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BREDABAAN 358

2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

T e l  0 4 7 5  5 6  9 7  0 6  w w w . s c h i l d e r w e r k e n - a n t o n i s s e n . b e

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

o.a. kaleien, kalktechnieken
decoratie, behang, renovatie

   Plan tijdig 

uw  Z O M E R  -

schilderwerk !   

Christoph

GEZOCHT
ervaren

ploegbaas
en 

schilders

Audio Video
Bredabaan 1075, 2930 Brasschaat
+32 (0)3 663 37 33

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Onmetelijk kijk- en luisterplezier.

Handelslei 27, Sint-Job-in-’t-Goor

03/636 43 90

GRATIS PARKING  100m verder

www.kostuums.be

Nieuwe openingsuren:

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

ACTIE MEYER BROEKEN
2de broek aan -50% korting

Bredabaan 1003 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 633 09 88
info@o-j-h.be • www.o-j-h.be

Onze winkel
blijft tijdens

de ganse
zomerperiode

OPEN!P. Van der Auwera

Wij maken er
iets moois van!

DAMES
HEREN

3 + 1
GRATIS

Wekelijks welkom op de MARKT
Maandag: BRASSCHAAT    

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

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |   Mariaburg - Brasschaat
di. tot vrij. van 14-18 u. - zat.: 11-17 u.

ZOMERJURK SNEL GEMAAKT !
KATOEN VOOR MONDMASKERS

Kijk snel verder voor ons aanbod in deze krant

GRATIS
SCHATTING
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www.antwerpmotorhomes.be

Antwerpsesteenweg 79, 
2940 Hoevenen-Stabroek

Kamperen in het comfort 
van je eigen bubbel?

› de veiligst manier om te reizen
› volledige reiniging na elk gebruik
› Betrouwbare reisbijstand

Huur deze zomer een motorhome!

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.

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

Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58

Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

-50% OP ZONNEGLAZEN!

    www.facebook.com/mrboobrasschaat           mrboobrasschaat           mr-boo.be

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

K&M

schoen- en
slotenmakerij

Open: ma-vr van 9 - 18 u.
 za van 9 - 17 u. 

CLEANING VAN 
ALLE SCHOENEN
MEESTER SCHOENMAKER

Herstellingen van schoenen,
gravuurwerk, autoplaten.

bijmaken van sleutels

Leopoldslei 3  2930 Brasschaat
Tel. 03 651 49 97

U kan bij ons terecht voor
handgemaakte schoenen 

en riemen

NIEUW

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

LUCHTHAVENVERVOER

ACS
Albert Car Services

Gsm: 0475 34 83 63
E-mail: albertmoerman1946@gmail.com

Toch Mariaburgse 
Feesten 2020 met een 
Corona(proof) editie

In september zouden we zoals 
steeds de Mariaburgse Fees-
ten organiseren op het Van de 
Weyngaertplein, maar helaas 
beslist een virus daar nu anders 
over. Toch willen we de feest-
vreugde niet helemaal in duigen 
laten vallen en daarom werkte 
de ploeg aan een alternatief. 
Hierdoor kunnen we opnieuw 
een goedgevuld programma 
aanbieden. 
Vrijdag 25 september 2020
Op vrijdagavond houden we een 
quiz van 20 tot 23 uur. Dit keer 
niet in Elcks Thuys, maar vanuit 
de Koekjesfabriek in Merksem. 
Tom De Rydt brengt de quizvra-
gen live tot in de woonkamer. 
Het hele team zit bij iemand 
thuis voor een computer waarop 
de quiz kan gevolgd worden. 
Er is in deze editie geen be-
perking op het aantal ploegen. 
Antwoorden worden onmiddel-
lijk doorgestuurd, met daarop 
onmiddellijke feedback en op 
het einde een prijsuitreiking. 
Uiteraard worden de nodige 
anti-vals-speel-maatregelen 
voorzien. Zondag 27 september 
2020 Het ontbijt wordt door de 
Scouts Mariaburg aan huis ge-
leverd. Bij mooi weer is het de 
bedoeling om bubbels te maken 
op straat en daar te ontbijten, 
dit om toch enigszins wat sfeer 
te maken zoals op het plein.  
De Mariaburgse verenigingen 
werken dit jaar in hun natuur-
lijke habitat. Door middel van 
een wandeling langs de ver-
schillende clublokalen worden 
kinderen geëntertaind met de 
doe-mee-kaart. Het startpunt 
zal gelegen zijn op het Van 
de Weyngaertplein waar bij de 
stand van Scouts Mariaburg de 
doe-mee-kaart kan aangeschaft 
worden. Iedereen die wil kan 
een mini-rommelmarkt oprich-
ten in de eigen garage of op 
de eigen oprit. Via deze oproep 
wordt een waardig alternatief 
aangeboden voor de traditionele 
rommelmarkt. Inschrijven is niet 
nodig, betalen is niet nodig, 
maar iedereen is wel zelf verant-
woordelijk voor eventuele onge-
makken. Wijkwerking Mariaburg 
VZW is hier geen organisator. 
De optredens worden dit jaar 
tot bij de Mariaburger gebracht. 
Doorheen de dag zullen mobiele 
podia rondrijden doorheen de 
wijk Ekeren en Brasschaat en 
halt houden op vooraf bepaalde 
stops.  Daar kan genoten wor-
den van een kort maar krachtig 
optreden samen met de buren. 
Om massabijeenkomsten uit te 
sluiten is het zeker niet de be-
doeling om de mobiele podia te 
volgen naar hun volgende stop. 
Kies een locatie het dichtst gele-
gen bij de woonplaats  en keer 
na het optreden terug naar huis. 
Inschrijvingen en verdere in-
formatie Voor inschrijvingen 
quiz, ontbijt en het kennen 
van stopplaatsen en deelne-
mers van de mobile podia kijk 
kan men terecht op onze site 
“https://mariaburg.be/maria-
burgse_feesten/mariaburgse-
feesten-coronaproofeditie/”. 
Ook alle verdere informatie 
over deze speciale editie 2020 
Mariaburgse Feesten is hier 
terug te vinden. Coronatijden 
vraagt nu éénmaal een andere 
aanpak, maar hopelijk kan toch 
iedere Mariaburger ook zo toch 
nog wat plezier beleven van het 
laatste traditionele weekend van 
september met deze aangebo-
den Corona(proof) editie.
De organisatie van Wijkwerking 
Mariaburg VZW 
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Bredabaan 225 - Brasschaat
www.combidee.beVELE AANBIEDERS IN ÉÉN WINKEL

Nieuw bij Combidee:

Suzaontwerp

Tijdloze glasjuwelen

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

ZO FLEXIBEL. 
ZO KRACHTIG. ZO SNEL.

#LifeBeyondOrdinary

Zie ook www.argenta.be

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 

Argenta

blijft  dichtbij.

Ook vanop afstand.
Meer informatie vind je op: 

argenta.be/corona

#samentegencorona

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT
Showroom: Bredabaan 792 - Brasschaat

Roca 
aanhangwagens

okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

LRijbewijs met L ???
Gemotiv. erv. ex-instructeur coacht U positief en voordelig
Focus op defensieve en zelfstandige ri jsti j l
2 u. volledige rondrit examen parcours slechts € 79

Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

RIJ-SERVICE - 651 50 40 (L. Krüger)

Voor de 
restauratie 
van al uw 
antieke 

meubelen

Restauratieatelier 
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

KLOKKENATELIER
Hands On Time

www.HandsOnTime.be

Restauratie & Herstelling
Antieke klokken

2930 Brasschaat

0475/48 44 44

Tuinwerken Kanora:
aanleg, renovatie, 

onderhoud van tuinen, 
snoeiwerken, ontmossen 
gazon. Vrijblijvende prijs-

ronny.kanora@telenet.be

Alle renovatiewerken, 
schilderw., behang, la-
minaat, parket, gyproc, 
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voor de volledige opruiming van kelder tot zolder
van uw huis, appartement, villa, kantoorgebouw, ...

SNELLE AFHANDELING - CONTANTE BETALING!

SOPHIE GEEFT DE BESTE PRIJS

 0477 701 234

Meer dan 38 jaar ervaring. Wij staan particulieren en bedrijven bij in de oplos-
sing van juridische problemen, zowel in België als in Duitsland in verband met 
burgerlijk-, handels- en strafrecht. Bouw-, transport- en verkeersrecht. Schade-
vergoedingen, invorderingen, uitvoeringen. Het kantoor neemt ook de belangen 
van de minderbedeelden waar (pro deo - pro bono).

Kapelsesteenweg 48 - B-2930 Brasschaat
Tel. 00 32 (0)3.646.92.25 - Fax. 00 32 (0)3.646 45 33

e-mail: advocaat@peterdecock.be - www.peterdecock.be

Peter
De Cock
Advocaat in

België

Rechtsanwalt
in Duitsland

Piet 
Tulkens
Advocaat in 

België 

Gratis opruimen van in-
boedels bel vrijblijvend 
0478 536 719

STOEL KAPOT OF LOS 
GEKOMEN? Ambachtelijk 
vakman herstelt vakkun-
dig uw houten stoelen en 
antiek. 0496/390 423

Gepensioneerde bel-
gische dame zoekt bij-
verdienste: Ik kom bij u 
strijken. Bel me op het 
nummer 0472/46 87 86. 

Te huur mod. studio a. 

0495/214 041

Grondwerken met mi-
nigraver, omspitten van 
tuinen. Gratis offerte. 
0487/715 534

Man zoekt werk, klusjes + 

Te koop of huren: Spaans 
appartement m. terras, 2 
slpk, liv., keuken, 2 badk., 
berg., garage, lift. Tel. 
0473/730 224

Te huur: Rustig app. a. 
oud gemeenteh. Brass. 
1e verd. Lift, terr. en kl glvl 
app. Tel. 03/651 77 68

Te koop: kinderbed + kast 
(wit) Woodwork + bagae-
drager vr auto. 0475/264 
293

LP’s 45t, ik koop uw collec-
ties jazz, pop, ect. Ook cd’s, 
strips, boeken, pick-ups. 
Beste prijs. 0475/376 496

Te koop prachtige poolta-
fel. 0495/214 041

Te huur ondergrondse 
autostaanplaats. Gsm 
0473/992 301

Verkoop of verhuurklaar 
zetten. 
Klus&Zo. 0499/103 000

Te koop: roller-blades 

0476/664 204
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in samenwerking met ondernemers
#ikkoopinbrasschaat

Te koop t/m 31 aug
• in gemeentehuis 
• in bibliotheek  
    (op zaterdag)

www.ikkoopinbrasschaat.be

Koop 2 Brasbonnen én 
ontvang er 1 gratis bovenop!

Ga samen met elfje Fien op zoek 
naar Turfjes toverkracht en beleef een 
spannend avontuur.
Kinderen van 3 tot 7 jaar kunnen sa-
men met hun ouders deelnemen aan 
dit wandelavontuur op 19/07, 23/08, 
27/09 en 25/10, steeds om 14u. 
Prijs: kinderen: € 8, ouders: € 4.
Kom jij ook mee genieten van het pop-
penkastavontuur in het Fluisterbos? 
Dat kan op 18 juli om 15u.
Prijs: € 6 pp 

SPROOKJESVERTELLING
TURFJE IN HET FLUISTERBOS TE ESSEN

Europese
Goudstandaard

Investeringen met fysieke levering
THE FUTURE INVESTMENT:

INVESTEER € 25.000 MET JAARLIJKSE
MEERWAARDE V.A. 1,75% TOT 3%

Vrijblijvende afspraak: Marc Praats • gsm 0494 618 612
marc@verzekerdinvesteren.be • www.europesegoudstandaard.com

Goud & zilver = Baren & munten

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

LOKALE POLITIE BRASSCHAAT 
VAT DRUGDEALER.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 19/06/2020 controleerde de 
patrouilleploeg van de PZ Brasschaat een voertuig.  De bestuurder 
van Franse origine was op familiebezoek geweest in Amsterdam. 
De politie ontdekte in de auto een zakje met verdovende middelen.  
De man werd gearresteerd,  na fouillering van de verdachte op het 
commissariaat, bleek dat hij nog drugs bij zich had.  
Na contact met het parket werd de man van zijn vrijheid beroofd en 
door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

BELASTINGBRIEF !!!! 
Belastingadviseur komt 
bij u thuis en berekent uw 
voordeel. 30 j. ervaring . 
0486/38.22.28

Ik zoek werk, gypr. , 
schiild., lamin., bezet.w., 
tu inw.  m.  e rv  €13 /u 
0492/148 886

Ik zoek werk als huis-
houdhulp. 0465/899 127

Te huur: appartement - 
Brasschaat Leopoldslei 
26. Lift, grote keuken, 
berging, 3 slaapkamer, 
garage. 
Tel. 0497/172 108

Aankoop antiek beelden, 
lusters, klokken, zilver-
werk, oude bestekken, 
porselein, alle prijsklas-
sen. Tel. 0495/574 852. U 
kan ook zaken meebren-
gen en aanbieden in onze 
winkel. Alle info op www.
krisvoeten.be

Man zoekt alle tuinwerk, 
hagen scheren. veel erva-
ring. 0474/453 834

Te koop gevraagd: Post-
zegelverzamelingen/mun-
ten/strips/alles van kuifje, 
hoogste prijs en contante 
betaling. Tel. 0475/622 978
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Guldensporen Brasschaat organiseert ook dit jaar de bevlagging op 
11 juli in Brasschaat. Indien u geen Leeuwenvlag zou hebben, aarzel dan 
niet om gratis een vlag aan te vragen bij Frederik Pieters (frederik.
pieters@telenet.be) of Ellen Samyn (ellen_samyn@hotmail.com). U kan, net 
zoals de voorbije jaren, een etentje winnen door onderstaand formulier in 
te vullen.

Ik, ondergetekende wonend te   
zal op 11 juli de leeuwenvlag uithangen en zo deelnemen aan de loting, 
ingericht door Guldensporen Brasschaat. 

U kan een etentje voor 2 personen winnen in een Brasschaats 
restaurant. Uw formulier kan u -ten laatste op 10 juli- doorsturen naar 
ellen_samyn@ hotmail.com of binnenbrengen bij: Ellen Samyn, Frilinglei 44 
- Frederik Pieters, Hoge Akker 32.

Hang uw
VlaamseLeeuwenvlag

uit op 11 juli

Steun onze werking en word lid. Lid worden kan al vanaf 6 euro, steunend lid 15 euro en erelid 30 euro. 
Storten kan op rekeningnummer BE16 7340 1974 6074

TOPSTORAGE
HEB JE RUIMTE NODIG, WIJ HEBBEN DE PLAATS

ONTDEK ONZE OPSLAG UNITS VAN 1 TOT 120 m³ 

WWW.TOPSTORAGE.BE   |   +32 3 651 30 30

Winkelcentrum Patio Donk 
Donksesteenweg 246

zo - ma: gesloten
di - vrij: 10u - 18u • za: 9u - 17u

Tel. 03/645 05 12

Patisserie x Tea-Room
Traiteur x Godiva Chocolade

Soep: 
- Gazpacho van rode biet en komkommer. (€ 4,50/0,5l of € 9/1l)
- Tomatensoep met zoete aardappel 
 en basilicum. (3,5€/0,5l of 7€/1l)
Warme Gerechten:
- Paëlla met scampi en zeebaars . (€ 15)
- Varkenshaasje met zomerratatouille, krieltjes en salsa verde.  
 (€ 14)
- Pasta pesto met kip, groene groentjes en artisjok. (€ 12)
- Vegetarische bami met pindasaus, cashewnoten 
 en een roereitje. (€ 11)
Salades: 
- Caesar Salade. (€ 9)
- Tomaat Garnaal, 2 tomaten gevuld met grijze garnaaltjes en 
 geserveerd met een fris slaatje en bieslookdressing. (€ 16)
- Salade met geitenkaas, zoete aardappel, boontjes, kers-
 tomaatjes, spekjes, rucola en honingmosterddressing. (€ 11,50)

DE GERECHTJES KUNNEN LICHT AFWIJKEN VAN HET MENU, AANGEZIEN 
VOOR ONS OOK NIET ALLES GEMAKKELIJK TE VERKRIJGEN IS.

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 30 juni t.e.m. Zaterdag 4 juli

Gratis levering voor ouderen in Brasschaat en Ekeren.

BEKIJK OOK ZEKER OP ONZE WEBSITE ONZE NIEUWE 
ZOMERSE TAARTJES EN IJSTAARTEN.

Vers roomijs en sorbet (€6/0,5l of €11/1l): vanille, stracciatella,
 mokka, chocolate, frambozensorbet en mangosorbet.

Kijk voor het volledige assortiment op 
www.patisseriecharlotte.be

Bestellen kan via de website, of op 03/645.05.12, 
of via mail info@patisseriecharlotte.be. Graag vermelden 

van telefoonnummer, naam en dag van afhaling/levering.

Onze tea-room is weer geopend voor lunch!
Het menu kan u online vinden op: www.patisseriecharlotte.be/tearoom

Op 13 maart ging de tentoonstelling ‘100 Landschappen’ voor-
tijdig dicht omwille van de corona maatregelen. Met dank aan 
Cultuurcentrum Brasschaat  dient zich een nieuwe kans aan 
voor wie de tentoonstelling toen heeft gemist. ‘100 Landschap-

-
nard Castelein die hij  realiseerde in de ruime omgeving van 
Brasschaat. Maar er is ook een nieuw luik: Met ‘Corona foto 
dagboek’  toont Bernard Castelein  recent werk dat hij tijdens 
de lockdown ook nu dicht bij huis heeft gemaakt. Voor wie de 
tentoonstelling al gezien had in maart loont dan ook een tweede 
bezoek.
Sint- Jozefskapel Augustijnslei 76 Brasschaat. Van woensdag  1 
tot zondag 5 juli en van woensdag 8 tot zondag 12 juli, telkens 
van 14 tot 18 u.  De tentoonstelling is op een corona veilige 
manier opgesteld en gratis toegankelijk.

HEROPENING TENTOONSTELLING 
‘100 LANDSCHAPPEN’
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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…

BLOEMENCORSO LOENHOUT GAAT DOOR. MAAR WEL IN AANGEPASTE VORM!
Ondanks dat massa-evenementen verboden blijven tot eind augustus, is de organisatie van de Bloemen-
corso Loenhout hoopvol dat hun evenement op zondag 13 september op een veilige manier door kan 
gaan. “De voorbije weken is er veel overleg geweest met gemeente, politie, bestuur, buurtschappen en an-
dere bloemencorso’s.”, zegt voorzitter Herman Verschraegen. De wil is er bij iedereen om ook in coronatijd 
een prachtige én veilige corso te organiseren.” Maar deze coronaeditie zal anders zijn. “De coronacijfers 
blijven momenteel onder controle, maar we zijn uiteraard afhankelijk van de beslissingen van de Veilig-
heidsraad. Zolang het licht op groen blijft staan, gaan wij door met onze voorbereidingen.” Dit jaar géén 
praalwagens in de grootste categorie. De wagens zullen dit jaar minder groot zijn zodat we op een veilige 
en verantwoorde wijze gebouwd kan worden. Publiek is uiteraard welkom en doordat het evenement in de 
open lucht plaats vindt, is het besmettingsgevaar nihil zolang iedereen de social distancing respecteert. 
“Onze voornaamste reden om de corso te laten doorgaan, is dat we onze jeugd deze zomer iets te doen 
willen geven. Daarnaast is een bloemencorso een zeer sociale happening waarbij het ganse dorp betrok-
ken is. Juist die solidariteit willen we behouden. Daarom mag iedereen die zin en ambitie heeft meerijden 
in onze stoet dit jaar. Mensen kunnen thuis in hun eigen garage zelf een wagen(tje) bouwen. Uiteraard 
zullen de 12 buurtschappen ook diverse wagens bouwen, maar we hopen echt op kleurrijke stoet met een 
overvloed aan zelfgebouwde jeugd- en kinderwagens.” zegt Dennis van der Meer. De organisatoren laten 
weten alle maatregelen te respecteren en eventueel aan te passen als tegen begin september andere 
normen gelden. Bij eventuele stijging van de Covid-19 curve en het invoeren van strengere maatregelen 
is het alsnog mogelijk dat de corso afgelast wordt. De organisatie staat dus voor een enorme uitdaging om 

Te huur: appartement, 
Ploegsebaan 1 E Bras-
schaat, 2 slpk., aparte ga-
rage, ing. kkn., badk. met 
bad, living parket. HP € 
850 en € 80 kosten. GSM 
0475 898 486

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

Dringend gezocht, ap-
partement te koop ge-
vraagd rechtstreeks v.  eig. 
voorkeur glv, regio Brass. 
Kapellen. Ekeren , 2 slpk, 
gar. 0498/073 727

VTBKULTUUR BRASSCHAAT
WANDELZOEKTOCHT/

FIETSZOEKTOCHT
Van 1 juni 2020 t.e.m. 30 september. 2020 is voor ons een heel 
speciaal jaar; onze afdeling viert zijn 50ste  verjaardag. We plan-
den voor elke maand een mooie en interessante activiteit, maar 
vanaf maart gooide het corona virus roet in het eten, met een lange 

onder bepaalde voorwaarden en met de nodige afstand nog wel. 
We hopen dus dat onze zoektochten een aangename verstrooi-
ing kunnen zijn in deze tijd van beperkingen en afgelastingen. In 
dit jubileumjaar hebben we ons geëngageerd om een deel van 
de opbrengst van elk van onze activiteiten aan een Brasschaats 
goed doel te schenken, en wij kozen voor Casa Callenta, een 
vereniging die ontspannende en informatieve activiteiten organi-
seert voor mensen met kanker. Wandelen doen we dit jaar in de 
wijken Centrum en Vriesdonk van Brasschaat. De route start aan 
de Dienst Toerisme in het Oud Gemeentehuis en is zo’n 9 km lang. 
Er zijn 19 vragen om op te lossen en twee reeksen van telkens 10 
foto’s om te rangschikken in de volgorde van tegenkomen tijdens 
de wandelzoektocht. Alle antwoorden op onze vragen vind je 
onderweg; je vult ze in op het antwoordformulier. Er zitten geen 
strikvragen in de wandelzoektocht maar omwille van de foto’s is 
opletten wel steeds de boodschap. De tien best gerangschikte 

stukje door Schoten. Het is een erg groene en rustige route, die 
we “Acht van Brasschaat” hebben genoemd naar analogie met 
de vroegere jaarlijkse koers en omdat de route ook echt een acht 
beschrijft. De route is zo’n 34 km lang. Startpunt is de Dienst 
Toerisme in het Oude Gemeentehuis van Brasschaat. Er zijn 40 
gewone vragen en 10 fotovragen. De tien best gerangschikte deel-
nemers ontvangen een mooie prijs! Kostprijs per brochure: € 8 voor 
leden en niet leden. Deelnemingsbrochures zijn verkrijgbaar bij:
- Dienst Toerisme Brasschaat, Bredabaan 182
- Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat, telefoon: 03 
651 96 96
- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat, gsm: 0476 45 20 43
- of via onze website: http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

in   rasschaatb
PAS FOTO

Van de Wiellei 33  • 2930 Brasschaat 

03-651 41 78 • info@klik-graphics.be 

www.klik-graphics.be

graphic solutions 4 you

Investeer €25.000 in ge-
grade gouden munten 
kwaliteit ms70 met ge-
garandeerde jaarlijkse 
meerwaarde vanaf 1,75% 
tot 3%, looptijd 5 jaar. Voor 
info 0494/618 612 of mail 
naar marc@verzekerdin-
vesteren.be  

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

KLIK HIER
voor je melding in 

onze rubriek
“Burge lijke stand”

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

Te huur: opslagruimte 
Bredabaan 265. 0495/922 
233

Te koop: zwembad Intex 

dekz. € 200. 0497/124 082

1. Wat is Braspremie
De Brasschaatse premie of “Braspremie” is bestemd 
voor handelaars die verplicht gesloten waren tijdens de 
Coronacrisis. Zie reglement.

Deze premie kan online aangevraagd worden vanaf 15 
juni, voor horeca is dit vanaf 15 juli. Je hoeft je niet te 
haasten met je aanvraag want er is budget voor elke 
handelaar voorzien. 

Voorwaarde bij de online-aanvraag is ondermeer een 
factuur toe te voegen van de kosten die je gemaakt 
hebt om personeel en klanten veilig te laten werken en 
shoppen. Bv. handgels, plexischermen, markeringen, 
etc. 

Het maximumbedrag van de Braspremie voor hande-
laars is 250 euro, voor horeca 500 euro.

2. Waar/hoe kan ik de premie aanvragen?
Je kan je aanvraag indienen via het daartoe voorziene 
online-formulier op de gemeentelijke website. Dit komt 
terecht bij de dienst lokaal ondernemen en toerisme die 
het verder zal behandelen.

3. Wat als ik niet alle documenten heb?
Het is belangrijk om de gemaakte kosten via een fac-
tuur te bewijzen. Dit moet toegevoegd worden in je 
online-aanvraag. Ook is het belangrijk om volgende 
documenten bij de hand te houden:
 • Bewijs van aanvaarding Vlaamse Corona
  hinderpremie
 • Bewijs van fysiek verkooppunt in Brasschaat
  (eigendomsakte of huurcontract)
 • Inschrijving KBO

Voeg zoveel mogelijk toe. We contacteren je indien we 
zaken missen bij de online-aanvraag. 

4. Hoe/wanneer weet ik of mijn premie is
 goedgekeurd?
Nadat je aanvraag is binnengekomen, wordt deze ver-
werkt en voorgelegd aan het college van burgemeester 
en schepenen. Uiterlijk 21 dagen na je aanvraag zal 
het college je aanvraag beoordelen en zal je verwittigd 
worden.

5. Hoe en wanneer gebeurt uitbetaling?
Na goedkeuring van je aanvraag door het college van 
burgemeester en schepenen, zal het bedrag maximaal 
10 werkdagen later op je opgegeven rekening staan

6. Waar kan ik terecht voor vragen?
Voor vragen kan je terecht bij het onthaal voor algeme-
ne vragen en bij dienst lokaal ondernemen en toerisme 

(bij voorkeur via ikdoemee@brasschaat.be).

7. Tot wanneer kan ik premie aanvragen?
Handelszaken (winkels en dienstverlening): 15 juni-31 
juli - Horeca: 15 juli-31 augustus

8. Waarom kom ik niet in aanmerking?
Je komt ondermeer niet in aanmerking 
• indien je niet verplicht gesloten was tijdens Corona
• indien je geen factuur van gemaakte kosten ikv
 veiligheidsmaatregelen kan voorleggen
• indien je geen fysieke vestiging (verkooppunt) in
 Brasschaat hebt

9. Wat als ik niet akkoord ben met weigering?
Je kan best het reglement nalezen waarin alle voor-
waarden staan toegelicht en indien je dan nog van 
mening bent dat je wel in aanmerking komt, dan is het 
best een mail te sturen naar ikdoemee@brasschaat.be 
waarin je aangeeft waarom je toch denkt in aanmerking 
te komen.

braspremie
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ADVOCATEN
handelsgeschillen - invorderingen
facturen - contracten
vennootschappen - kmo’s - handelspraktijken

familierecht - echtscheidingen - jeugdrecht
collocaties - erfrecht

huurrecht - bouwzaken - aannemingen

verzekeringen - verkeer - rechtsbijstand

MYRIAM VAN HONSTE
T. 03 653.28.33
GSM. 0475.89.72.87
myriam.vanhonste@skynet.be

GABY VAN BUSSEL
T. 03 653.28.32

GSM. 0477.34.53.68
gaby@gvanbussel.be

Bredabaan 331 - 2930 Brasschaat
www.vanhonstevanbussel.be

Bredabaan 153
2930 Brasschaat

www.puursfeer.be

Tel: 0496 61 89 78

OPEN atelier dagen
zaterdag 27 juni en zaterdag 4 juli

van 10u tot 17 u

 inschrijvingen voor de workshops
 20% korting op decoratie

 extra kortingen op kussens en einde reeksen

0487 286 430

Luc geeft reeds 20 jaar de

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

Snelle afhandeling, contante betaling!

Jan Eyking
AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD

TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 03 568 97 50 • info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

tuinaannemer

Scheren van hagen

GEVRAAGD:
VAKANTIEWERK

VERKOOPSTERS 
voor bakkerij

Bakkerij Van hunsel
Patio Donk

03 645 04 47

Kapellei 15 in Brasschaat 
Maria-ter-Heide

Elke donderdag om 20u. 
GRATIS! Start op 2/7 (gitaar)

Ontmoeting met respect
Covid 19-regels, max. 25 pers.

Enkel na inschrijving:
depolygoonvzw@gmail.com; 
0468 49 72 50 (aantal perso-
nen + alle namen vermelden).

REPETITIES
IN DE POLYGOON  

Voor max. 20 pers. in foyer + 
podiumzaal (zonder publiek); 

€ 30 per 3 uur.
Tot 31/8 mogelijk,

enkel na reservering.

LIVEMUZIEK
IN DE POLYGOON

www.depolygoon.com

Moto te koop gevraagd 
(Dirk) 0496/533 827

Dak herstel./vernieu-
wen, karweien, isolatie. 
0489/717 125

Klusman: garagedeuren, 
rolluiken en vliegramen. 
0499/216 561

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken, babysit. 
0465/545 708

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

Te koop: ruim, instapkl. 
app. (115 m²) Victor Go-
vaerslaan, Merksem. 2e 
verd., 3 slpkrs, gerenov. 
badk., rme liv., kkn, terras, 
lift, aparte berging op glv. 
€ 179.000,- Externe ga-
ragebox achter gebouw 
€20.000,-. 
Tel. 0494 514 033
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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

potgrondfabrikant • compost •

molmmest • champignonmest •

boomschors • turf •

stalmest •

zwarte grond •

bigbags • bielzen •

dolomiet • ....

www.meeussen.be

Molenheiken 42
2960 Brecht

T. 03 313 84 31

elke werkdag,
za tot 12 u.

Jos Meeussen & Zn

ook kleine
herstellingen

kwaliteitsgarantie

welzijnsvereniging

Met haar twee woonzorgcentra, Verbert – Verrijdt te Schoten en Rustenborg te Wijnegem, en dagverzorgings-
centrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange ervaring als
kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te bieden in een
aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien als een partner in de zorg.
Het aanbieden van de hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop 
staan. Dit betekent dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt 
op de nodige zorg. In deze relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen: het gevoel en 
verlangen iemand te zijn en het gevoel en verlangen aanvaard te worden zoals men is. 

Om dit streefdoel blijvend te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar een (m/v):

ERGOTHERAPEUT
Functie: Als ergotherapeut organiseer en voer je van ADL en PDL uit, neem je actief deel aan het multidisciplinair 
overleg administratieve en orgastische taken. De ergotherapeut staat onder de directe verantwoordelijkheid van de 
hoofdverpleegkundige (campus Schoten) WZC Verbert – Verrijdt en is lid van het interdisciplinair team. Je hebt een 
diploma van bachelor in de ergotherapie of een daarmee gelijkgesteld diploma dat toegang geeft tot niveau B.

FACILITAIR COÖRDINATOR
Functie: Als facilitair coördinator organiseer en houd je toezicht op de facilitaire diensten, bestaande uit de 
schoonmaak en de hoteldienst op de campus Schoten. Je bent de eerste contactpersoon met de externe wasserij en de 
chef-kok van de catering. Je staat als facilitair coördinator onder de directe verantwoordelijkheid van de campusdi-
recteur campus Schoten. Je bent lid van het managementteam van de campus Schoten. Voor campusoverschrijdende 
aankopen wordt overleg gepleegd met de campusdirecteur Wijnegem. Je bent in het bezit van een diploma van 
professionele bachelor of een daarmee gelijkgesteld diploma dat toegang geeft tot niveau B.

Ons aanbod: • Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving • Een voltijdse job met een contract van
onbepaalde duur • Voor de ergotherapeut: een bruto maandsalaris op niveau BV1 – BV2 – BV3 met een minimum 
van € 2.531,71 en een maximum van € 4.243,69 • Voor de facilitair coordinator: een bruto maandsalaris op niveau B1 
– B2 – B3 met een minimum van € 2.509,95 en een maximum van € 4.229,18 • Gratis hospitalisatieverzekering met 
mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement 
openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer • Maaltijdcheques van € 6,5 • 26 dagen vakantie en 11 feestdagen.

Hoe kan je je kandidaat stellen? Stel je kandidatuur ten laatste op 23 juli 2020. Voeg een kopie van de 
gevraagde documenten bij (zie inschrijvingsformulier). Bezorg deze documenten aan de personeelsdienst:
via e-mail: tatyana.kharina@wzgvoorkempen.be of per post: WZG Voorkempen, Personeelsdienst,
Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem.

Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom op werkdagen. Loop even binnen en de 
campusdirecteur staat klaar om de functies van ergotherapeut en facilitair coördinator concreet toe te lichten plus een 
rondleiding in het woonzorgcentrum en dag verzorgingscentrum. Kom je liever op afspraak (ook tijdens de weekends): 
het volstaat om contact op te nemen met de campus directeur, de heer Jean Van Humbeeck.
Deze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op 03 680 05 63 of op het volgende mailadres:
jean.vanhumbeeck@wzgvoorkempen.be

BUITENGEWOON BRASSCHAAT
FIETSZOEKTOCHT

Alle pleisterwerken, klei-
ne werken binnen de week 
uitgev. Erk. vakman 35j. 
erv. 0468/328 347

Uurwerkbat ter i j t jes 
vervangen: Juwelier De-
nys &Co. Bredabaan 246 
Brasschaat. 03/430 20 83 
www.denys-c .be

Zaa ien  van  n i euwe 
gazons, gratis offerte 
0487/715 534

Te huur: gerenov. app. 4e 
V. Bredabn 209, Brass. 
Lift, nieuwe kkn + inloop-
douche, 1 slpk, terras - € 
690. 03/652 17 12

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

Te huur: glkv app. cen-
traal gel. aan park. 1 slk, 
water incl. €550, onmid. 
vrij. 0475/408 696

Investeer € 25.000 in 
gegrade gouden munten 
kwaliteit ms70 met ge-
garandeerde jaarlijkse 
meerwaarde vanaf 1,75% 
tot 3%, looptijd 5 jaar. Voor 
info 0494/618 612 of mail 
naar marc@verzekerdin-
vesteren.be   

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

Ik zoek werk, eender wat 
(huishouden, poetsen, 
enz.) 0467/612 883

Ik zoek werk, eender wat 
(huishouden, poetsen, 
enz.) 0467/654 848

Caravan te koop ge-
vraagd: l iefst  in gde 
s t .  M a g  o u d  z i j n . 
0495 529 527
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Problemen met uw 
verwarming, gas of 

mazout? 
Wij geven u een

SERVICE 24/24, 7 OP 7 

Gespecialiseerd
in het plaatsen van
condensatie ketels

0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

vraag een vrijblijvende prijsofferte
03 652 11 33 - 0475 695 662
daan@daanschildersbedrijf.be

erkende professionele plaatser van

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

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     I     0497/71 19 79

www.goetstouwers.be +32 3 225 50 00  info@goetstouwers.be

BRASSCHAAT BRASSCHAAT

SCHOTENBRASSCHAAT        TE HUUR

BRASSCHAAT

BRASSCHAAT        TE HUUR

Gaspeldoornlaan 22-24/1ste
Zéér gunstig en rustig gelegen 
app. op de 1ste verd. van een 
kleinschaliggoed onderhouden 
app.-gebouw. Aangename ligging 
op kleine afstand van het Centrum, 
Winkels en scholen in de directe 

EPC: 274 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv 

€ 239.000

Hofstraat 67
Verzorgde, goed onderhouden en 
gerenoveerde gezinswoning met 
3 slaapkamers en tuin. Gunstig 
gelegen in Centrum op wandelaf-
stand van Bredabaan, in directe 

openbaar vervoer. Voorzien van 
alle hedendaags comfort.
EPC: 326 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv 

€ 345.000

Leo van Hullebuschstr. 213/215
Gezellige en karaktervolle gezins-
woning met 3 slaapkamers, ruime 
binnenkoer of tuin en groot ma-

aanwezig met behoud van het 

voor ‘kleine zelfstandige’.
EPC: 571 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv

€ 369.000

Vuurkruisenlei 11 - 2de verd
-

kamers en zuidwest tuin van 65 

huren aan € 60/maand. Onmiddel-

EPC: 332 kWh/m² 

€ 730/mnd

Schomheide 8
Mooi perceel van 2845 m² voor 

-
zieningen (water, elektriciteit of 
gas) aanwezig. Aangename lig-

waterski- club) op kleine afstand 
van het Centrum.
EPC: 1705 kWh/m² - Gvr, Gvkr

€ 115.000

Vuurkruisenlei 9 GLV

met 2 slaapkamers, bureel, zuid-

gelegen achter het gebouw. On-

EPC: 358 kWh/m² 

€ 810/mnd

ALLE RENOVATIEWER-
KEN: Bent u op zoek naar 
een vakman voor uw keu-
ken, badkamer, enz? Wij 
doen vloeren, gyproc, 
sanitair, elektriciteit en 

uw expert 0493/94 68 26 
IntraReno

CORONA bracht u aan 
het klussen maar u komt 
er niet uit… Is uw keuken 
of badkamer aan een op-
knapbeurt toe? Kwaliteit 
vindt u bij IntraReno voor 
al uw renovatiewerken 

Opkopen van al uw 
overstockgoederen, 
alsook alle soorten van 

contact op te nemen met 
0478/534 258

Te huur: 

Lift, nieuwe kkn + inloop-
douche, 1 slpk, terras - € 

Ik geef ontspanning/re-
lax massage (aziatische) 

Bijles wiskunde, fysica, 
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0468/116.116 • Lindenlei 55 - 2180 Ekeren

Last van de hitte?
Wij installeren uw

AIRCO!

Wacht niet langer en bel ons 
voor een vrijblijvende offerte 

0468/116 116

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 309.000 € 295.000

€ 349.000 € 495.000 € 875/mnd

€ 389.000

TE KOOP:
Schoten, Liebiglaan 110

TE KOOP:
Brasschaat, Kapelsestnwg 122

TE KOOP:
Brasschaat, Lage Kaart 208

TE KOOP:
Zandhoven, Pater Damiaanlaan 37

TE HUUR:
Brasschaat, Donksestnwg 32

TE KOOP:
Brasschaat, Langestraat 77

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:323 kWh/m²  

EW 2 slpk gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:511 kWh/m²

EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:328 kWh/m²

EW 3 slpk tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Gvv,Wg,EPC:323 kWh/m²  

villa 3 slpk dubbele gar tuin 
Vg,Gdv,Gvkr,Vv,Wg,EPC:315 kWh/m²

app 2eV 2 slpk lift autostaanpl 
EPC 401 kWh/m²

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

  2 maanden gratis + 10 betalend op de 1e jaarpremie van een nieuwe autoverzekering als u intekent tussen 01/06 en 31/07/2020 inbegrepen. Dit tijdelijk aanbod is 
geldig op alle waarborgen van een nieuw contract voor een autoverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid, Mini Omnium, Full Omnium, maar ook Bijstand, Glasbreuk, 
Bestuurder en Rechtsbijstand), indien geen enkele bestuurder de voorbije 5 jaar een ongeval in fout heeft gehad, of op Omnium-garanties voor bestaande klanten die 
veranderen van voertuig. Aanbod geldig mits aanvaarding van het risico. Als u niet wil intekenen op de autoverzekering, informeren wij u dat u niet kan genieten van de 
gratis waarborgen. 

** Met uw BA hebt u een vervangwagen tijdens de volledige duur van de herstelling na een ongeval in België (en tot 30 km over de grens) als u een garage kiest die erkend 
is door DVV Verzekeringen (meer dan 2.000 garages in België).

 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 06/2020

*

 AUTOVERZEKERING

Bent u een goede bestuurder? 

Oef!

*

AUTO DVV 
ASSISTANCE

*GRATIS
2 maanden

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

Tot 31 juli profiteer van 
2 maanden gratis op uw autoverzekering en 
2 maanden gratis op uw DVV Assistance.

Ontdek uw voordelen:

 Gratis vervangwagen**

 24/24 en 7/7 bijstand

 De overdracht van uw dossier wordt door ons geregeld.



BEL NU 
VOOR EEN 
GRATIS 
WAARDEBEPALING 

VAN UW
EIGENDOM 

03 653 01 01
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Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113

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

Sportoase opent al haar zwembaden op 1 juli
De veiligheidsraad die deze middag plaatsvond bracht goed nieuws, alle zwembaden zowel in- als out-
door mogen vanaf woensdag 1 juli weer de deuren openen. Sportoase is enorm verheugd met deze 
beslissing en zal dan ook op een gecontroleerde manier haar zwembaden terug openen. Alle zwemfaci-
liteiten, waaronder ook de recreatiebaden, wellness en glijbanen zullen opnieuw toegankelijk zijn vanaf 
woensdagochtend 8u. Ook in de allernieuwste vestiging Sportoase De Lo, in Heist-op-den-Berg, kan er 
vanaf woensdag voor de eerste keer gezwommen worden.
Omdat we steeds een ‘Healthy distance’ willen waarborgen in het zwembad zal reserveren voor een 
zwembeurt (tijdelijk) verplicht zijn. Vanaf morgen, 25 jun om 8u, kan er via www.sportoase.be en/ of de 
Sportoase- app gereserveerd worden, online- zwemtickets aankopen via onze webshop is vanaf dan ook 
mogelijk. Bij reservatie wordt er een tijdslot toegewezen van 1,5 uur (inclusief omkleedtijd) voor baan-
tjeszwemmen en 2,5 uur (inclusief omkleedtijd) voor recreatief zwemmen. Omkleden, douchen en naar 
het toilet gaan is mogelijk en we zorgen er steeds voor dat ook hier 1,5m afstand kan worden gehouden.
Om voldoende comfort en vertrouwen te geven heeft Sportoase extra maatregelen genomen in alle 16 
centra om de gezondheid van bezoekers én medewerkers te bewaken:
• Aan de ingang wordt de temperatuur van elke bezoeker gescand, niet vanuit medisch oogpunt maar als
 ondersteuning in het vertrouwen.
• De route binnen de centra zijn aangegeven, zowel in richting als in afstand tegenover andere bezoe-
 kers, “healthy distance” is essentieel.
• Er zijn tientallen dispensers geplaatst met handgel.
• Betalingen kunnen enkel via bancontact of contactloos, cashbetalingen worden niet aanvaard.
• De individuele kleedruimtes van het zwembad zijn beschikbaar en worden voortdurend ontsmet.
• Medewerkers beschikken over voldoende beschermingsmiddelen zoals handgel en mondmaskers.

 tijdelijk verplicht via onze app en of website www.sportoase.be

-
den hun weg terug naar hun vertrouwde en meer dan ooit veilige Sportoase. Op basis van het vertrouwen 

volgen in het ‘nieuwe normaal’ opnieuw een succes wordt.

Inkoop oud goud en
juwelen:  

Bredabaan 246,

Gevraagd: 

Ambachtelijke pralines 

Poolse mannen doen 

Te koop: -
-

-

-

Alle schilderwerken bin-

Medische pedicure Eli-
ne. -

-

Strips gezocht! 

Huiswerkbegeleiding 
-

-

Ophalen van -

Zoekt u een loodgieter? 

www.Bomenpatrickgeerts.be
-

Verzamelaar koopt oude 

Te huur 

Ontruimingen van huis, 

Goedkoop verwijderen 

Te koop 

GOLD COMPANY te Ant-
werpen  

-

-

-

-

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

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

Te huur 
-

-

Functie 

Aanbod 

Solliciteren 

VLASSAK-VERHULST WERFT AAN 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
MET BOEKHOUDKUNDIGE ERVARING
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PAALSTRAAT 149
2900 SCHOTEN

 03 680 19 50

INFO@BOUWCENTRALENV.BE • WWW.BOUWCENTRALENV.BE

OPENINGSUREN: 
MA - DO    9U TOT 18U
VR    9U TOT 17U 
ZATERDAG 10U TOT 16U

ONZE EXPERTS HELPEN U GRAAG!

UW BADKAMER 
RENOVEREN?

Ga voor kwaliteit zonder zorgen

Bredabaan 596
2930 Brasschaat

DAK - GEVEL - ISOLATIE

Telefoon: 03/651.89.22
michielse-dakwerken.be

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

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.

Schoonheidsinstituut 
Approaching Nature 
te Brasschaat Natuur-
l i j ke  verzorg ing  met 
Rainpharma producten 
- bel voor een afspraak 
0478/73.52.27 of per mail 
info@approachingnature.
be 

Te Koop: Vespa GTS 125. 
windscherm, koffer rek, 
regenzeil : 2008, tip top 
in orde. Prijs O.T.K. 0495 
533 559

60 jarige man zoekt lieve  
vriendin, 0472/641 207
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ERVARING EN VAKMANSCHAP
3 GENERATIES IN ÉÉN FAMILIEBEDRIJF

HELLENDE
DAKEN

PLATTE
DAKEN

DAKGOTENGROENE
DAKEN

DAKISOLATIE DAKLICHT
OPENINGEN

GEVEL
BEKLEDING

HERSTELLINGEN ONTMOSSEN

A MICHIELSE & ZONEN
Dakwerken

S
IN

D

S  1 9 3 8

VAKMANSCH
A

P

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

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Bijkomende info en foto’s: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP
MERKSEM: Roekstraat 1 :  half open bebouwing, instap-
klare woning met : glvl ; ruime living, woonkamer,ver-
nieuwde keuken met uitzicht en toegang tot zuid-gerichte 
tuin, traphal, toilet - 1e verdiep ; 2 ruime slaapkamers en 1 
kleinere, washok met vernieuwde hoge rendementsketel, 
badkamer met ligbad, 2 lavabo’s en toilet - 2e verdiep ; 
1 hele grote slaapkamer met verwarming en elektriciteit, 
ingemaakte kasten - 2  zolderkamers waarvan 1 met 
aansluiting voor droogkast - verwarming op aardgas - 
vraagprijs bespreekbaar.

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...
BESTE PRIJS,

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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

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

Bezetten, tegelen, af-
braak, schild., tuinwerk, 
betonneren. 0483/720 562

Te huur: Patio Donk app 
115 m2 front 1e verd 2slp 
1.5 badk( dub lav bad 
douche ) open leefr voll ing 
keuken, parket eik, ruime 
berg, alarm, terras onm 
besch 1200 € + kost (incl 
park garage) 0495 78 31 
00 tsn 9/12 gn agnt

Ik zoek te koop postzegels 
en oude postkaarten, geef 
goede prijs. 
gsm 0485/665 076

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

SNELLE SERVICE
OOK HERSTELLINGEN

ALGEMENE HOOGGEKWALIFICEERDE  

DAKWERKEN
Van Zantvoort 

dakwerken

FAMILIEBEDRIJF

50
JAAR

Goedons, Gregoire, Stoffels

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

-10% KORTING
GRATIS 
OFFERTE

0479 946 932

• 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

INDUSTRIEPARK 20 – UNIT 6 
2900 SCHOTEN

Bezoek onze showroom
Brechtsebaan 459c - 2900 Schoten

Goedons, Gregoire VOF

Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA

Lage Kaart 238 • 2930 Brasschaat
Btw: BE0834.181.489 • 0496/538 662 • ivo.de.cock@outlook.com

Tv17581 • GVO3579 • Cerga nr: 10-03600-N

Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,

Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

Nu het openbare leven opnieuw op gang is geko-
men, heropende ook de Bremdonckhoeve de deu-
ren. In oktober van vorig jaar stelde het gezin Kete-
leer-de Nève met terechte trots de gerestaureerde 
hoeve voor. Authentieke elementen werden be-
waard en geaccentueerd. De grote ruimte werd een 
prachtig expositiezaaltje. Er is verder ook een kleine 
bookshop en een bar met terras waar men iets kan 
nuttigen.
De uitbaters hebben van de lockdownperiode ge-
bruik gemaakt om nu ook de omgeving van dit his-
torisch pand aan te pakken. “Cultuur en natuur gaan 
hand in hand”, werd zowat de slogan. En inderdaad, 
rond de Bremdonckhoeve werd een wild bloemen-
mengsel gezaaid. Bedoeling is om op deze manier 
meer insecten aan te trekken. Er werd ook een grep-
pel aangelegd die leidt naar een vĳver. Op termĳn 
moet daarin het gekwaak van kikkers te horen zĳn. 
Achteraan op de site komt een bĳenhotel. Een stukje 
dak werd omgetoverd tot een groendak. Verder ko-
men er ook nog enkele nieuwe sculpturen rond de 
hoeve.
Op dit ogenblik loopt binnen een tentoonstelling 
van de 84-jarige Camiel Van Breedam. Deze kunste-
naar uit Boom maakt een grote variëteit aan sculp-
turen, objecten, collages, assemblages en zo meer. 
Het is intussen de derde kunstenaar die er een solo-
tentoonstelling houdt. Bĳ de opening vorig jaar was 
er werk te bekĳken van de jonge Belgische kunste-
naar Antoine Rogiers. Daarna was het de beurt aan 
niemand minder dan Panamarenko. Jammer genoeg 
brak toen de coronacrisis uit. In totaal kwamen er 
toch ongeveer 1500 liefhebbers naar het werk van 
Panamarenko kĳken. De uitbaters hadden echter 
nog veel grotere plannen. Ze wilden een zeer groot 
werk van Pana buiten tentoonstellen. De onderhan-
delingen waren bĳna rond, maar het Covid19-virus 
dacht er anders over. 
Op 20 juni gingen de deuren dan opnieuw open en 
kan iedereen op vrĳdag, zaterdag en zondag terecht 
om de expositie te bekĳken en even in alle rust en 
stilte een drankje te nuttigen.

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

gommen, logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060

info@air-concept.be
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Reeds 35 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS 

OVERKAPPINGEN • CARPORTS

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

Bel of mail voor een GRATIS prijsbestek.

03/651 33 40

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

GRATIS
MOTOR

NIEUWE TOONZAAL 300M²

NIEUW: lamellendaken en doeken wegschuifbaar.

Gezocht voor versterking van ons team: 
PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN 

EN TERRASOVERKAPPINGEN

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

BURGERLIJKE 
STAND

Hednrik Bosmans, 85 jaar, echtgenoot van Nelly Heussen, Brasschaat

GFT

MAANDAG   29
DINSDAG   30
WOENSDAG   1
DONDERDAG    2
VRIJDAG     3
ZATERDAG     4

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil juni/juli

MAANDAG    6
DINSDAG     7
WOENSDAG  8
DONDERDAG   9
VRIJDAG      10
ZATERDAG   11

Ophaling huisvuil juli

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

VLAAMSE FEESTDAG - RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN

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

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):
4-5/07 Mertens Els 0476/467 337

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

4-5/07 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  

Steven Aerts  |  Dorpsstraat 9, 2950 Kapellen
+32 3 651 22 83  |  advocaat@stevenaerts.eu

Uw advocaat in de buurt
voor een oplossing op maat
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Afgeven bij: “Brasschaatse Film” Drukkerij A. & H. De Bièvre nv
Bredabaan 358 - 2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71

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

Zoekertjes voor particulieren,
contant betaald

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

€ 250

€ 5
€ 750

€ 10
€ 1250

ramen & deuren

www.groven-ramen.be

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

40 jaar familiebedrijf

eigen productie

uitstekende naservice

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Wesley Reestman

Prins Kavellei 35A | Brasschaat
03 298 00 75  |  0473 459 548
wes@ww-interior.be | www.ww-interior.be

UW SCHILDER-
BEHANG- &

GYPROCSPECIALIST

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

Zoek niet verder schil-
derwerken de Marcel. 
Specialiteit appartemen-
ten, trapzalen, enz. cor-
recte uitvoering aan nog 
betaalbare prijzen. Tel. 
0477/696 478

Ik zoek allerlei soorten 
werk, tuinwerk, bouw. 
0466/335 164

Verloren: korte groene 
armyjas met oranje bin-
nenvoering en snelbinder. 
Verloren Centr. Brass. 
rond 19/06. Beloning €70 
eerlijke vinder. 0484/033 
486

Leerkracht geeft bijles 
wiskunde-fys ica-che-
mie-biologie-toelatings-
examen art / tandarts. 
0484/767 774

Ik koop: alles van Nin-
tendo, Sega, Playstation. 
Ook oud speelgoed, ver-
zamelobjecten allerhan-
de, strips, blu-ray, CD’s, 
curiosa, multimedia enz... 
Kortom, hebt u iets leuk 
in de aanbieding, geef me 
een seintje: 0487 365 100

Twijfel zeker niet om ons 
te contacteren. Indien u 
uw wagen wenst te verko-
pen. • Snelle en correcte 
afhandeling • Ook met 
schade of Zonder keu-
ring • Contante betaling • 
Steed bereikbaar (7d7 en 
24h/24h) Tel. 0476/345 
800

Te koop: 3 delige pop-
penwagen + poppen, in 
nieuwe staat € 30. 03/664 
38 30

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

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

in   rasschaatb
PAS FOTO

Van de Wiellei 33  • 2930 Brasschaat 

03-651 41 78 • info@klik-graphics.be 

www.klik-graphics.be

graphic solutions 4 you

BASKETBALCLUB COBRAS
SCHOTEN-BRASSCHAAT

BASKETKAMP 24 tem 26 AUGUSTUS 
Initiatie basketbal drie halve dagen, einde zomervakantie maan-
dag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 augustus, telkens  van 9u 
tot 12u. LEEFTIJDSCATEGORIE : geboortejaar 2011 tem 2015 
WAAR: Sporthal Elshout Brasschaat, tegenover het zwembad 
Sportoase. Kostprijs voor de drie halve dagen: 45 euro,  Cluble-
den van BC Cobras : 35 euro. Hoe schrijf je in? (Of voor verdere 
informatie): Een mailtje naar mielabbeel@telenet.be en je be-
taalt op rek nr  BE62 9733 5886 3961   van BC Cobras,  voor 1 
augustus, met vermelding: naam en geboortejaar van het kind.
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Vraag ook onze andere afmetingen,
meer dan 25 verschillende modellen!

Direct je GRATIS gedetailleerde offerte per e-mail via 
www.noppe.be

*Prijzen voor pakket Value Line exclusief BTW, opties en mogelijk werfafhankelijke kosten.  Meerprijs Advanced Line en Top Line evenals de gedetailleerde voorwaarden op aanvraag beschikbaar. 

√ Volledige installatie op slechts 5 werkdagen inbegrepen
√ Fabriekswaarborg van 35 jaar
√ Uitstekende dienst na verkoop

CITY+
7m50 (Hoektrap) x 3m20 x 1m50

- Geïntegreerde trap en verlichting
- Filter- en pompinstallatie
- Granieten boordstenen
- Overloopskimmers
 water juist onder boordsteen
- Automatisch ingebouwd thermisch rolluik
- Uitgraven en installatiekosten inbegrepen

€ 42.535
va.€ 39.495PROMOTIE

CARRÉ
Rechthoekig bad

STYLE
Romeinse trap

ZWEMKANAAL
Rechthoekig bad

LA PLAGE 9
Zwembad met plage

XL
Rechthoekig bad

8m50 x 4m x 1m50 9m55 x 4m x 1m50 12m x 3m60 x 1m50 9m x 4m x 1m50 12m x 4m60 x 1m50

Hoektrap Romeinse trap Recht inlopend Recht inlopend Recht inlopend
Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen Rolluik inbegrepen

2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers 2 overloopskimmers

€ 46.594

va.€ 42.995
€ 47.394

va.€ 43.795
€ 52.145

va.€ 48.595
€49.294

va.€ 45.395
€58.432

va.€ 53.495

NIEUW!

NIEUW!

LPW FULL VINYLESTER POOLS

Krijgsbaan 36 I 2110 Wijnegem I Tel: 03/354 12 21 I Fax: 03/354 23 21 I info@noppe.be
OPENINGSUREN: ma - vr: 8u30 - 18u00 I za: 10u00 - 16u00 I zondag gesloten

Levenslange garantie |  Hoogste kwaliteit | 100% osmosebestendig
U W  Z W E M B A D  I N  F U L L  V I N Y L E S T E R

UNIEK IN BELGIË

STTAAAYYY HHHOOOOMMMMEE AAAACCTTTIEEE:: GGGGRRRRAAATTIS WWWAAARMMMTTEPOMP

Meer dan

sinds 20073500 referenties

BOUWKUNDIGE BADEN - MONOBLOKBADEN - MASSAGEBADEN
INSTALLATIE • RENOVATIE • ONDERHOUD
WINKEL MET UITGEBREIDE KEUZE

www.lpwcorporate.com

Gold Partner &  
Officiële verdeler van :

Actievoorwaarden: geldig bij plaatsing voor 14/12/2020

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

Centrale verwarming
Verkoop • Service

Onderhoud

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43

www.frigotechniek.be

Frigo Techniek B.V.B.A | Veldstraat 325 | 2930 Brasschaat

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

www.asluc.be

‘t Ruitenwasserke
Bel of mail voor gratis en 

Wij reinigen ook opritten 
en terrassen met warm  
water hoge drukreiniger

0486/484 333
info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

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

Zoek gratis gerief vr iem. 
die regelm. op rommelm. 
staat. Mon, 
0477/499 446

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


