meeus@
telenet.be)
Di 11/2 om 13 uur : naai- en breiatelier Moeders voor Moeders. Verschillende moeders
komen bij elkaar om te breien en naaien (quilts) voor deze organisatie. Kom je graag
een handje toesteken ? Dan ben je meer dan welkom.
'LRPXXU¿OPµ/HWWHUVWR-XOLHW¶*UDDJRSYRRUKDQGLQVFKULMYHQGHHOQDPH
gratis.
Di 11/2 om 19.30 uur : praatcafé dementie ‘Alzheimer versus dementie’
Do 13/2 om 14 uur : smulnamiddag. Kom lekker mee pannenkoeken smullen. Wel
op voorhand inschrijven aub. Prijs: 1.50 euro per portie.

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | fax 03 313 43 72 | dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be

Jan Eyking
tuinaannemer
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD
TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

Snoeien van bomen - hakselen - klieven van hout
Klepelmaaien van hoog gras en bloemenweide
T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

Nijverheidslei 2-12

NIEUWBOUW
MET LIFT

Nieuwbouw met lift en
lichte tweeslaapkamer appartementen met tuin en/
of terras incl. autostaanplaats. Centrale doch rustige ligging. Kwaliteitsvolle
afwerking,
huurprijzen
vanaf € 825/maand provisie € 65/maand.
Voor meer informatie

0473/457 737

Maandagnamiddag (13.30 -16u) zangstonde: gratis (wij zoeken nog mannenstemmen)
Dinsdagochtend: nordic walking (met of zonder stokken) afspraak aan Sportoase
(9.45-11.15). gratis
Dinsdagochtend: 10.15-16 uur: patchwork
Dinsdagnamiddag (14u) is het hier hobbymoment, iedereen welkom = gratis
Donderdagnamiddag; open atelier
(ONHGDJNDQMHWHUHFKWLQRQVEXLWHQ¿WQHVVSDUNLGHDDOELMGURRJZHHU
:RXXUSURHÀHVVWRHO\RJD
9UNDOOLJUD¿H
Ma 10/2: 14 uur: Bingo voor Valentijn, kantklossen
Di 11/2: 13.30 uur: workshop ‘Facebook’
:RHXXUUXLOGDJ¿ODWHOLH
Vr 14/2: 14 uur: bezoek wijkinspecteur Gino
Vr 14/2: Barok concert in Antverpia om 14.30 uur: kaarten aan 5 euro te bestellen
Ma 17/2: vanaf 14 uur: digitaal spreekuurtje, en Naald & Draad
Woe 19/2: start nieuwe reeks ‘leren tekenen’
:RHXXUSURHÀHVVWRHO\RJD
Do 20/2: 13.30 uur: workshop ‘Cloud en We Transfer’
9UNDOOLJUD¿H
Di 25/2: 9.30 uur: centrumraad
Vrij 28/2 en zat 29/2: 20.00 uur: sterrenkijkdagen in gebouw Antverpia (2 lezingen,
en kijkers op terras)
Voor meer info over de activiteiten kan je terecht in het dienstencentrum
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Van Zantvoort
dakwerken

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE

DAKWERKEN

-10% KORTING

GRATIS
OFFERTE
0479 946 932

50
JAAR
FA M I L I E B E D R I J F
Goedons, Gregoire, Stoffels
I N D U S T R I E PA R K 2 0 – U N I T 6
2900 SCHOTEN
Bezoek onze showroom
Veldlei 5, 2970 s’-Gravenwezel
Voor inlichtingen bel nu
alle dagen van 8u tot 22u,
ook tijdens de weekends

0479 946 932
dakdekkersorg@gmail.com

NIEUW: WIJ BESCHIKKEN NU OOK OVER EEN
OFFICIEEL ATTEST VOOR HET VERWIJDEREN VAN
ALLE ASBEST ZOALS LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ...

•

Ontmossen van leien en stenen pannendaken met of zonder
coating en garantie.

•

Gespecialiseerd in isolatie, gevelrenovatie in siliconen crepi
(alle kleuren)

•

Ook mogelijkheid tot dak op dak! Pannen alcotile, polytuil en coversys.

•

Platte daken en dakgoten, stenen pannen, koramic, leien, enz...

•

Wij begeleiden u bij de renovatie- en isolatiepremie

•
•

Isolatie voor platte daken, pannendaken en gevels
Specialisatie: isolatie zolders K-waarde 4,5

•

Gevelbekleding in sidings eternit

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

UIT DE HAND TE KOOP

KAPELLEN: Oude Bergsebaan 39 – ruime rijwoning
met 3 slaapkamers, hal, wc, living, keuken, badkamer,
veranda, tuin en garage.
Bijkomende info en foto’s:

www.notarisdeferm.be

Bethaniëlei 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

SINT-JOZEFPAROCHIE (DRIEHOEK)
STILTEMOMENT

LOODGIETERIJ - VERWARMING
Zelfwerkend patroon

Verheyen Bart

+32(0)486/354.763
Brasschaat
www.Sani-Constructs.be • info@sani-constructs.be

BE 0897.708.571/02.25.10

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

Geregistreerd installateur

op woensdag 12 februari om 19.30 u. in de kapel. Thema: ‘Liefde: een werkwoord of een voltooid
deelwoord?’Liefde… een woord dat vele ladingen dekt. Heel veel. De romantiek van Valentijn
wordt niet vergeten, maar daarnaast zijn er nog veel soorten: liefde voor kinderen, voor zieken
en eenzamen, allen samengevat in naastenliefde. Eén kenmerk hebben ze allemaal gemeen:
liefde is altijd gericht op de ander. Je kunt ze eigenlijk niet zelf maken. Liefde is een geschenk:
iets wat je krijgt, en iets wat je kunt geven. Of beter nog: je geeft ze door. Zeggen dat God liefde
is, is geloven dat heel onze wereld, zelfs heel ons heelal, vol zit van die kracht. Overal waar liefde
gegeven en gekregen wordt, wordt het leven wat goddelijker. Dan stralen de mensen. De enige
moeite die het vraagt is: je handen en je hart open houden, zowel om liefde te geven als om liefde
te ontvangen. Door te delen kun je vermenigvuldigen.
Iedereen welkom!

AANNEMER ZOEKT

appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430
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BURGERLIJKE
STAND

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

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

PLAATS EEN GEBOORTE OF OVERLIJDEN
BINNEN HET GEZIN IN DE BRASSCHAATSE FILM
Omdat het verdwijnen van de populaire rubriek in de Brasschaatse Film de mensen
blijft bezig houden, hebben we naar een oplossing gezocht en gevonden.Vanaf nu kan
je een geboorte of overlijden via onze website of
op ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing
in de rubriek die weer zijn vaste plekje naast de
KLIK HIER
wachtdiensten heeft ingenomen.
voor je meldingin
onze rubriek
“BurgeUlijke stand”

Op de startpagina van onze website is een opvallende knop voorzien die rechtstreeks naar de
invulpagina’s leidt.

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

SIND

S

S

HAP
SC
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VA

1938

ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

GROENE
DAKEN

DAKGOTEN

DAKISOLATIE

DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLIGEN ONTMOSSEN

LEOPOLDSLEI 146 BRASSCHAAT S 03 652 18 09 S www.michielse.be

Ophaling huisvuil februari
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

3
4
5
6
7
8

RestAfval
oranje
straten

GFT

Papier

Ophaling huisvuil februari
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

10
11
12
13
14
15

RestAfval
rode
straten

GFT

PMD

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek
'RNWHUYDQGLHQVW
Nieuw: huisartsenpost
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 (weekenddienst):
8-9/02 De Coninck Dirk 0475/620 349
Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind
(weekenddienst):
8-9/02 Mertens Els 0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
03/543 92 10 • www.gezinszorgvillers.be
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
03/239 14 15 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, coördinatie thuiszorg,
secretariaat: Coda Hospice t. perm. 03/633 20 10
Dierenarts van dienst
www.brasschaat.be/wachtdiensten-dierenarts - 03/233.56.51
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren
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1 op 5 huizen
verkopen
wij gratis?!

OPEN HUIZEN DAG

7 MAART 2020

Ontdek onze UITZONDERLIJKE KORTINGEN
voor de ERA Open Huizen Dag op 7 maart!

Gratis waardebepaling? Contacteer onze kantoren!
Beerse - Brasschaat - Brecht - Hoogstraten - Turnhout
www.immonoord.be - info@immonoord.be - 03 314 81 91
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Metaal- en houtatelier StudioTank

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

Tijdloze meubels en interieurobjecten.
Tafels voor binnen en buiten op maat o.a. boomstamtafels
Winkelinrichting, horeca, …
Vuurschalen, snijplanken, barkrukken op maat, …
Voor meer info: info@studiotank.be • Bekijk onze realisaties www.studiotank.be
Volg en like ons op Instagram en Facebook
Luitenant Coppenskazerne - Ruiterijschool 2A, 2930 Brasschaat

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ
‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en
YULMEOLMYHQGHSULMVRႇHUWH
Wij reinigen ook
dakgoten en rolluiken
0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be
QQQQQQQQQQQQ
Klusman, inricht. elektr.
garagedeur, rolluik, vliegraam. 0499/216 561

BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
03 646 13 78 - WWW.TAKI.BE


FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house,
60-70-80. Betaal beste
SULMV*60
QQQQQQQQQQQQ
KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.
2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis
0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQQ

√ Gespecialiseerd in veiligheidsdeuren.
√ Verkoop van alle merken sloten.
√ Wij werken enkel met duurzame merken.
√ Eigen techniekers, advies op maat.

ONZE VEILIGHEIDSDEUREN,
UW VEILIGHEIDSGEVOEL!

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

BEVEILIGING VAN WONINGEN, VILLA’S, WINKELS,
APPARTEMENTEN, BEDRIJVEN EN MAGAZIJNEN

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigotechniek.be
Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Warmtepompen
lucht/lucht-water/lucht-bodem/water

Centrale verwarming
'ĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂƟĞŬĞƚĞůƐ

Verkoop • Service
Onderhoud

ŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ

KOM LAN
GS
VOOR ON
ZE
UITZOND
ERLIJKE
CONDITIE
S!

