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SCHILDERWERKEN 

ANTONISSEN

Interieur & exterieur
ook speciale technieken 

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

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

Maak telefonisch of per mail een afspraak!

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

OP AFSPRAAK 

KEUKENS EN KASTEN OP UW MAAT

03 633 12 34

GRATIS
SCHATTING

Tel. 03 225 50 00 

KLOKKENSERVICE
-  reeds meer dan 40 jaar  -

zowel staande, hang als antiek 

Klok stuk?  Bel ons!
0497 62 15 62

GRATIS opgehaald en teruggeplaatst

Paul Van der Auwera
Augustijnslei 10, (over de Post) - 03/652 17 77 - 0497/62 15 62

Oud-goudverwerking zonder smeltverlies!

2JAAR
WAARBORG

Uw
stoffenwinkel !

|

TOT BINNENKORT !
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Een warme en persoonlijke
begeleiding en service.

Onafhankelijk begrafenisondernemer.

Eigen Rouwcentrum te Mariaburg.
Uitvaart informatie op onze website.

Christophe Bruyneel
Uitvaartzorg

Winkel: Dorpsplein 30 - Kapellen 
Rouwcentrum: Kapelsesteenweg 639 - Mariaburg

T: 03 336 14 33 - christophebruyneel.be

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

                        
                           ADVIES DOOR ZORGSECTOR PROFESSIONELEN                      Volledig zelfstandig in of uit de zetel komen,  met relaxfunctie en natuurlijk een optimaal zitcomfort…?      Kies dan voor een Sta OP zetel vanaf   € 999.99 

 vrijblijvend UITPROBEREN in onze winkel met tas koffie  
BREDABAAN 469    Wuustwezel     03  66 999 60           
open van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 -18.00 u  

                                          Zaterdag 10.30-16.00u   of op ‘coronaproof’ afspraak 
 

REEDS 4
VAN DE 5

BRASSCHAATSE
DEELAUTO’S 

BESCHIKBAAR
4 van de 5 deelauto's voor 
de wijken zijn begin vorige 
week op hun standplaats 
bezorgd. Annadreef voor 
Mariaburg, Kerkedreef voor 
M-t-H, Lage kaart/Kaart-
seplein voor wijk de Kaart, 
Bredabaan ter hoogte van 
de Rerum Novarumlei voor 
Driehoek. Centrum volgt nog. 
Voor dit project kon men re-
kenen op € 95.000 subsidies 
op een totaalbedrag van € 
113.000. Burgers kunnen 
nog steeds hun nummer-
plaat inruilen en kans ma-
ken op een Partagobundel.
w w w . b r a s s c h a a t . b e /
inwoners/mobiliteit-en-wegen-
werken/ruil-je-nummerplaat-
voor-een-partagobundel

Poolse mannen doen 
renov.  werken:  be-
zet.,gypr.,  betegelen, 
park., schild., afbraakw., 
Nederlandstalig, gr. prijs-

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken, boodschappen 

Ik zoek gratis spul-
len voor rommelmarkt. 

Afbreken van afsluitin-
gen, beton afsluitingen en 

Schilderw. gypr. lamin., 
bezetten, schilderkl. Gratis 

Schilder., behangen, par-
ket, betegelen, gevel & 
dakgoten, gr. & kl. werk. 

Vrouw zoekt poetswerk, 
ook str i jken en huis-

Te koop gevraagd: schil-
derijen, spullen van zolder. 

@ rap moet gaan bel Klus 

FONOPLATEN. Koop 
LP’s, maxisingles, disco, 

Te huur: ondergrondse 
garage (Veld-) Hofstraat. € 

Te koop gevraagd: 2de 
H. aanhangwagen, mag 
werk aan zijn. Geen ge-

Ik zoek werk: als poets-
vrouw, strijken, koken, 
huishouden. 
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Problemen met je buur?

Samen leven kan soms  
leiden tot moeilijke 
situaties: luide muziek, 

niet over praten?

GRATIS

Al aan burenbemiddeling gedacht?

Meer weten?

T 03 650 02 00

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

WĲ  BLĲ VEN 
TOT UW DIENST!
De winkel is opnieuw gesloten, 
maar wĳ  werken verder achter de schermen.

Bel of mail ons en laat uw bestelling 
thuis leveren of haal ze af in de winkel.

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

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

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

Te koop: 1 set zomer- en 
1 set winterbanden, in 
goede staat. 225/65 R17 
waarvan 1 set met origine-
le Lexus velgen. Wegens 
overcompleet. Totaal € 
550. 03/653 13 30
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Op ontdekking 
in Brasschaat en de Kempen?
De vrijwilligers van het infopunt toerisme 
helpen je graag online verder.

FIETS- EN 
WANDELKAARTEN

BESTELLEN:  

Coronaproef

De Sint komt op bezoek
in uw tuin.

Bij slecht weer zorgen wij 
voor een gratis easy-up tentje.

BOEK NU 
UW BEZOEK VAN DE SINT

De Sint en Piet ook dit jaar bij u thuis!

GSM: 0475.50 99 00 of 0475.78 06 99

info@derodeloper.org of look.smile@skynet.be

Volgeboekt 
is 

volgeboekt!

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: 
- Erwtensoep met spekjes. (€4/0,5l of €8/1l)
- Wortelpastinaaksoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- Krieltjes met broccoli, pastinaak, aubergine, 
 dragonvinaigrette en walnoten. (VEGAN) (€13)
- Thaïse salade met scampi en pindagemberdressing. (€14,50)
Warme Gerechten:
- Pasta alla norma; tagliatelle met ricotta salata, aubergine 
 en tomatensaus. (€11,50) (VEGI)
- Ravioli van wild met een zachte parmesansaus, 
 boschampignons, radicchio en pancetta. (€15)
- Klassieke Gentse waterzooi met vis. (€15)
- Gekarameliseerde kippendijen met appel, rode kool, 
 ovenaardappeltjes en honingmosterdsaus. (€14,50)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

Soep: 
- Bloemkoolsoep met kokosmelk en tandoorikruiden. 
 (€4,50/0,5l of €8/1l)
- Kervelsoep. (€3,50/0,5l of €7/1l)
Salades: 
- Caesar salade. (€9)
- In wijn gepocheerde peertjes, boontjes, bietjes, geroosterde
  walnoten, rucola, balsamico en geitenkaas.  (€13) (VEGI)
- Gerookte forel met een frisse salade van venkel, appel, 
 granaatappel, parelcouscous en bieslookyoghurt-
 dressing. (€14,50)
Warme Gerechten:
- Witloof in de oven met kaassaus, ham en puree. (€12)
- Kipstoverij met paprika, aubergine en zoete aardappel-
 wedges. (€13)
- Tagliatelle met een romige tomatensaus, verse spinazie, 
 pladijs en zwarte olijven. (€15)
- Zachte Indische curry met kikkererwten, aardpeer, 
 aubergine en rijst. (VEGAN) (€12,50)
Dessertjes, Roomijs en Sorbet:
- Neem een kijkje op de website: www.patisseriecharlotte.be

TAKE AWAY MENU

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.

Dinsdag 17 november t.e.m. Zaterdag 21 november

Dinsdag 24 november t.e.m. Zaterdag 28 november

Kom ook zeker een keertje langs om onze heerlijke 
sinterklaasspeculaas en chocolade te ontdekken!

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

COVID FEESTJE GESTOPT 
DOOR DE POLITIE BRASSCHAAT.
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TEL: 03/291 31 25 • WWW.JUWELIER-YOLANDE.BE • TEL: 03/645 30 65

BRASSCHAAT • 269 • BREDABAAN • 568 • MERKSEM
Wij leveren veilig bij je thuis!

KIES IN ONZE
ETALAGE OF
JUWELIER-YOLANDE.BE

HAAL AF
OF LEVERING AAN HUIS

BEL OF MAIL :
03 291 31 25
INFO@JUWELIER-YOLANDE.BE

Ik zoek werk, poetsen, 
strijken, babysit en mas-
sage. 0465/101 764

Oprit of parking
in klinkers

Martens Bestratingen bvba
Kurt 0495 571 383

PEDICURE
MEDICAL

0475/31.33.95

FRIEDA LAURIJSSEN
Hanendreef 141 - Brasschaat

Enkel op afspraak

THUISPRAKTIJK
pedicurefriedalaurijssen.be

U heeft schade aan uw 
voertuig, geen omnium 
meer en wenst te verko-
pen? Uw voertuig heeft 
mechanische gebreken en 
kosten lopen te hoog op, 
dus u wenst te verkopen?
Ik assisteer u hierbij graag 
op een cor rec te  ma-
nier. Carl te Brasschaat:
0475 248 997

Sinterklaaschocolade 
“La Praline”. Isabellalei 
87, Ekeren tussen 15-17u.

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

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 12 u. en van 14 tot 18 u.- 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

Man zoekt werk: schilder, 
tuin, klusjes, € 15/uur
0465 392 484

Gitaarlessen voor begin-
ners zonder muziekken-
nis. 0477/788 101

steunt startende handelaars
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   Haar kinderen

   Dirk Van Linden - An Van Bogaert
   Martine Van Linden - Ludo Janssens
   Marleen Van Linden - Jean-Paul Salden

   melden u, samen met haar 
   kleinkinderen, achterkleinkinderen
   en de families Beirens en Van Linden

   het overlijden van

Jeanne Beirens
Weduwe van Rik Van Linden

° Pulderbos, 19.04.1937
† Brasschaat, WZC Buitenhof, 08.11.2020

Onder de huidige omstandigheden hebben wij in
intieme familiekring afscheid genomen van haar.

Correspondentie : Familie Jeanne Beirens
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be

†
Haar neven en nichten van

de families Lenaerts en Bruyninckx
melden u dat,

na een leven van dienstbaar zijn voor velen,
werd opgenomen in de Vrede en de Vreugde van de Heer

Joanna, Petronella LENAERTS

Dochter van

Severinus (†) en Maria (†) Van Geenhoven

Oud-Kaderleidster Chirojeugd
Ere-Beheerssecretaresse J. Van Breda en C°

° Lillo, 04-11-1930 † Antwerpen, 07-11-2020

Zij woonde voorheen te Brasschaat,
Klaverheide 40.

Omwille van de huidige omstandigheden hebben de
uitvaartplechtigheid en teraardebestelling te

Brasschaat - Maria-ter-Heide in intieme familiekring
plaatsgehad op zaterdag 14 november 2020.

Rouwbeklag :
De Meyer Uitvaart
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat
t.a.v. familie Lenaerts / familie Bruyninckx

demeyeruitvaart.be

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

Heeft er nog iemand 
Singles of Lp´s die in de 
weg staan? Dank bij voor-
baat. Tel. 0468 156 543

Alle dakwerken. Pan-

van lekken Restaureren 
van schouwen lood. Van 
een volledig nieuw dak 
tot kleine herstellingen 
of lekkages. Leegmaken 
dakgoten. Kenny en Tom. 
0491 758 399 of 0495 
924 650.

Te huur gevraagd: Bene-
denverdieping met kleine 
tuin/terras, garage en 2 
slpk Tel: 0487 168 107

Te huur: ondergrondse 
autostaanplaats, centrum 
Brasschaat, Broomansak-
ker, vlakbij Delhaize 0499 
334 055

Thuis studeren beu? 
Huur nu in Antwerpen 
een studentenkamer, mét 
coronakorting! Waar? 
Mertens & Torfsstraat, 
kamer is 22m² groot met 
eigen WC, lavabo en dou-
che + eigen terras. Bel : 
0495/591 970 (na 18u)

Te koop: zonnig glkvl app 
1 slpk + slphoek- 50m van 
strand te Oostende Mari-
akerke tel 0473 970 049

Te koop: garageplaats 
Brasschaat, prijs € 19500 
tel. 0475 842 772

Te huur : Studio 1ste ver-
diep Oude Baan 123A Tel 
. 03 651 83 39

Verkoop of verhuurklaar 

Klus & Zo 0499/103 000

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

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

Voor tuinwerken groot of 
klein moet je bij mij zijn, 
opkuisen van blad snoei-
en van hagen en planten, 
onderhoud werken zowel 
losse als vaste projecten 
regio mijn tel 0476 466 
216 of tuinpuzzelaar@
hotmail.com

Te huur: Gelijkvloers met 
TUIN en GARAGE. Fri-
linglei 46. Open keuken, 
2 slpkmrs, 80m2 bewoon-
bare opp. Gelegen midden 
in het groen en op 650m 
van centrum €995/maand, 
garage € 50. Onmiddellijk 
vrij. 0476 444 183

Gezocht :  DAGVER-
PLEEGSTE /ZORGVER-
LENER voor privépersoon 
thuis. Vereist: ervaring met 
dementie, zorg toedie-
nen, alsook perfect Neder-
landsstalig en geduldig. 
Voorts wandelen, krant 
lezen etc. 0496 168 683

   

   Het kaarsje is opgebrand,
   het vlammetje gedoofd.
   Na een lang en dienstbaar leven
    is zachtjes ingeslapen

  Maria Van Ginneken
  Weduwe van Jozef Delvaux

Geboren te Merksem op 28 augustus 1927 en
overleden te Brasschaat in het WZC Vesalius

op 11 november 2020.

Lieve en zorgzame moeder en bomma van:

Frieda Delvaux
       Eline Eynatten

Anny Delvaux en Werner Muller
       Inez Van Giel en Yusuf Salah, Jasper, Fleur
       Ive en Karolien Van Giel‐Luyts, Jolein, Jonah, Elias

André Delvaux 
       Christiaan Delvaux en Anaïs Bourdaud’hui
       Nina Delvaux

Dierbare voor:

De families Van Ginneken ‐ Van Bueren en Delvaux ‐ Billet

Door de huidige omstandigheden zal het afscheid,
gevolgd door de teraardebestelling in de familiegrond
op de begraafplaats van Brasschaat‐Maria‐ter‐Heide,

in familiekring plaatsvinden.

Met dank aan dokter G. Blyweert
en het personeel van WZC Vesalius afd. Waterriet

voor hun liefdevolle zorgen.

Rouwbetuigingen: Fam. Delvaux
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

digitaal condoleren via www.demeyeruitvaart.be
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De horeca in Brasschaat 
bruist dankzij jou!

Onze Brasschaatse horeca blijft ook tijdens 
hun sluiting niet stil zitten. 

Heel wat zaken bieden take-out maaltijden 
of een bezorgservice aan. 

Verwen jezelf en bestel een lekkere lokaal 
bereide maaltijd bij jouw favoriete restaurant. 

Benieuwd naar het aanbod? 

Check snel 
www.ikkoopinbrasschaat.be

#samentegencorona

Van de Wiellei 33 • 2930 Brasschaat • 03-651 41 78 • www.klik-graphics.be

in   rasschaatb

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22 

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

Filip Meyvis 

 
• maatwerk 

  

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

NIEUWE 
WEBSITE

BUURTVERENIGING PRINS 
KAVELLEI BRENGT LICHT

Omdat er wegens de coro-
namaatregelen geen buurt-
feest kan doorgaan, gaat 
buurtvereniging Prins Kavel-
lei van start met een positief 
eindejaarsproject/wedstrijd 
voor de buurt. Bewoners 
van de Prins Kavellei, De 
Mortel, Prins Kavelhof en 
Van Hemelrijcklei versieren 
hun ramen en voortuintjes 
met lichtjes. Iedereen die 
een versiering of lichtjes 
aanbrengt, maakt kans op 
een leuke prijs, prijsvriende-
lijk aangekocht bij een lokale 
handelaar. Elk adres met 
een verziering gaat in een 
loterijtrommel, waar dan 3 
winnaars uit komen die een 
bon winnen van Baccara of 
La Boulangerie. Zo kan de 
buurt letterlijk een lichtpuntje 
zijn in deze donkere tijden.

Bredestraat 54, 2930 Brasschaat
Tel. 03/651 65 72, GSM 0475/769 113
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Met genegenheid en dankbaarheid
nemen wij afscheid van

Mevrouw
Rosa Van Stalle

kleuterleidster op rust
gewezen bureaulid en schatbewaarder

CMBV gewest Antwerpen
stichtster middenstandsvrouwen

CMBV Antwerpen-Dam en Brasschaat

Weduwe van de heer

Paul Akkermans
Geboren te Denderwindeke op 18 augustus 1922 en

overleden te Brasschaat op 7 november 2020.

Dit melden u:
haar Zus, Schoonbroers en Schoonzussen,
haar Neven, Nichten, Achterneven en Achternichten,

de families
Van Stalle-Thewissen en
Akkermans-Van Minnebruggen

In navolging van de Corona maatregelen
nemen wij in familiale kring afscheid.

We leggen haar te ruste
bij haar echtgenoot op het burgerlijk ereperk

van de begraafplaats Merksem,
gelegen aan de Zwaantjeslei.

Dank aan het volledige team van w.z.c. Buitenhof
voor hun jarenlange inzet en goede zorgen.

Rouwadres : Rosa Van Stalle
p.a. Marc de Lint, Jan Van Puyenbroecklaan 77

2900 Schoten
www.condoleances.be/rosavanstalle 

A
V  V  K

V

03 650 15 15  ·  SERENI.BE

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

Namens het college van burgemeester en schepenen
Algemeen directeur             Burgemeester

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
OVER EEN AANVRAAG VAN 

OMGEVINGSVERGUNNING
Intern dossiernr.: 2020-SV-MV1-019

Omgevingsloketnr.: OMV_2020133962

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door de heer Hans Kenis een aanvraag werd inge-
diend voor het bouwen van een zeugenstal, de aanleg van erfverhardingen en de aanzienlijke wijziging 
van het reliëf in functie van de aanleg van een infi ltratievoorziening. de afwijking wordt gevraagd van 
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater. De aanvraag omvat eveneens het veran-
deren van een varkensbedrijf.
De aanvraag omvat:
 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag heeft  als adres Leiweg 10 en 12 kadastraal gekend als Loenhout, (afd. 3) sectie C 778 D, (afd. 
3) sectie C 777 E, (afd. 3) sectie C 777 C, (afd. 3) sectie C 777 D, (afd. 3) sectie C 778 E, (afd. 3) sectie C 781 
P en (afd. 3) sectie C 781 R
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie 
Antwerpen. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst 
omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel. Je kan het dossier enkel op afspraak 
komen inkijken (tel. 03 690 46 22 of omgeving@wuustwezel.be).
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden 
ingediend bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), per mail (omgeving@wuustwezel.be) 
of schrift elijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1 
te 2990 Wuustwezel.

Luitenant Lippenslaan 48 - 2140 Borgerhout - tel.: 0477/051 837 
alexanderscholtens.be - alexanderscholtens@yahoo.com

Riet handgemaakt
& machinaal

Houtworm
behandeling

Restaureren/
verlijmen van

antieke meubelen

Klokkenmaker
voor al uw klokken

en uurwerken

Diverse 
kwaliteits biezen

Vrouw zoekt poetswerk, 
babysit, strijk, huishoudh. 
eigen auto,  NL-tal ig. 
0468/485 712

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

Zoek niet verder. Schilder- 
en decoratiewerken “De 
Marcel”. Specialiteit appar-
tementen, trapzalen, enz. 
“correcte uitvoering aan 
nog betaalbare prijzen”. 
Inl. tel. 0477/696 478

Ik zoek werk ,  gypr. , 
schild., lamin., bezet., 
tu inw.  m.  erv.  €13/u 
0492/148 886

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

Aankoop antiek, brocan-
te, munten en verzamelin-
gen. 0475/342 118

Algemene
schilderwerken
Behangwerken

Specialiteit:
hoogglanslak.

Gratis prijsopgave.
Tel. 03/663 32 92

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

Dakherstel, nieuwe iso-
latie, dakgoten, karweien. 
0484/717 125
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Abitare blijft voor u beschikbaar
Wilt u uw huis gezellig maken, zoekt u een uniek (kerst) cadeau 
of bent u toe aan een nieuwe inrichting?  Aarzel niet om ons te 
contacteren zodat we u kunnen verder helpen en adviseren. 

U kan blijvend bij ons terecht:
• Individueel na afspraak in onze winkels
• Via facetime of videocall
• Telefonisch en per mail 
• Voor afhalingen/leveringen
• Via onze gloednieuwe webshop:  

WWW.SHOP.ABITARE.BE 

Onze creativiteit wordt niet aan banden gelegd tijdens deze 
lockdown. Wij blijven aan het werk voor u, ontwerpen graag 
uw nieuwe inrichting of denken met u mee over een geschikt 
cadeau.

Contacteer ons om verder af te spreken.
info@abitare.be
Filialen Geel: 014/588.222. 
Filiaal Brasschaat: 03/651.52.22

Let’s stay strong together! 
Het Abitare team

Brasschaat blijft 
bruisen dankzij jou!

Wil je shoppen voor de Sint of kijk je stilletjes 
al uit naar de kerst? Denk dan aan onze 

Brasschaatse middenstand en koop lokaal. 

Heel wat winkels werken met een online 
aanbod en bieden afhaal op afspraak of een 
bezorgservice aan. Shop vanuit je kot en doe 

dit vooral in Brasschaat. 
Benieuwd naar het aanbod? 

Check snel 
www.ikkoopinbrasschaat.be

#samentegencorona
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03 650 15 15  ·  SERENI.BE

Wij namen afscheid van

de Heer

Luc Wollaert
Huisarts

echtgenoot van Mevrouw Romy Hermans
vader van Peter, Erik en Katrin

Geboren te Lokeren op 8 juli 1935 en
zachtjes ingeslapen in Coda Hospice te Wuustwezel

op 27 oktober 2020, omringd door zijn naaste familie
en gesterkt door de ziekenzalving.

Condoleren:
www.condoleances.be/lucwollaert

†

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

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

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 

Nul verkeersdoden, dat is de ambitie van 
de gemeente Brasschaat en de lokale 
politiezone. Ze zetten daarom vandaag, 
dinsdag 10 november 2020, hun hand-
tekening onder het SAVE-charter. SAVE 
staat voor Samen Actief voor Veilig Ver-
keer, een initiatief van Ouders van Veron-
gelukte Kinderen (OVK).
Met de ondertekening engageert Bras-
schaat zich als 124e Vlaamse gemeente 
om zich actief in te zetten voor meer ver-
keersveiligheid. Het is de eerste stap in 
het begeleidingstraject van het project 
Verkeersveilige Gemeente van de pro-
vincie Antwerpen dat streeft naar nul ver-
keersdoden. 
In het begeleidingstraject werkt de ge-
meente aan de vijf pijlers van verkeersvei-
ligheid: beleid en organisatie, educatie en 
communicatie, handhaving en evaluatie, 
infrastructuur en monitoring.
Barbara Cloet, korpschef lokale politie-
zone Braschaat: “Verkeersveiligheid is 
voor ons een topprioriteit. De focus ligt 
vooral op jonge en zwakke weggebrui-
kers. Onze medewerkers dragen elke dag 
opnieuw hun steentje bij aan een veilige 
schoolomgeving en veilige routes naar 
onze scholen. Daarnaast hebben we een 
gevarieerd aanbod aan verkeerspreventie 
voor scholen en zetten we in op handha-
ving. Samen met onze partners zorgen 
we voor een verkeersveilig Brasschaat 
voor iedereen.”
Aansluitend aan de ondertekening van 
het SAVE-charter vond vandaag het eer-
ste coachingsgesprek Verkeersveilige ge-
meente plaats waarbij Brasschaat een con-
creet actieplan voor de vijf pijlers opmaakt. 

BRASSCHAAT GAAT VOOR NUL VERKEERSDODEN
Philip Cools, waarnemend burgemeester: “Het coachingtraject zal 
er zeker toe bijdragen dat we onze ambitie nul verkeersdoden kun-
nen waarmaken.
Samen werken aan verkeersveiligheid
“Vorig jaar sloegen gemeente en lokale politie al de handen in el-
kaar om verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen met de 
VIB-campagne (Verkeersveilig In Brasschaat, Very Important Bras-
schatenaar) en de digitale bevraging Route2School”, vertelt Goele 
Fonteyn, schepen van mobiliteit. 
“Daarbij zetten we vooral in op onze jongste VIB’s door elke school-
omgeving de nodige VIB-aandacht te geven. Schooltoegangen 
worden letterlijk in de verf gezet door groene zebrapaden en we 

In 2021 starten we met de opmaak van een geheel nieuw mobili-
teitsplan. We zijn dit jaar ook gestart met wijkgerichte mobiliteits-
workshops, waarbij bewoners samen met ons mee nadenken over 
oplossingen om hun wijk verkeersveiliger te maken. Met het actie-
plan dat we vandaag opmaken, hebben we de ideale kapstok in 
handen om alle maatregelen die we vandaag al nemen, verder uit te 
werken en te verbeteren.”

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

G o e d k o o p  s n o e i -
en en vellen van bo-
men, verwijderen van 
coni feren en laur ier. 
Tel. 0498 714 812

Tuinonderhoud, 60+er: 
grasmaaien, snoeien, bla-
deren opruimen, klussen 
in de tuin, onderhoud, 
spitten, zaaien, planten. 
Bestelwagen, aanhang-
wagen. 0471 726 667

Gezocht: Oude emaille 
reclameborden in gelijk 
welke staat. Kijk eens op 
zolder in je tuin of kippen-
hok. Ik geef een goede 
prijs. Tel. 0479 709 158
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Boekstart 
voor baby’s 
en peuters

Respect voor afvalophalers en 
parkwachters

Door weer en wind, op snikhete dagen, zelfs door 
vrieskou en sneeuw reppen de afvalophalers zich 

door alle straten van Brasschaat. 
Ook de beheerders van het recyclagepark staan elke 

week opnieuw voor ons klaar zodat wij op een 
eenvoudige manier ons afval kwijtraken.  

• Je afvalzak niet te zwaar 
maken; 
• Je container met het handvat 
naar de straatkant aanbieden; 
• Je zakken en containers steeds 
zorgvuldig sluiten; 
• Ervoor zorgen dat papier en 
karton niet kunnen wegwaaien. 

Daar kan je uiteraard nog een 
schepje bovenop doen met 
bijvoorbeeld een strik rond je 
container, of door er wat lekkers op 
achter te laten. 

Post een foto of berichtje op onze 
facebookpagina Brasschaat2930
en toon zo hoe jij de afvalophalers 
of parkwachters bedankt voor hun 
inzet. Alvast bedankt voor jouw 
welgemeende dankjewel!

parkbodeactueel

Meer weten? 
kindengezin.be
huisvanhetkindbrasschaat.be
brasschaat.bibliotheek.be

Tijdens de week van 23 tot en met 
29 november vestigen we graag 
extra aandacht op de job van 
parkwachter en afvalophaler door 
hen respect en dankbaarheid te 
tonen. 
Hoe doe je dat? Heel eenvoudig: 

• Vooraf het afval mooi sorteren 
als je naar het recyclagepark gaat; 

Laat weten hoe jij de 
afvalophalers of 
parkwachters bedankt 
voor hun inzet.

Via het consultatiebureau 
van Kind & Gezin krijg je 
voortaan twee boekstart-
pakketten vóór je kindje 
naar school gaat. 
Zo ontdek je heel vroeg 
boekjes voor je baby én 
het aanbod van de bib.  

Als je kindje 6 maanden oud is, krijg je 
een babypakket met een eerste zachte 
voelboekje. Daarnaast steekt er ook 
de infobrochure Baby’s houden van 
boeken, een gids voor grote mensen
én de Boekstart-groeimeter in. 
Ga je niet bij Kind en Gezin op contro-
le? Vraag dan in een Huis van het Kind
in je buurt naar het babypakket.  

Peutertas  

Als je kind 15 maanden is, krijg 
je bij Kind & Gezin een bon om je 
Boekstart-peutertas in de bibliotheek 
op te halen.Daar ontvang je dan je 
peutertas met twee kartonboeken (een 
aanwijsboek en een eerste peuterver-
haaltje).
De bijgevoegde brochure Peuters hou-
den van boeken: met boeken de wereld 
ontdekken geeft  je meer informatie 
over taalontwikkeling en hoe boeken 
de leefwereld van je peuter vergroten. 
Leesplezier staat voorop! 

Ga je niet bij Kind en Gezin op contro-
le? Vraag dan in de bibliotheek naar de 
peutertas.

20 november is
dag van de 
ondernemer

Brasschaat bruist dankzij jou!

Beste Brasschaatse ondernemer

Dank je wel om te ondernemen in onze gemeente, 
om er elke dag weer je schouders onder te zetten, 
ook in deze moeilijke tijd!
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In het huidige zonaal veiligheidsplan zijn onder andere 
drugs en overlast, verkeersveiligheid en intrafamiliaal 
geweld prioritair. Daar zal onze politie ook de volgende 
jaren verder op inzetten.

Maar uiteraard doen ze nog veel meer dan dat. Denk 
maar aan hun bijstand in deze coronaperiode waar vele 
controles op de maatregelen moet gebeuren. 
Wekelijks hebben ze daarvoor overleg met de burge-
meester en bespreken waar er meer toezicht en controle 
nodig is.  

Ken jij jouw wijkagent? 
De lokale politie heeft ook een team van negen wijkin-
specteurs. Die kan je aanspreken voor vragen over jouw 
wijk. Vind jouw wijkinspecteur op 
politie.be/5353/contact/je-wijk  

Werken bij de politie? 
Zou je graag bij de lokale politie van Brasschaat aan 
de slag gaan? Hou dan de vacatures in het oog op 
politie.be/5352 of contacteer onze dienst HRM via 
pz.brasschaat.pers@police.belgium.eu

Onze enthousiaste medewerkers zeggen alvast 
“Gewoon doen!”

BRASSCHAATSE 
HULPDIENSTEN
STELLEN ZICH VOOR ...

Wij zorgen voor jouw veiligheid is de leuze 
van onze lokale politie Brasschaat. 
Om dat waar te maken stellen ze om de 
zes jaar een zonaal veiligheidsplan op 
waarin prioriteiten worden vastgelegd. 

parkbodeactueel

Benieuwd naar het zonaal 
veiligheidsplan? Bekijk de 
video via de qr-code.
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De Voorkempen is een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen verhuurt en verkoopt 
aan sociaal gunstige tarieven. Momenteel beheren wij ongeveer 1400 sociale huurwoon-
gelegenheden in de gemeentes Brasschaat, Wuustwezel, Schilde, Zoersel en Brecht. Er is een 
grote vraag naar woningen die kunnen verhuurd en verkocht worden aan gunstige prijzen. 
Daarom bouwen wij sociale huur- en koopwoningen bij en worden onze oude woningen grondig
gerenoveerd. De Voorkempen – H.E. kent momenteel een sterke toename in haar bouwactiviteit.

Om het onderhoud van ons patrimonium in goede banen te leiden zijn wij op korte termijn op 
zoek naar een voltijdse medewerk(st)er (m/v/x) voor onze technische dienst:

MEDEWERK(ST)ER TECHNISCHE DIENST (M/V/X) 
Je staat in voor de (telefonische) opvolging van meldingen die binnenkomen van huurders 
of begeleiders van huurders. Samen met je collega’s bekijk en bespreek je de meldingen. 
Je spreekt af wat er met deze meldingen moet gebeuren. Je communiceert vlot met de 
huurders en geeft hen feedback. Je geeft opdrachten door aan aannemers. Je controleert en 
analyseert facturen en verwerkt deze samen met de meldingen in de software. 

Wat verwachten we van je? 
 - Minstens een diploma TSO, richting bouw 
 - Ervaring in een technische omgeving met veel klantencontacten 
 - Je bent vertrouwd met het werken met computers en een omvangrijke administratie 
 - Je bent een echte teamplayer 
 - Je bent contactvaardig en enthousiast 

 - Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen 

Wat kunnen we je aanbieden? 
 - Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met 

  voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering) 
 - Een boeiende functie met veel klantencontact 
 - Een stabiele, aangename en toekomstgerichte werkomgeving met veel aandacht voor 
  evenwicht tussen werk en privé 

Geïnteresseerden sturen hun Curriculum Vitae en een sollicitatiebrief voor 6 december
2020 naar De Voorkempen – H.E., t.a.v. Veronique Radermacher, Nijverheidsstraat 3, 
2960 Sint–Job–in–’t–Goor (Brecht), 

info@devoorkempen-he.be
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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

Algemene dakwerken
Gevelbekleding
Zolderafwerking

Dakterrassen
Groendaken

Isolatiewerken

BUILDING THE ROOFS OF TOMORROW

0478 02 72 40
info@dakambacht.be

Bethaniëlei 22 | 2930 Brasschaat

GEZOCHT: MENSEN MET EEN GOED HART 
EN EEN UURTJE TIJD!

4Allions vzw zoekt huiswerkbegeleiders voor middelbare scholieren. 
In de regio Antwerpen Noord loopt er een initiatief dat aan jongeren, ouder dan 12 jaar huis-
werkbegeleiding aanbiedt. We bieden extra kansen aan om dit op een rustige plaats en onder 
begeleiding te kunnen doen. We hebben hiervoor heel wat vrijwilligers maar moeten onze ploeg 
uitbreiden. Vandaar de oproep: heeft u een goed hart en een uurtje of twee beschikbaar in de 
week of om de 14 dagen om jongeren extra kansen te bieden dan kan u bij ons mooi werk ver-
richten als vrijwilliger.
4Allions vzw is een sociaal initiatief van Lions Club Antwerpen Moerland dat kanszoekende jon-
geren die kansen wil bieden. Voor de regio Essen, Kalmthout, Stabroek, Kapellen, Brasschaat en 
Schoten, zoeken ze mannen en vrouwen, jong en oud, die een paar uurtjes per week of per 14 
dagen hun goed hart willen tonen en mee huiswerkbegeleiding willen doen.
Het gaat om jongeren uit de middelbare school, zowel BSO, TSO als ASO. 4Allions gaat niet bij 
de jongere thuis, de jongere komt ook niet bij jou thuis. Ze gaan op neutraal terrein. Dat kan een 
school zijn of in een gemeentelijk gebouw. Je staat er ook nooit alleen voor.
Je zorgt voor toezicht, motiveert de jongeren en geeft hier en daar uitleg. Schoolmotivatie is soms 
ver te zoeken, daarom zorgt 4Allions ervoor dat de huiswerkbegeleiding geen “klas” is, maar een 
ontspannen en leuk gebeuren. Parate kennis van de lesvakken is voor vrijwilligers niet vereist. 
Voor “vakkennis” is er in elke groep altijd wel een specialist aanwezig en anders zoeken ze die 
als het nodig is. Voor alle praktische organisatie van lokalen, verzekering, documenten, afspraken 
met de scholen en de CLB’s, zorgt de vzw.
Van de jongeren krijg je een heel positieve respons en dankbaarheid. Jongeren die kansen zoeken, 
waarderen een geboden kans heel erg. Als je interesse hebt, stuur dan je naam naar info@4allions.be. 
4Allions nodigt je dan uit om meer info te geven.             Zie ook www.4ALLions.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

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

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

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

MEDISCHE
PEDICURE / MANICURE
VOETREFLEXOLOGIE
Na afspraak bij u thuis. 

0486 02 66 02

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

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

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

Ik zoek werk, poetsen en 
thuiszorg. 0485/663 939, 
Karen

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

Alle schilderwerken bin-
nen en buiten door Poolse 
mannen. Tel. 0496/084 
168 of 0496/637 978

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

Snoeien, verticuteren, 
hakselen, btw-nr aanw.
0465 993 577

Gezond afslanken, meer 
energie, sport. Herbalife. 
Sms 0479/995 582

Opritten, terrassen, na-
tuursteen & beton. Gratis 

Ramen & deuren incl. 
plaatsen pvc, alu., hout, 

Ik zoek werk, tuinw., schil-
deren, afwassen, poetsen. 
0466/336 364
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AANNEMER KOOPT
appartementsgebouwen, oude woningen, 

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

SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

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

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

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

Te huur: Brass a. oud 
gemeenteh. niet Bredab. 
klein glvl. app. 1 slpk, terr. 
Tel. 03/651 77 68
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Schilder- Behang- en Decoratiewerken
Decoratieve technieken, spuittechnieken, 

vloerbekleding, laminaat, gyproc, gordijnen 

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

erkende professionele plaatser van

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

 0477 701 234
Eventueel met inboedel

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

PROFESSIONEEL
ZANDSTRALEN

Een nieuwe look
voor uw trap 

meubels - deuren
door zandstralen,

Contacteer
Air-Concept 0475/467 060

en plaatsbezoek
info@air-concept.be

Goedkoop verwijderen 
van bomen, hagen en 

0487/715 534

Full -body massage, 

Vrouw zoekt werk, poet-

0465/754 471

Tuinwerken 
Ronny Kanora

Onderhoud -aanleg -  
snoeiwerken

Winterklaar maken tuinen
0477/306 423

• Gordijnen en overgordijnen
• Vouw- en paneelgordijnen
• Horizontale jaloezieën
• Verticale jaloezieën
• Plissé en dupli gordijnen
• Rolgordijnen
• Kussens
• Elektrische- en domotica oplossingen
• Zeer ruim assortiment voor ieders budget

DUURZAME MODE VOOR JE RAAM

Vrijblijvend advies na afspraak: VENTURA INTERIEUR
info@ventura-interieur.be • Tel. +32 474 684 764

Kwaliteitsgarantie aan scherpe prĳ zen 
met ons eigen confectie-atelier, 

REEDS 35 JAAR!



Brasschaatse Film,     Nr. 47,    18-11-2020  19

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

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.

Deuromlijsting

Alle natuurstenen
voor bouwwerf in blauwe 
hardsteen - graniet - witte 
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloe-
ren, deur- en raamomlijstin-
gen, sierschouwen, tabletten, 
trappen, keuken- en badka-
meraanrechten.

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

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

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!

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

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

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

Ik zoek werk als tuinman 
en schilder. 0488/591 112

Ik zoek werk als poets-
v rouw,  ook  s t r i j ken . 
0465/714 252

Te huur: magazijn 50m² te 
Wuustwezel. Tel. 03/669 
75 74 

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

info@wollaertvastgoed.be       GSM: 0476-940 567       www.wollaertvastgoed.be

U W  W O N I N G  I N  G O E D E  H A N D E N

WOLLAERT
VASTGOED

Aarzel niet ons te contacteren voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Samen bekijken we graag hoe we u kunnen helpen
met de verkoop of verhuur van uw vastgoed. 

VERKOCHT !

VERKOCHT !
VERHUURD !

TE HUUR
TE KOOP

VERKOCHT !
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken

uitvoeren van dakisolatie

en zoveel meer

03 326 46 93 - 0474 988 690

Vacature:

commercieel medewerker
(m/v)

Is een job in de verzekeringswereld iets voor jou? Ben jij op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Bij Matrix Verzekeringen zijn we op zoek naar een commercieel medewer-
ker. De klant staat bij ons centraal, zij kunnen bij ons terecht voor een persoonlijke 
service voor hun verzekeringen, beleggingen en kredieten. Daarnaast spelen we in op 

 

Aanbod

Matrix NV  •  Bredabaan 661  •  2930 Brasschaat

0475 75 10 80

ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be

Veldstraat 271
2930 Brasschaat

Centrale verwarming plaatsing en onderhoud

Sanitaire installaties - loodgieterij

Bestendige herstellingsdienst

Specialisatie Buderus / Junkers / Dru

Gratis prijsbestek hoge rendementsketels/kachels

Condensatieketels / voeringen in inox

SCHOORSTEENVEGEN
INSTALLATIEBEDRIJF

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

 
Bouten. 03/663 33 73. 
Duren t i j d le i  15  MtH

schil-
derijen, spullen van zolder. 
03/663 65 70

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

 ik koop uw col-
lecties jazz, pop, ect. Ook 
cd’s, strips, boeken, pick-
ups. Beste prijs. 
0475/376 496

GOLD COMPANY te Ant-
koopt: oud goud, 

gouden & zilveren mun-
ten, zilveren voorwerpen, 
juwelen, diamant, oud 
papiergeld, merkhorloges, 
oude pols- en zakuurwer-
ken, enz. Di-vr. 11-17.30 
u., za 11-16 u. Paarden-
markt 27. Tel. 03/233 24 
32. Kontante betaling. 

www.goldcompany.be

Sterk 2dehands 
aanhangwagen 2m L 
op 1,25m br. 220 euro. 
0486/245 784
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c

2900 Schoten

steunt startende handelaars

Deuren • Ramen • Veranda’s
Zonwering • Rolluiken

Bredabaan 447 • Brasschaat • Tel. 03 641 94 00
www.witt.be

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

Verzamelaar koopt oude 
munten en bankbiljetten. 
0475/342 118

Ik koop: alles van Ninten-
do, Sega, Playstation. Ook 
oud speelgoed, (oude) 
strips, verzamelobjecten 
allerhande, curiosa, me-
morabilia, enz... Kortom, 
hebt u iets leuk in de aan-
bieding, geef me een sein-
tje: 0487 365 100 

Klusman inricht. elektr. 
garagedeur, rolluik, vlieg-
raam. 0499/216 561

O p h a l e n  v .  o u d e 
e l e k t r i s c h e  t o e s t e l -
len + oude metalen. 
0495/789 031

Meubelmakerij 
Schrijnwerkerij 
Haagdorens

Renovatiewerken
Interieurinrichting

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

Opruimen van inboe-
dels. Uw huis leeg van 
kelder tot zolder. Altijd 
correcte prijs. Ook losse 

-
te. Bel 0473 883 938



Brasschaatse Film,     Nr. 47,    18-11-2020  22

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):
21-22/11 Bart Danneels 03/290 63 27

28-29/11 Luyts Els 0476/345 707
5-6/12 Haemels Karin 0475/846 436

Zelfstandige thuisverpleging Wuustwezel, Gooreind 
(weekenddienst):

21-22/11 Mertens Els 0476/467 337
28-29/11 Mertens Els 0476/467 337

5-6/12 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  

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

GFT

MAANDAG   16
DINSDAG   17
WOENSDAG   18
DONDERDAG    19
VRIJDAG     20
ZATERDAG     21

Rest-
Afval

rode
straten

PMD

Ophaling huisvuil november

MAANDAG    23
DINSDAG     24
WOENSDAG  25
DONDERDAG   26
VRIJDAG      27
ZATERDAG   28

MAANDAG    30
DINSDAG     1
WOENSDAG  2
DONDERDAG   3
VRIJDAG      4
ZATERDAG   5

Ophaling huisvuil november

Ophaling huisvuil december

GFT

GFT

Rest-
Afval
oranje
straten

PMD
Rest-
Afval

rode
straten

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

SIN
D S  1 9 3 8

VAKMANSCHAP

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

verhuizingen
ladderlift-service
meubelopslag
huurwagens

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

Volgende week
verschijnt er GEEN Brasschaatse Film
Vanaf week 49 komt er weer wekelijks 

een krant in de bus.
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Reeds 39 jaar het vertrouwde adres:
ZONWERING • ROLLUIKEN •SCREENS  • RAAMDECORATIE

TERRASOVERKAPPINGEN • LAMELLENDAKEN

Kom langs in onze 
showroom en ontdek 

ons mooie gamma aan 
zonwering van het 
kwalitatieve merk 

Verano

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

RUIME TOONZAAL 300M²

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

Het GELAAT 
van 
BRASSCHAAT

We gaan even terug in de tĳd. In 1955, exact 65 jaar 
geleden, won ene Vick Baelus in de Roode Leeuw een 
zangwedstrĳd. Hĳ deed dat met een nummer van Elvis 
Presley. Vick was toen 16 jaar. Voortaan ging hĳ door het 
leven als Vick Beasley, de Brasschaatse Elvis, geboren in 
de wĳk Bethanie.
Gedurende 47 jaar imiteerde hĳ Elvis Presley. Hĳ kreeg 
hiervoor een vermelding in het Guinness Book of Re-
cords. Hĳ noemde zichzelf geen imitator, maar ode-
brenger.
Na zĳn optreden in de Roode Leeuw in 1955 kende hĳ 
een jaar later een doorbraak. Hĳ won de “gouden micro” 
in een TV-programma van de legendarische Jan Theys.
Vick heeft zĳn grote idool nooit ontmoet, maar hĳ is wel 
twee keer in Memphis geweest. De eerste keer was in 
1997. Elvis was toen al 20 jaar dood. Vick werd door El-
visfans uitbundig verwelkomd. Sommigen dachten zelfs 
dat Elvis was weergekeerd. Door de burgemeester van 
Tupelo, de geboorteplaats van Elvis, werd Vick tot ere-
burger benoemd. 
Net als Elvis deed Vick zĳn legerdienst in Duitsland. Hĳ 
bracht vĳf singles en een LP uit. Hĳ was in zĳn jeugd be-
gonnen als kerkzanger. Dat is ook een overeenkomst met 
de echte Elvis. De moeder van Vick maakte zĳn eerste El-
vispak. In 1978 kreeg Vick de titel “Elvis van de Benelux”. 
Na zĳn Brasschaatse jeugd ging Vick Baelus in Gooreind 
wonen. Daar liet hĳ een betonnen beeld van Elvis in zĳn 
tuin plaatsen. Het moest het begin zĳn van zĳn eigen 
Small Graceland. Beroepsmatig was Vick 33 jaar lang 
vrachtwagenchauffeur. 
Vick ademde Elvis. Zĳn eigen singles en LP waren niet 
succesvol, maar zĳn optredens als Elvis-imitator waren 
dat wel. Hĳ deed ook geregeld mee aan wedstrĳden 
“Elvis-imiteren”. Vick was zelfs te zien in TV-programma’s 
van Mies Bouwman en Ivo Niehe. Hĳ had een rolletje in 
de film “Zware Jongens” met Gaston en Leo.
Toen hĳ 60 werd, kreeg Vick af te rekenen met darmkan-
ker. Eén keer kon hĳ deze ziekte nog overwinnen, maar in 
2003 overleed de Brasschaatse Elvis op 63-jarige leeftĳd.

Intern dossiernr.: 2020-SV-MV1-012
Omgevingsloketnr.: OMV_2020083329

AANVRAAG
PORCUS BVBA heeft een aanvraag ingediend voor:
• stedenbouwkundige handelingen
• de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een silo ruwe mest (regularisatie inplanting),
de plaatsing van een silo dunne fractie (regularisatie inplanting), de plaatsing van een
nitrificatie en denitrificatietank (regularisatie inplanting), de plaatsing van een silo nabezinking
(regularisatie inplanting), de plaatsing van een effluentopslag (regularisatie inplanting en
materiaalgebruik). De aanvraag betreft eveneens het veranderen van een varkensbedrijf.
De aanvraag heeft als adres Witgoorse Baan 66, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A
nrs. 334B, 334C, 335D, 335E, 335C, 396D, 401A, 410A en 985A.
BESLISSING
De deputatie heeft op 22 oktober 2020 de voorwaardelijke vergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel. Je kan het dossier enkel op afspraak komen inkijken
(tel. 03 690 46 22 of omgeving@wuustwezel.be).
U kunt de beslissing (en indien van toepassing het bijhorende milieueffectenrapport of
veiligheidsrapport) raadplegen op het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
BEROEP
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen
ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt
bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning. U zendt hiertoe een
beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar Departement
Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), op het
volgende adres: Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal het Departement
Omgeving bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Het beroep
moet worden ingesteld binnen een termijn van 30 dagen die ingaat op 5 november 2020.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of
via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en
het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel. Het adres van de
vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2020083329;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze
beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de
omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751
1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020083329” en voeg het
betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De wettelijke bepalingen over de beroepsprocedure zijn terug te vinden in het decreet van 25
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 52 e.v., en in het bijhorende
uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning, artikel 86 e.v. van de Vlaamse Regering van 27
november 2015.

BEKENDMAKING BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING

Namens het college van burgemeester en schepenen
Adjunct algemeen directeur             Burgemeester
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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 BELGI           

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 14/12/2022 

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 

Ook reinigen 
en leegmaken 
van dakgoten
0486/484 333

info@het-ruitenwasserke.be

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken.

2 jaar waarborg
Kan ook bij u thuis

0497-62 15 62

UPDATE!!!
Wij blijven tot uw dienst
Tijdens de coronacrisis.

1. AANKOOP OUD GOUD
Op afsraak: 

0486 58 57 25

2. Herstellingen uur-
werken, batterijtjes, 

juwelen, etc.
Op afspraak: 
0486 58 57 25

3. Verkoop juwelen
uurwerken - foulards

online via:
INSTAGRAM - denys.co.2930

FACEBOOK - Juwelier Denys & Co

Denys & Co.
Bredabaan 246 - Brasschaat

+32 (3) 430 20 83 / 
+32 (3) 497 43 17 67

www.denys-co.be


