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GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 225 50 00 

Uw
stoffenwinkel !

Kapelsesteenweg 394   |

ITALIAANSE COLLECTIE!

Meesterlijk in verlichting
Bredabaan, 715 - Brasschaat

Open : Di t/m Za 
van 10u tot 18u

Tel : 03 / 652 02 09
www.lichtmeester.com

Art & Design

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

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Belee f optimaal bee ld en geluid

Audio Video

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

 Bredabaan 1003
2930 Brasschaat

KAPELSESTEENWEG 374-380 • MARIABURG BRASSCHAAT 

TEL 03/664 03 69 • OPEN VAN 9.30 TOT 18.00 UUR • ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN

ZILTON - NOTERMAN - MEYER
PER STEFF - TOMMY HILFIGER

OPENDEURDAGEN

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

HÉÉL DE MAAND OKTOBER!

-10%
KORTING

OP DE HELE COLLECTIE

Goudsmid - Juwelier - Alle batterijen

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

Wij maken er
iets moois van!
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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

s
OVERLIJDENSBERICHT

Groot was zijn liefde
Groot is het verdriet

Prachtig zijn de vele mooie herinneringen

Op 18 september 2020 overleed te Brasschaat

Frans Van Aelst
Echtgenoot van

Renata Symoens
Hij werd geboren te Loenhout

op 25 februari 1942.

Het afscheidsmoment van Frans heeft
in beperkte kring plaatsgevonden

op zaterdag 3 oktober 2020.

Correspondentie: Fam. Frans Van Aelst
p/a De Meyer Uitvaart

Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

Bredabaan 220 | Brasschaat | 03 344 66 58
Open di. t.e.m. zat: 9u30-18u

BRILLEN - ZONNEBRILLEN - CONTACTLENZEN - OOGONDERZOEK - HOORCENTUM

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

ZIE HET
GROOTS IN ALLE
OMSTANDIGHEDEN!
B.I.G. VISIONTM FOR ALL:
LEEF VOLUIT MET GLAZEN OP MAAT
VAN UW LEVEN!

Because every eye is different

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

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

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 

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

Snoeien en vellen van 
bomen, klimwerk en met 
hoogtewerker, ook aan-
leg grasperken, rolgazon. 
0491/758 399

Gepensioneerde aan-
nemer bouw doet nog 
klusjes zoals kleine ver-
bouwingen, metsel -en 
betonwerken, terrassen, 
rioleringswerken ea Tel 
0494 160 412

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

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

Meisjesf iets ( f iets!) 
z.g.a.n. + kinderbed (wit) 
Woodwork. 0475/264 293

Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & C  

Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83

www.denys-co.be

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

Te huur:  Garagebox 
Martouginlei 18, wan-
delafst. Klina €110/mnd 
incl. buitenverl. en syndic. 
0478/395 005 Vrij 1 jan.

Gevraagd: Iemand voor 
uitstappen, reisjes, cultu-
reel. 0495/693 644

Vrouw zoekt werk: poet-
sen, koken, strijken, baby-
sit. 0498/829 257

Te huur: Brass. a. oud 
gemeenteh., niet Bredab. 
klein glvl. app. 1 slpk, terr. 
Tel. 03/651 77 68



Brasschaatse Film,     Nr. 41,    7-10-2020  3

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 

Zo simpel kan het zijn.

Wij sparen
niet voor onze
kinderen. 
Wij beleggen voor hen.

Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap? Het kan al vanaf
25 euro per maand. Kom gerust eens langs
of doe de simulatie op argenta.be

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.
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Bredabaan 314 • Brasschaat • www.devisbar.be

Zoekt

GEMOTIVEERDE
WINKELBEDIENDE 

Deeltijds - 26u
donderdag t.e.m. zaterdag

Nederlandstalig

Info: 03/651 95 20

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

SVB Driehoek
2 oktober
20:00 Taxandria - Vaders
3 oktober
09:00 U6 - KSOC Maria t. Heide
09:00 U11A - Loenhout SK B 2-1
09:00 U11B - Ekeren FC 1
09:00 V.K. Simikos B 1 - U9B
09:30 Alberta FC Schilde 1 - U8A
09:30 K. Gooreind VV 2 - U10A
10:45 Excelsior Mariab. A 1 - U8B
11:00 U7A - K. Zandhoven SK 1
11:00 U7B - KSOC M-t.-H. 1
11:00 U12B - S.A.V.A. 2-1
11:00 U12C - F.C. SEJA B 1
11:20 O.S.S.M.I. B 2-1 - U9A
13:00 K. Kalmthout SK C 2 - U17A
13:15 V.K. Simikos B 1 - U10B
13:30 U13A - Loenhout SK A 3-2
13:30 U12A - Loenhout SK 3-2
13:30 U13B - K. Kalmth. SK B 1
15:15 F.C. Koningsh. A 2-1 - U17B
15:30 U15A - S.K. Nw Stabr. A 2
15:30 U15C - City Pir. Antw. B 1
17:30 U21B - K. Zandh. SK 1
17:30 U15B - KSOC M-t.-H. B 1
19:30 U21A - KSK Weelde 3-2
4 oktober
09:30 Res. C - S.V. Groenend.
10:30 V.K. Simikos A - Dames
12:30 Res. B - K. Sint Job FC
12:45 S.C. O.L.V.E. A - Res. A
15:00 Groenenh. - Eerste Elftal
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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

10 X     1 KOPEN + 1 GRATIS  VRIJKAART
SMS naar 0477/607 981, vermelding: De KeaVers/Kadans/
lezer Brasschaatste Film – naam/adres/emailadres

Speciaal voor de lezers van de

Curieus Wuustwezel stelt voor in GC KADANS Wuustwezel
vrijdag 30 oktober 2020 20u15 - € 12

DE KEAVERS
Beatles songs … weer in ‘t Nederlands

In het Vlaams-Brabantse Diest bestond tijdens de oorlog een 
orkest genoemd De Kevers. De Engelse bevrijder danste op 
hun muziek, maar sprak de groepsnaam uit als ‘Keavers’. Met 
een “a”. Na de oorlog werd er niets meer van gehoord. Tot...
in 2019 in Diest een doos vergeelde teksten en partituren op-
dook. De schatkamer van de originele Keavers! Een gouden, 
maar vergeten repertoire met Vlaamse teksten. Maar… een 
Engelse soldaat was hen voor geweest, en had 20 jaar na de 
oorlog alles al eens laten opnemen. In het Engels dan nog wel. 
Door… een groep schaamteloze Kevers-imitators. Ook met 
een “a” in plaats van een “e”. Hoeveel meer bewijs van pla-
giaat heb je nodig? 
Maar de wraak zal zoet zijn. Nu komt dit prachtig Nederlands-
talige repertoire weer in zijn originele vorm tot leven. Eindelijk 
weer genieten van de enige échte, Vlaamstalige oerversies 
van topnummers als “Hier komt de zon”, “Lucy in de hemel 
met sterren”, “Ik ben de Walrus” en zoveel meer. Nu gespeeld 
door de ware erfgenamen, de enige echte KeaVers, zijnde …
Hans Prinsen (zang, ukelele, accordeon, gitaar), Steven Marx 
(klarinet, sax), Gert Raeyen (drums, toetsen), Bert Marx (bas, 
contrabas), Steven Krolicki (gitaren, mandoline). 
Al wat zij nodig hebben is liefde… Na een harde dag-nacht 
willen ze je hand vasthouden, want zij zien jou graag, ja ja ja…

Bezoek onze website

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

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

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

www.gevelendakreinigen.be - T +32 497 43 09 09 - +32 475 23 68 86

Ontmossen van daken onder
hoge temperatuur en lage druk 

Bij reinigen van het dak
GRATIS anti-mosbehandeling

Drukloos stomen 140° 
van eiken bijgebouwen

Reinigen gevels en hydrofoberen  
Vochtwerende en 

vuilafstotende behandeling

Ik zoek werk, poetsen 
&strijken met ervaring. 
0466/272 836

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

GRATIS AF TE HALEN
PARTIJ KASSEIEN

0475/278 172
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·  03 650 15 15  ·  SERENI.BE

Nu heeft ze ons verlaten,
haar zien we nu niet meer.

God heeft haar komen halen,
ze komt hier nimmer weer.

Mevrouw Maria Jaco

weduwe van de Heer
Jos Boeykens

Geboren te Brasschaat op 10 augustus 1926 en
overleden te Brasschaat op 18 september 2020.

Dit melden u:

Roger † en Hilda Leemans-Jaco,
Jaak en Diana Simons-Jaco,

Alfons † en Simonne † Boeykens-Roelands,
haar zussen en schoonbroer,

haar neven, nichten, achterneven en achternichten.

Wij hebben kerkelijk van haar afscheid genomen op
dinsdag 29 september 2020 om 11 uur

in de Sint-Antoniuskerk te Brasschaat-Centrum.

Aansluitend hebben we haar bij Jos te ruste gelegd
op de begraafplaats van Brasschaat-Rustoord,

gelegen aan de Max Hermanlei.

Zeer erkentelijk zijn wij Dokter Hautekiet
en w.z.c. Vesalius, afd. Waterriet,
voor hun inzet en goede zorgen.

Rouwadres : Mevr. Maria Jaco, p.a. Fam. Smits-Simons,
Molenbeekstraat 23 - 2160 Wommelgem

www.condoleances.be/mariajaco

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: 
- Groentesoep met vermiccelli en balletjes. (€4/0,5l of €8/1l)
- Zoete aardappel - gele paprikasoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Vietnamese glasnoedelsalade met kippendijen, wortel, 
 rammenas, spitskool, pinda’s en sesamdressing. (€13)
- Salade met rode kool, appel, rode biet, kikkererwt, 
 gele rozijntjes, walnoten en mosterddressing. (€13) (V)
Warme Gerechten:
- Kabeljauw met kruidenkorst, spinaziepuree, 
 boontjes en sugar snaps. (€15)
- Witloof in de oven met puree. (€12,50)
- Enchilada’s met rundsvlees, pruimen, zure room, avocado 
 en paprika. (€13,50)
- Ravioli van geitenkaas en honing, met zoete aardappel
 /gele paprikasaus, butternut en walnootjes. (€14))
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU
Dinsdag 6 oktober t.e.m. Zaterdag 10 oktober

Gratis levering voor ouderen in Brasschaat en Ekeren.

Bestellen kan via www.patisseriecharlotte.be, 
of op 03/645.05.12, of via info@patisseriecharlotte.be

Graag vermelden van telefoonnummer, naam 
en dag van afhaling/levering. 

Voor leveringen graag bestellen voor 10u30.

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)

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…

 Katy Vercammen
 

                    
katy@secretary-academy.be      0490 64 50 12  

Wij helpen bedrijven met de geknipte 
freelancer en zijn sterk in werving en selectie van 
administratieve . Een duurzame matching 
op lange termijn, 1 aanspreekpunt met een stipte opvolging en oprecht in 
ondernemen. Gratis advies op maat. www.secretary-academy.be

Wat voor administratie 
zorgt ervoor dat jij je niet 100% kan focussen 

op jouw kernactiviteit?

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

Ik zoek werk, Afrikaanse 
huishoudhulp met erva-
ring. 0467/805 379

Strijk? Ik kom het opha-
len en terugbr. Diensten-
cheques. 0476/631 335

Te koop droog brandhout 
kant & klaar. Thuisgebr. 
0495/914 096

Ik zoek werk: poetsen, 
bejaardenhulp, kinderop-
pas. 0488/973 409

Garage te huur achter 
Bredabaan 199, €74/
maand. Tel. 03/633 165

Te huur: app. Bredabaan 
132 1ste erd. met 1 slk. 
Instapklaar. 
Tel. 03/633 16 59

UW STOELEN WIEBE-
LEN of GEBROKEN? 
Ambachtsman herstelt 
vakkundig uw houten 
stoelen en antiek. 
0496 390 423

Bijles Latijn en Grieks, 
alle niveaus, 17j ervaring 
in secundair onderwijs, 
0485 086 315 

Geen 11.11.11-brunch 
dit jaar, maar wel… 

Net als voor iedereen is ook 
voor 11.11.11 dit jaar anders 
dan anders.
Omwille van de corona-crisis 
en de daaraan gekoppelde 
maatregelen zal je ons dit jaar 
niet vinden aan de warenhuizen 
en bibliotheek in Brasschaat 
waar onze vrijwilligers elk jaar 
wenskaarten verkopen. Je 
vindt ons wel op vrijdag 6 (14 
tot 17.30u) en zaterdag 7 (10 
tot 12.30u en 14 tot 17u) no-
vember in de Wereldwinkel van 
Brasschaat (Augustijnslei 78). 
Je kan ook altijd wenskaarten 
bestellen op winkel.11.be.
Ook onze jaarlijkse vegeta-
rische brunch kan jammer 
genoeg niet plaatsvinden. 
Maar op 11 november ben je 
welkom aan het Middelheem 
(Bredabaan 425) voor een foto-
zoektocht in het Park van Bras-
schaat. Vertrekken kan tussen 
10 en 15u. Na het speuren en 
zoeken ben je welkom in het 
Middelheem voor een lekkere 
pannenkoek en/of drankje. Je 
komt daar ook te weten of je 
één van de gelukkige winnaars 
bent van een prijs. Deelnemen 
kost 5 euro, voor kinderen 
jonger dan 12 jaar is dit gratis.
We willen jullie tenslotte vragen 
om een bijdrage te storten via 
het overschrijvingsformulier dat 
jullie binnenkort in de brieven-
bus vinden. Ook al hebben we 
door de corona-crisis heel wat 
aan ons hoofd, laat ons toch 
ook het Zuiden niet vergeten!

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Onderhoud -aanleg -  
snoeiwerken

0477/306 423

Ronny.kanora@telenet.be

60j. man zoekt lieve vrien-
din. 0472/641 207

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

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

Ik koop: postzegels en 
postkaarten (postkaarten 
ouder dan 100 jaar) Voor 
info gsm 0485 665 076 

Kleine afbraakwerken, 
garage, tuinhuis, aan-
bouw, enz. Opruimen van 
tuinen. 0474/204 607
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JAARPREMIE ALLE LASTEN EN TAKSEN 

AUDI A3-A4 1.6 74 kw 
 A3-A4 DI 66 kw 
BMW 316 I 90 kw 
 520 D 120 kw 
CITROEN C1 1.4D 40 kw 
 C3 1.4 54 kw 
FORD Fiesta 1.2I 60 kw 
 KA 1.3 44 kw 
MERCEDES C-E 220D 85 kw 
 E 200 110 kw 
OPEL Astra 1.4 81 kw  
 Corsa 1.3 55 kw  
VW Golf 1.4 77 kw 
 Passat 100 kw 

UITERST CONCURRENTIËLE PREMIES AUTO

Augustijnslei 205 - Brasschaat
Tel. 03 653 01 75 - FSMA 61217
info@zkbm.be • www.zkbm.be

Ruim 20 jaar ervaring in: 

Leningen en beleggingen

Groepsverzekering
Brandverzekering

Fiscaal sparen 
Ondernemingsverzekering 

en meer

ZKBM
Zakenkantoor Magerman bvba

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

Orlans Elektro
Bredabaan 501 • 2930 Brasschaat

Tel: 03/651 81 93 • email: info@orlans.be

www.orlans.be

Openingsuren: van 9 tot 13 u. en 14 tot 18 u. • Zat: 9 tot 17 u. • Ma. en zo. gesloten

Orlans Elektro bestaat 40 jaar!
Ons familiebedrijf laat in Brasschaat en om-
streken reeds drie generaties de lamp branden.
Wij verwelkomen u nog steeds met de glimlach 
en geven u het beste advies in de winkel en op 
de werf. Dat blijven we doen zoals u van ons ge-
wend bent, met hart en ziel!

Tot binnenkort,
Miranda en Kenneth

van 15/09 t.e.m. 17/10
bij aankoop van
Eglo-producten

15% KORTING
op toonzaalmodellen en bestellingen

VERJAARDAGSACTIE40
jaar

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 

w w w . H E R F I L . b e

Filip Meyvis 

 
• maatwerk 
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“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”

NIEUWE 
WEBSITE

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92
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Openingsuren:
van donderdag t/m zondag:
van 17 tot 21 uur

Levering € 2,50 - Vanaf € 20 gratis
Momenteel enkel te Brasschaat

IlKioskoDaPeppe

il_kiosko_da_peppe

scan
voor menu

0496 793 565
www.pizza-kiosko-peppe.be

Weduwe zkt weduwn. 
65j.-75j. gezond, voor 
vr iendschap,  en wie 
weet? Reisje met auto, 
enz. Gsm. 0476/504 351 
graag tss 19u en 20u.

Te koop telefoonkaar-
ten alle landen. kostuum, 
broeken 5x gr. maat, jas 2 

v/d 2. 
0468/332 536

Ik doe al uw klusjes bin-
nenin en rond het huis. 
0483/093 726 
Nederlandstalig

VELT BRASSCHAAT: TUINIEREN 
IN EEN SERRELEZING DOOR 

MARC VAN GILS
Dinsdag 13 oktober. Tuinieren in een serrelezing door Marc Van 
Gils. Een serre biedt tal van mogelijkheden. Het moestuinsei-
zoen begint vroeger en duurt langer, en er kunnen ook soorten 
gekweekt worden die het in ons klimaat buiten niet goed doen. 
Er zijn ook wel wat moeilijkheden, en daarom is het nuttig om 
te kunnen beschikken over de nodige kennis om kweken in 
een serre succesvol af te ronden met een heerlijke oogst. 
Hoe we een heel jaar rond in een serre werken, de bodem in 
conditie houden, wat en wanneer we zaaien, verspenen, de 
drie seizoenen in de serre, het teelplan… wordt toegelicht door 
Velt-lesgever Marc Van Gils. Iedereen welkom na reservatie via 
hilde_buysse@hotmail.com - Locatie: Hemelhoeve zaal ‘Born’, 
Azalealaan 5 – 2930 Brasschaat - Aanvang: 20 u - Toegang: 
gratis - Coronamaatregelen: enkel toegang na inschrijving, max 
31 personen, wij voorzien handontsmetting bij de ingang van de 
zaal, mondmasker verplicht, als drank wordt aan de ingang water 
of fruitsap te koop aangeboden, indien gewenst kan je uw eigen 
drank meebrengen het nuttigen gebeurd waar je plaats neemt

Gezocht: bent u iemand 
die heel graag ons team 
wil komen versterken, als 
verkoper of verkoopster in 
slagerij Pieters. Voltijds/ 
halftijds in overleg. Tel: 
03/653 05 38

Kleine en grote dakwer-
ken, schouwen, reparaties 

de goedkoopste uit de 
streek. Ook dringende 
werken 0491/758 399

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder, 
enz. 03/663 65 70

Met de actie behaag…natuurlijk willen Natuurpunt en de gemeente Brasschaat tuinliefhebbers 
aansporen om gebruik te maken van streekeigen planten en/of autochtoon plantgoed bij het 
aanplanten van hun tuin.
De actie – een samenwerking van Natuurpunt, de lokale Natuurpuntafdeling, de gemeentelijke 
MiNa-raad en het gemeentebestuur – loopt nu voor de 27e keer in Vlaanderen, en voor de 3e 
keer in Brasschaat.
We hebben een ruim aanbod van plantengoed aan verlaagde prijzen door samenaankoop. De 
planten zijn afkomstig van door Natuurpunt geselecteerde, commerciële kwekers. Alle soorten 
zijn aangepast aan een bosrijke omgeving: taxus en beuk, meidoorn en kamperfoelie, gevari-
eerde pakketten bloemen- en bessendragende haagplanten en struiken, speciaal geschikt voor 
een vogel- en bijenvriendelijke tuin.
Ons aanbod
Voor de actie dit jaar hebben we dertien verschillende pakketten vlinder- en bijenvriendelijke 
struiken, houtkanten en hagen, en twee individuele soorten. De pakketten bestaan uit meerdere 
planten, naargelang de soort 80 tot 100 cm hoog (taxusplantjes 40 tot 60 cm). De houtkant, 
gemengde hagen en bosjes bestaan uit vijf of zes verschillende soorten. De actie loopt tot 31 
oktober.
Meer weten en bestellen? www.brasschaat.be/behaag-natuurlijk-2020

BEHAAG... NATUURLIJK 2020!
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VACATURE
flexi-job poetshulp 

Voor onze winkel in Brasschaat zijn wij op  
zoek naar een enthousiaste flexi-job  

poetshulp. (gepensioneerde of iemand  
die al minstens 4/5 werkt).  

 
Interesse?  

Bel of mail ons, of spring even 
binnen in de winkel. 

Abitare Mooi Wonen 
Bredabaan 737 - Brasschaat

lore@abitare.be
03/651 52 22 

VACATURE
Interieurvormgever / Architect(e)

met een commerciele functie

Wij zijn op zoek naar een full-time  
interieurvormgever/architect(e),  

om ons commercieel team  
in Geel te versterken.  

 
Heb je ervaring in adviesverkoop en  

een passie voor design meubilair?  
 

Solliciteer via terry@abitare.be

BINNENHUISDECORATIE
Wemers

88
JAAR

Bredabaan 1129   •   Brasschaat Maria-ter-Heide   
Tel. 03 663 00 27   •   www.wemers.be 

Dinsdag tot vrĳdag van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u   
Zaterdag van 10u tot 14u

Maak je huis knus en gezellig 
voor de wintermaanden!!

BEHANG EN SCHILDERWERKEN
RAAMDECORATIE EN ZONWERING

TAPIJTEN OP MAAT
VRIJBLIJVENDE OFFERTES EN ADVIES

SINT-JOZEF-DRIEHOEK - STILTEMOMENT
Op woensdag 14 oktober om 19.30 u. houden we in de kerk 
van Driehoek het maandelijks stiltemoment. Thema:’ Creatieve 
getuigen van Jezus’. Een getuige is iemand die een bepaald 
feit of gebeurtenis heeft gezien. Zo kan het een grote steun zijn, 
wanneer er getuigen zijn bij een verkeersongeval. Bij een huwelijk 
hebben de getuigen een bevestigende rol, die zich niet beperkt 
tot die ene dag. Ze beschermen in de toekomst het ja-woord van 
de gehuwden. Nog actiever en sprekender wordt een getuige die 
verwijst naar sterke levenservaringen of een inspirerende levens-
stijl. Mensen met een missie, missionarissen. Op een creatieve 
manier maken zij de blijde boodschap waar. Zij geven gestalte 
aan het geloof dat Jezus nog altijd weldoende rondgaat, opdat de 
mensen zouden leven, en wel in overvloed. Met hart, handen en 
voeten getuigen ze van de levende Jezus. Steeds anders, omdat 
alle mensen en alle culturen anders zijn. Zo laten zij, eigen aan 
tijd en plaats, voelen dat hoop alle angst verdrijft.

Iedereen welkom!

Oude Märklin verzame-
ling te koop o. en mini z. 
Liefst aan verzamelaar. 
Prijs overeen te komen. 
Tel. 0485/662 063

Je droomrenovaties la-
ten doen door een erva-
ren aannemer, bel voor 

-
vaties tot in de puntjes 
verzorgd, daar gaan we 

reno.mark.bvba@gmail.com

Te koop: tv-toestel Arel, 
kasregister Hugein K40 

-

-

K l e i n e  g r a a f w e r -
ken, uitdoen struiken, 
e n z .  g r a v e n   g r e p -
pels, rioleringswerken. 

Goedkoop verwijderen 
van coniferen, laurier en 
afvoeren. Gratis offerte 

Klusman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-

Strips gezocht! Ik koop 
uw oude en nieuwe strips. 

Man zoekt alle tuinwerk, 
hagen scheren. Veel erva-



Recyclagepark 
Brasschaat 
tijdelijk gesloten

Door werken sluit het 
Brasschaatse recyclagepark, 
afhankelijk van weersomstan-
digheden, ongeveer een maand 
de deuren. De werken starten 
op 5 oktober. Verwacht wordt 
dat het park kan heropenen in 
de week van 3 november.

Tijdens de sluiting voeren we  
volgende werken uit:   

• Het afvalwater van de groenopslag en het 
sanitair afvalwater wordt aangesloten op de 
riolering in de Ploegsebaan. Zo zorgen we ervoor 
dat afvalwater en hemelwater gescheiden wordt 
afgevoerd. Na deze werken zal het recyclagepark 
voldoen aan de normen die in de meest recente 
milieuvergunning werden vastgelegd.  
• Tegelijk vernieuwen we de verharding onder 
de groenopslag. De bestaande verharding wordt 
opgebroken en vervangen door verharding uit 
gewapend beton.  

Waar moet ik dan met mijn 
afval naartoe?
Je kan als Brasschatenaar, ook buiten deze 
werken, steeds terecht in naburige Igean
recyclageparken. Je bent er welkom met je afval 
en betaalt dezelfde gekende tarieven. Meld je 
gewoon aan met je eID.

De dichtstbijzijnde recyclageparken zijn die van 
Brecht (Ringlaan 17), Sint-Job (Kattenhoflaan 
102B), Kalmthout (Galgenheiken 7) en Kapellen 
(Kapelsestraat 235). Maar ook de parken van 
Wuustwezel, Essen, Stabroek, Schilde en Zoersel 
zijn mogelijk.

Voor openingsuren en alle andere info over 
de recyclageparken, surf naar 
igean.be/recyclageparken.

geestelijke 
gezondheid

Tijdens de tiendaagse 
van de Geestelijke 
Gezondheid - van 1 tot 
10 oktober - organiseert 
ook Brasschaat 
aangepaste activiteiten, 
Coronaproof uiteraard.

Er is heel wat gepland. Hieronder al 
enkele activiteiten. Maar er zijn er meer. 
Ontdek ze op de website!

 » StigwAPP 
Ga tijdens je bezoek aan de bib zeker 
even langs onze mobiele praatpaal  
StigwAPP. Die doorbreekt het stigma 
rond psychiatrie. 

 » Mother 
Op 7 oktober spelen we om 15.00 uur in 
Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1, de 
documentaire Mother. Inkom gratis,  
wel vooraf inschrijven. 

 » Zelfverwonding bij jongeren 
Op 7 oktober geven we om 20.00 uur in 
zaal Born, Azalealaan 5, een voordracht 
rond  zelfverwonding bij jongeren. 
Vooraf inschrijven. 

 » Radio Park 
Ook Radio Park besteedt de nodige 
aandacht aan geestelijk welzijn en zendt 
enkele interessante interviews uit.  
Te beluisteren op 105.6 FM. 

 » Spiegels 
Kijk eens in de spiegel, je komt ze op 
verschillende plaatsen in de gemeente 
tegen.

asfalteringswerken Bredabaan

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) 
voert vanaf dinsdag 6 oktober wegenwerken uit 

aan het wegdek van de Bredabaan tussen 
Brasschaat (Texacostation) en Wuustwezel. 

De werken duren ongeveer drie weken, 
afhankelijk van de weersomstandigheden.  

De afgelopen twee jaar werd langs 
de Bredabaan tussen Essensteenweg 
en Gooreind Centrum de riolering 
vernieuwd en werden er veilige, 
vrijliggende fietspaden aangelegd. 
Die werkzaamheden lopen nu op hun 
einde en zijn tegen einde september 
volledig klaar. 
Aansluitend zal een aannemer in 
opdracht van het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) ook het wegdek van 

Meer weten? 
www.brasschaat.be
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
T 0468 03 53 84 

de Bredabaan grondig vernieuwen. Zo 
steekt de volledige weginfrastructuur 
binnenkort in een nieuw kleedje en 
kan de Bredabaan er weer een tijdje 
tegenaan.

Tijdens de werken is de Bredabaan 
tussen Brasschaat en Wuustwezel 
volledig afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Volg de omleiding via 
Achterbroek (Kalmthout). Dat brengt 
onvermijdelijk enige verkeershinder 
met zich mee. De aannemer tracht 
de inritten van woningen en han-
delszaken in de werfzone maximaal 
bereikbaar te houden. Te voet of met 
de fiets blijven inritten uiteraard altijd 
bereikbaar. 

parkbodeactueel

Info en inschrijven? 
brasschaat.be/
10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid

Krijg jij voorrang voor een 
griepvaccinatie? Haal snel je griepprik! 
 

COVID-19 maakt het dit jaar extra belangrijk voor risico-
groepen om zich te laten vaccineren tegen griep.

Een vaccin biedt de beste bescherming tegen griep. De kans op griep wordt veel kleiner.  
Krijg je toch griep, dan ben je minder ziek en zijn er minder complicaties. Bovendien 
vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte, zoals diabetes, verergert. 
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af 
op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Door de beperkte beschikbaarheid van griepvaccins krijgen risicogroepen voorrang. 
Behoor je tot één van onderstaande groepen, vraag dan snel een voorschrift aan je arts en 
haal je vaccin vóór 15 november. Vanaf 15 november kan iedereen een vaccin krijgen.
 

Wie kan zich laten vaccineren vóór 15 november? 
 » Iedereen die een verhoogd risico loopt op complicaties na een griepinfectie:  

zwangere vrouwen, 65-plussers, mensen met gezondheidsproblemen (diabetes, een 
ziekte van hart, longen of nieren ...).

 » Iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risicogroepen.
 » Iedereen die onder hetzelfde dak woont als kinderen jonger dan 6 maanden. 
 » Iedereen werkzaam in de gezondheidssector. 
 » Iedereen vanaf 50 jaar.

Hoeveel kost je griepvaccin? 
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Dit jaar komen 
ook alle 50-plussers in aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling. Het vaccin kost dan 
ongeveer 7 euro. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het gratis. Wil je weten of je tot 
een risicogroep behoort? En hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het je huisarts of 
huisapotheek. 

Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar www.griepvaccinatie.be.  
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Ontbijt, lunch
& tea-room
Bredabaan 412
2930 BRASSCHAAT
Tel. 0495/211 155
enjoy.brasschaat412@gmail.com

di 20/10: Zuiders kippen-
  stoofpotje
wo: 21/10: Scampi currysaus
do: 22/10: Steak kruidenboter
vrij: 23/10: Tongrolletjes 
  kreeftensaus
zat 24/10: Gamba’s look & ui

di 27/10: Pittaschotel
wo 28/10: Scampi look
do 29/10: Steak 
  champignonsaus
vrij 30/10: Visserspotje
zat 31/10: Gamba’s look & ui

Menu dinsdag t.e.m. vrijdag 

di 06/10: 
wo 07/10: Scampi look
do 08/10: Steak pepersaus
vrij 09/10: Tongrolletjes 
  kreeftensaus
zat 10/10: Gamba’s look & ui

di 13/10: Videe
wo 14/10: Scampi chilisaus
do 15/10: Steak Enjoy
vrij 16/10: Visserspotje
zat 17/10: Gamba’s look & ui

€ 18

€ 15

Menu zaterdag

OPENINGSUREN
Di. t.e.m. do. 8u30 tot 18u

vrij. 8u30 tot 21u
zat. 8u30 tot 15u

Keuken sluit 1 uur voor 
sluitingstijd

ma. en zo. gesloten!

Vrijdag avond 
menu

€ 25

Tapas-bordje 
met vis of vlees

Kaas- of garnaalkroketjes 
of duo

met saus naar keuze
***Stoofvlees, videe of goulash
***Scampi’s naar keuze of vis-

serspotje of kabeljauw preisaus 
of zalm Bearnaise of tongrolletjes 

kreeftensaus
Dessert van de chef

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

In Woon- en Zorgcentrum De Mick was het vorige week feest. 
Bewoonster Irene Van Mele vierder haar 100ste verjaardag.
Irene werd geboren op 30 september 1920 in de Kloosterstraat 
in Antwerpen. In datzelfde jaar vonden in Antwerpen de Olym-
pische Spelen plaats en Irenes vader Alfons nam daaraan deel. 
Meer zelfs, hĳ  won de zilveren medaille in de discipline artistiek 
turnen. Het zit Irene duidelĳ k in de genen want op 100-jarige 
leeftĳ d doet zĳ  ook nog wekelĳ ks aan sport. Ze turnt dan aan de 
gelĳ ke leggers.
Het gezin Van Mele verhuisde in 1921 naar de Vlaamse Kaai in 
Antwerpen. Zeven jaar later verhuisden ze opnieuw. Toen ging 
het naar de Bosschaertstraat waar de ouders van Irene een ta-
bakswinkel begonnen. Irene was er al op zeer jonge leeftĳ d van 
overtuigd dat ze onderwĳ zeres zou worden. Ze behaalde haar 
diploma in 1939 en kon meteen aan de slag.
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog trouwde Irene met 
Emiel (Mil) Stockmans. Ondertussen behaalde ze ook nog een 
diploma lichamelĳ ke opvoeding. In 1968 overlĳ dt de moeder 
van Irene en verhuist ze met haar echtgenoot naar de Kruishof-
straat in Antwerpen. Daar zullen ze gedurende 45 jaar wonen. 
Irene blĳ ft tot haar pensioen voor de klas staan. In 2015 overlĳ dt 
haar man Mil en kort daarna verhuist Irene naar het Woon-  en 
Zorgcentrum De Mick.
Irene maakte samen met haar man vele, verre reizen. Ze hielden 
van kunst en cultuur. Het echtpaar had geen kinderen, maar het 
dochtertje van de zus van Irene kwam graag logeren. De kleine 
Stella ging dan ook graag met het koppel mee op reis.
In De Mick is Irene een toonbeeld van doorzettingsvermogen 
en optimisme, zowel voor het personeel als voor de medebe-
woners. Tĳ dens de viering van haar 100ste verjaardag ging ze 
graag in op het voorstel van operationeel directeur Roeland De-
craene om de dans te openen. 
Wie haar bezig zag, gelooft nooit dat ze een eeuw oud is. Irene is 
jong van geest en heeft een open blik op het leven. Haar levens-
motto is “Je moet de dingen altĳ d van twee kanten bekĳ ken”.

ONDERHOUD & 
HERSTELLINGEN 

ALLE MERKEN
OOK VOOR UW

OLDTIMER

GARAGE
DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31

www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

60

Gevraagd: verkoopster 
halftijds met ervaring bij 
Slagerij MAES 
tel. 0491 105 828

Inboedels, meubels en 
speciale objecten verko-
pen? Cash betaling en 
geen gedoe! Bel Koen 
0494 877 732

Afbreken van afsluitin-
gen, beton afsluitingen en 
afvoeren. 0487/715 534

Te huur: App. Vuurkrui-
senlei 29, 2e verd. 2 slk + 
berg. + gar. + Ing. Keuken, 
€ 725 + kosten. Tel: 0486 
842 568

Rommelmarkt: ik zoek 
gratis spullen voor rom-
melmarkt, ik kom alles 
gratis halen. 0485/300 437

Zoek niet verder. Schil-
der- en decoratiewer-
ken “De Marcel”. Spe-
cialiteit appartementen, 
trapzalen, enz. “correc-
te uitvoering aan nog 
be taa lba re  p r i j zen ” . 
Inl. tel. 0477/696 478

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383
www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van 
gevaarlijke bomen, co-
niferen m. eig. hoogte-
werk, frezen van stronk. 
0495/223 863

Poolse mannen doen 
renovatiewerken, schil-
deren. binnen & buiten, 
badk., parket, ramen, ter-
ras, bepleisteren.
0484/100 359

Te koop gevraagd: 
Postzegelverzamelin-
gen/munten/strip/alles 
van Kuifje, hoogste prijs 
en contante betal ing. 
Tel. 0475/622 978

Man zoekt 
dringend tuinwerk, 
erv. Nederlandstalig. 

0485/423 683

Gespecialiseerde pedi-
cure/manicure komt aan 
huis. Agniezka. 
0484/949 951

Vrouw zkt werk, poetsen, 
strijken, babysit, honden-
oppas. 0472/367 742, Nina

Ophalen v. oude elek-
trische toestellen + oude 
metalen. 0495/789 031

Te huur: Mariaburg Kapel-
sestw. 613 app. 1V liv., 1 
slpk, inger. kkn, bad, berg., 
20m² zonneterr. Onmid. 
beschikb. prijs €655/mnd. 
Tel. 03/605 90 01
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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

Rolluiken-
Zonnetenten-
Screens-
Verandascreens-
Garagepoorten

AUTOMATISATIE
van uw
garagepoort,
hekken,
bestaande
rolluiken,
klapdeuren
(ook voor
zelfplaatsers)

www.poortencentrale.be
JAN GONNISSEN-WIJCKMANS nv

Steeds
aantrekkelijke kortingen

25 jaar ervaring   -   zelfwerkend patroon

Kopstraat 346-348 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 14 80 - Fax. 03/658 14 81

w w w. p o o r t e n c e n t r a l e . b e  •  i n fo @ p o o r t e n c e n t r a l e . b e
Onderhoud en herstellingen aan garagepoorten • automatisaties en zonnetenten

Lood-, Koper- en Zinkwerken - Leipannen

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

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

UW VASTGOED, ONZE ZORG !

€ 1.800/mnd € 349.000

€ 299.000 € 160.000 € 279.000

€ 349.000

TE HUUR:
Brasschaat, Lemmélei 1

TE KOOP:
Brasschaat, Kapellei 11

TE KOOP:
Brasschaat, Bredabaan 595

TE KOOP:
Antw., Monseigneur van Goethemplein

TE KOOP:
Brasschaat, Lage Kaart 620

TE KOOP:
Brasschaat, Vinklaan 3

GRATIS SCHATTING VAN UW EIGENDOM

kosten € 250/mnd 
HOB 4 slpk tuin 

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

*

Zijn uw auto 
en woning 
goed verzekerd?

3GRATIS
maanden

Uitzonderlijk tarief voor dit najaar!
Sluit een nieuwe woning- of autoverzekering af en krijg 3 MAANDEN GRATIS*.

Tijdelijk aanbod van 14/09/2020 t.e.m. 13/12/2020.

6GRATIS
maanden

Speciale voorwaarden voor  jongeren tot en met 35 jaar

Als je jonger bent dan 36 jaar, krijg je 6 MAANDEN GRATIS** 

op je nieuwe woningverzekering.

* 3 maanden gratis + 9 betalend op de eerste jaarpremie van een nieuwe woningverzekering Cocoon onderschreven tussen 14/09 en 13/12/2020. Op voorwaarde dat DVV verzekeringen het risico aanvaardt.
**6 maanden gratis + 6 maanden betalend op de eerste jaarpremie van een nieuwe woningverzekering Cocoon of Cocoon Start voor jongeren tot en met 35 jaar.  Dit aanbod is geldig op voorwaarde dat 

DVV verzekeringen het risico aanvaardt. Dit tijdelijke aanbod is geldig met of zonder extra opties voor de woningverzekering en op alle garanties bij het afsluiten van een nieuwe 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 onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door DVV verzekeringen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben 
voorrang op de commerciële brochures. Voor de franchise, de gedekte goederen, de eventuele limieten en uitsluitingen van de dekking en voor de contactgegevens van de klachtendienst, kan u terecht bij uw 
DVV-consulent of op www.dvv.be/wonen voor de woningverzekering of op ww.dvv.be/auto voor de autoverzekering. Als u een klacht hebt, kan u zich 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). 
De verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht, hebben een duurtijd van 1 jaar en zijn stilzwijgend verlengbaar. 

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE70 0689 0667 8225 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het 
nummer 0037 - NL - 09/2020

Schilderwerken, 
lamin., alle, sorten bezet-

Alle schilderwerken bin-

0496/084 168

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

Aankoop antiek beelden, 
lusters, klokken, zilver-
werk, oude bestekken, 

-

kan ook zaken meebren-

www.krisvoeten.be
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Verkoop je
woning na een 

correcte schatting

Een correcte waardebepaling is onmisbaar voor een vlotte 

verkoop. Wij weten wat belangrijk is en waar je allemaal 

rekening mee moet houden. Een schatting is bovendien 

gratis en zonder enige verplichting. Contacteer jij ons?

Waarom je woning laten schatten?

Passie voor jouw toekomst

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

Vraag jouw raamaffi  che aan via www.brasschaat.be  

Mama wordt op een ontbijt getrakteerd 
als ze mijn vriendjes niet blokkeert. 
Tenslotte zijn we allemaal VIB’s.

DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690
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Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be

Tuin- en haagplanten Westmalle
SCHEPERSDIJK 13 • 2390 WESTMALLE

Tel. 0473 370 280

ALLE BEUKENHAGEN / SIERGRASSEN 
TUINPLANTEN  / HORTENSIA’S

VASTE PLANTEN

Levering plantenlijsten voor particulieren

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

Van der Zijp Johan
Schilderwerken

Kleur, een passie...

Goordijk 29                            2930 Brasschaat
Gsm 0496 426 823                       Fax 03 653 39 85
johan@vanderzijp.be          www.vanderzijp.be

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

Adams bvba
Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Kelderdichting, gevelreiniging,

gevelbezetting, opstijgend vocht.

Gratis prijsofferte   
GSM 0495/51 77 14

Tel. 03/653 21 56

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!

NIEUW SEIZOEN THEATER
ZEEMANSHUIS IN DE ZWARTE ZAAL

VAN HET FAKKELTHEATER
Vanwege alle aanpassingen en maatregelen hebben ook wij van Theater Zeemanshuis ons ko-
mende theaterseizoen wat door elkaar geschud. Binnen twee weken starten we ons aangepaste 
seizoen op. In oktober spelen wij HET BEWIJS en BUNGEEJUMPEN VOOR ACTEURS.

HET BEWIJS
Catherine is de dochter van Robert, een begenadigde en briljante wiskundeprof die naast zijn ge-
nialiteit ook ziek is, geestesziek. Catherine besluit haar studies opzij te zetten om voor haar vader 
te zorgen tot aan zijn dood. Hans, een ex-student van Robert, onderzoekt de wetenschappelijk 
nalatenschap van Robert en ontdekt een baanbrekend wiskundig bewijs over priemgetallen, dat, 
mocht het gepubliceerd worden, de wiskundige wereld op z'n kop zal zetten. Claire, de zus van 
Catherine, wil haar helpen want ze vreest dat ze niet alleen het talent van haar vader heeft geërfd, 
maar ook zijn ziekte. Is Catherine geniaal of ziek? Wat doet Hans met zijn ontdekking? Lukt het 
Claire om haar zus te helpen? En wat moet er bewezen worden? Je ontdekt het in “Het Bewijs”.
Auteur: David Auburn. Vertaling: Walter Tillemans. Regie: Jan Roos. Cast: Zanne Geysen, Stijn 
Van Haecke, Tine Vechter en Alex Van Haecke. Deze productie komt tot stand in samenwerking 
met Auteursbureau Almo.
Speeldata: vr 16/10 om 20u00, za 17/10 om 20u00, zo 18/10 om 15u00
 vr 30/10 om 20u00, za 31/10 om 20u00, zo 01/11 om 15u00
 
BUNGEEJUMPEN VOOR ACTEURS
op vr 23/10 om 20u00, za 24/10 om 20u00, zo 25/10 om 15u00
Onze acteurs hebben het voor een vijfde seizoen aan hunne rekker! Na vier geslaagde seizoenen, 
hilarische voorstellingen, leuk napraten met het publiek gooien we er nog een vijfde seizoen tegen-
aan. Het principe is simpel, de acteurs komen zonder repetitie of voorbereiding naar het theater 
en ontdekken samen met het publiek wat ze zullen spelen. Het resultaat? Soms grappige, soms 
ontroerende, soms dramatische, soms komische, maar altijd een unieke voorstelling!
0% repetitie, 100% improvisatie, 100% fun!   Elke keer een andere voorstelling! Ook dit seizoen 
staan er nieuwe basisverhalen op het programma.
Wie speelt er? Vrijdag 23 oktober om 20u00 spelen Chloë Fund, Zanne Geysen, Sasja Rooman en 
Stijn Van Haecke in een verhaal van Tine Vechter.
Zaterdag 24 oktober om 20u00 spelen Stijn Van Haecke, Zanne Geysen, Sasja Rooman en
Joachim Van Ransbeeck in een verhaal van Chloë Fund
Zondag 25 oktober om 15u00 spelen Tine Vechter, Zanne Geysen, Chloë Fund, Isabelle Mariën en 
Sasja Rooman in een verhaal van Kelly Van Steenwegen

Tickets reserveren kan via www.theaterzeemanshuis.be of telefonisch via 070 246 036

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

Gevraagd Persoonlijke 
assistente. Ben je soc. 
voelend en vlot in om-
gang? Wil je assistentie 
bieden bij het bereiden 
van maaltijden, licht lich. 
verzorging en huishou-
delijke taken? 7,5u/week 
in de vroege avond met 
arbeiderscontr. Interesse 
en beschik je over een 
rijbewijs en woon je omg. 
Brassch. mail dan naar 
krisjo@telenet.be

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

Ontruimingen van huis, 
app., magazijnen, enz. bel 
Klus&Zo. 
0499/103 000

Opruimen van inboe-
dels, leegmaken huis, 
appt. enz. Gratis prijsof-
ferte. Ook losse stukken. 
Tel. 0473 883 938.

Kapsalon te huur, Ver-
hoevenlei  103, Bras-
schaat. €720. Tel. 03/651 
72 23

Gevraagd: St.Job, poets-
vrouw met d iensten-
cheques, 2x4u poets/
strijk per week op di + vr 

niet-rookster, eigen auto, 
met referenties. Tel. 0486 
438 810
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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

Vraag jouw raamaf  che aan via www.brasschaat.be  

Ik laat me met de fiets escorteren, 
dan moet papa niet dubbel parkeren. 
Tenslotte zijn we allemaal VIB’s.

Brasschaat

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

gommen, logen.
Contacteer

Air-Concept 0475/467 060
Gratis offerte

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

Goedkoop snoeien en 
vellen van bomen, ver-
wijderen van coniferen en 
laurier. Tel. 0498/714 812

NIEUW NIEUW, leef een 
zorgeloze tijd met een 
gezelschapsdame of een 
bejaardenhulp met ref. 
uren dagen of weekends 
overeen te komen. Tel. 
0477 286 439 

Tuin-, schilder- en loodgie-
terijwerken. 0497/231 373

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken. Betrouwbaar. 
0465/754 471

Man zoekt alle soorten 
werk, schild., schild., ver-
huish. 0497/126 181 btj NL

Ik zoek poetswerk, mas-
sage. 0465/121 326

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

Jan Eyking

AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD
TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

tuinaannemer

Snoeien van bomen - hakselen - klieven van hout
Klepelmaaien van hoog gras en bloemenweide
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GFT

MAANDAG   5
D I N S D A G    6
WOENSDAG   7
DONDERDAG    8
VRIJDAG     9
ZATERDAG     10

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil oktober

MAANDAG    12
DINSDAG     13
WOENSDAG  14
DONDERDAG   15
VRIJDAG      16
ZATERDAG   17

Ophaling huisvuil sept./okt.

GFT
Rest-
Afval
oranje
straten

Papier

Recyclagepark 
Brasschaat 
is tijdelijk 

gesloten van 
5 oktober 

t.e.m. 3 november

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.

PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN  DE BRASSCHAATSE FILMBURGERLIJKE 

STAND Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op
ons kantoor doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek

“Burgerlijke Stand”, naast de wachtdiensten.
Op de startpagina van onze website is een opvallende

knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

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):
10-11/10 De Coninck Dirk 0475/620 349

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

10-11/10 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  

Vriendelijke hulp ge-
vraagd voor huishouden. 
0486/482 666

Te Koop: Badverwarmer 
ATMOMAG Vaillant 14 
GX 14 l op Aardgas € 150. 
Pomp v verwarmingsketel 
Grundfos Type UPS 15 
35 x 20 model D, 220 V 3 
snelheden € 100. 03 651 
95 77

Dakwerken, vernieuwen, 
herstellen goten, isolatie, 
karwei. 0489/717 125

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder. 
03/663 65 70

Te koop gevraagd: 2de h. 
aanhangwagen, mag werk 
aan zijn. geen geremde. 
04/92/263 118

Te koop: 
“Eagle Oxford” Tel. 03/653 
24 34

Gevraagd:  a l le  wa-
gens jong & oud, onge-
acht welke staat. Cor-
recte en vlotte afhan-
deling. T. 0476/749 178

Te huur 1e verd. Rerum 
novarumle i  16 Bras-
schaat, onm.vrij, 2 slpk, 
garage, groot terras 800€  
tel 0470/313 126
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Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,

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

www.notarismerksem.be

Zie onze beschikbare woningen op: 

www.notarisdeferm.be

UIT DE HAND TE KOOP

4de
GENERATIE

DAK  -  GEVEL  -  ISOLATIE

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!

TOONZAAL (op afspraak)

Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

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

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

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

AANNEMER ZOEKT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

Hulp nodig voor bejaar-
den bij u thuis? Gezel-
schap? Verpleegster op 
pensioen biedt je graag 
hulp(dag en nacht), veel 
ervaring. 0479/554 267 - 
03/454 14 62

Ik ben een goede poets-
vrouw met opleiding + 
meer dan 10j. erv. zoek 
je iemand, contacteer mij. 
0488/571 811

Nieuwe collectie Fou-
lards Christian Lacroix: 
Juwelier Denys & C . Bre-
dabaan 246, Brasschaat. 
03/430 20 83 www.denys-
co.be

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

TUINENKRISHERREMANS.be
Tuinaanleg en tuinonder-
houd; Snoeien en vellen 
van bomen; Stronken 
uitfrezen; vrijmaken van 
bouwpercelen; Aanleg 
gazons: inzaaien, gras-
matten, kunstgras.

Werkt ook met onder-
houdscontracten; Proper 

maken van opritten.

GSM 0477 261 353

Twijfel zeker niet om 
ons te contacteren. In-
dien u uw wagen wenst 
te verkopen. *Snelle en 
correcte afhandeling *Ook 
met schade of Zonder 
keuring *Contante betaling 
*Steeds bereikbaar (7d7 
en 24h/24h) 
Tel. 0476 345 800

Vrouw zoekt werk. Baby-
sitter, poetsen en strijken. 
0483/996 269

Opruimen en leegma-
ken van woningen, van 
kelder tot zolder. Ook op-
kopen kleine en grote 
inboedels, contante beta-
ling. 0491/758 399, Tom

Te koop mooi ruim 3 slpk 
app. incl. garage, goed 
onderhouden. Renaertlei 
18 Immoweb 8835071. 
€264.000. 0472/438 097
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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

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 14/12/2021 

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

Caravan te koop ge-
vraagd: l iefst  in gde 
s t .  M a g  o u d  z i j n . 
0495 529 527

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

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




